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IntroduçãoIntrodução

A ocorrência de surtos ocasionados por Streptococcus agalactiae é uma das principais causas de perdas econômicas na

piscicultura mundial. No Brasil, a bactéria é frequentemente associada a episódios de septicemia e meningoencefalite em

tilápias do Nilo. Recentemente, infecções por S. agalactiae tem sido relatadas em espécies de peixes nativos no pais, em

particular quando cultivados na presença de tilápias, principal hospedeiro da bactéria. A utilização da mesma fonte de água e/ou

a manutenção de tilápias no mesmo sistema de cultivo, pode propiciar a transmissão desse patógeno entre espécies de peixes.
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Resultados e DiscussãoResultados e Discussão

Caracterizar um surto de mortalidade em uma produção

comercial de pirarucu (Arapaima gigas). Além disso, avaliar a

diversidade genética e a suscetibilidade antimicrobiana dos

isolados obtidos.
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• Bacteriologia animais mortos e fim do período (15 dias)

• Identificação dos isolados por MALDI-ToF

Sinais Clínicos 

• Letargia, exoftalmia e opacidade de córnea;

• Baixa infestação por Trichodina sp nos peixes.

Bacteriologia e identificação 

• Isolados cocos Gram-positivos catalase e oxidase 

negativos;

• Identificação de seis isolados como Streptococcus 

agalactiae;

Sorotipo capsular e perfil genético

• Todos isolados foram pertencentes ao sorotipo Ib;

• Isolados ST-260 por MLST;

• Padrão genético comum em tilápias doentes 

cultivadas na região nordeste do País.

Susceptibilidade antimicrobiana

• Foram verificadas zonas variando entre 09 a 39 mm;

• Isolados sensíveis: FLO,OXY,SXT e AMO;  

resistente: NOR e NEO. 

• Abril a julho de 2017 - Fazenda em Montes Claros/MG;

• Cultivo em viveiros escavados contendo tilápia do Nilo;

• Histórico de estreptococose em tilápia do Nilo cultivadas;

• Mortalidade apenas de pirarucu (peso médio 30-40 kg).

Desafio experimental (Postulado de Koch)

ConclusãoConclusão

• Primeiro relato de um surto natural de infecção por S

agalactiae em pirarucu cultivado compartilhando o

mesmo ambiente aquático que tilápias;

• Isolados pertencentes ao mesmo padrão genético de

tilápias cultivadas no Brasil – evidência de

transmissão.

• Sinais clínicos da doença reproduzido com sucesso;

• Mortalidade de 100% cinco dias após desafio.
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