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“Uma pessoa inteligente resolve o problema, um sábio o previne. ” 

(Albert Einstein) 
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RESUMO 

 

 

O presente relatório de estágio obrigatório supervisionado descreve as 

atividades desenvolvidas na disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado da 

Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina. O estágio foi realizado no 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Hospital Veterinário da 

Universidade Estadual de Londrina, primeiramente no Laboratório de Bacteriologia no 

e posteriormente nos laboratórios de Zoonoses e Saúde Pública e Protozoologia 

Animal concomitantemente. Parte do estágio também foi realizado no Laboratório de 

Microbiologia Animal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de 

Maringá – Campus Regional de Umuarama. Este relatório tem por objetivo relatar e 

descrever as atividades desenvolvidas, as quais estavam, em sua maioria, inseridas 

em projetos de pós-graduação, aperfeiçoamento e rotina laboratorial 

Palavras-chave: Medicina Veterinária Preventiva; Zoonoses e Saúde Pública; 

Microbiologia. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado no curso de Medicina 

Veterinária tem por objetivo complementar a formação do estudante, devido às 

atividades práticas desenvolvidas nas áreas escolhidas, contribuindo com sua 

formação e o preparando para o mercado de trabalho. 

Os locais escolhidos para o estágio foram os laboratórios de Bacteriologia, 

Zoonoses e Saúde Pública e Protozoologia Animal pertencentes ao Departamento de 

Medicina Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Estadula de Londrina 

(DMVP-UEL) e o Laboratório de Microbiologia Animal do Centro de Ciências Agrárias 

da Universidade Estadual de Maringá-Campus Regional de Umuarama. 

O estágio foi realizado no período de 04 de julho a 21 de outubro de 2016 

perfazendo uma carga de 640 horas. Durante esse período foram acompanhadas 

atividades envolvendo técnicas moleculares e sorológicas de diagnóstico e pesquisa. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DOS LOCAIS DE ESTÁGIO. 

2.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – DMVP – UEL. 

O Departamento de Medicina Veterinária Preventiva está integrado ao 

Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina e possui um corpo 

profissional composto por 25 docentes, 20 técnicos laboratoriais, dois auxiliares 

laboratoriais, quatro técnicos operacionais e 26 residentes sendo esses distribuídos 

nas áreas de Patologia Clínica, Toxologia Veterinária, Inspeção de Leite e Derivados, 

Moléstias Infecciosas, Moléstias Parasitárias, Patologia Animal e Saúde Pública. 

O departamento conta com 13 laboratórios sendo esses: Inspeção de Leite e 

Derivados; Medicina Aviária; Toxicologia; Patologia Animal; Patologia Clínica; 

Parasitologia Veterinária; Helmintologia; Micologia; Leptospirose; Bacteriologia; 

Zoonoses e Saúde Pública; Virologia e Protozoologia Animal além do Setor de 

Isolamento de Moléstias Infecciosas (Figura 1). 
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Figura 1. Vista frontal do Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina onde está 

localizado o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. 

                                           Arquivo pessoal 

2.1.1 LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA 

O Laboratório de Bacteriologia realizava atividades de pesquisa e de rotina 

de diagnóstico laboratorial, sendo que a maioria das amostras destinadas à rotina 

provinham do Hospital Veterinário. Ele contava com dois técnicos de laboratório de 

nível superior, duas residentes e um professor responsável. 

O laboratório era composto por cinco antesalas onde se desempenhavam 

funções distintas. A sala principal continha cinco subdivisões sendo uma exclusiva 

para semeadura bacteriana, coloração e leitura de coloração de Gram, que contava 

com bancada equipada com dois bicos de Bunsen, lavatório, microscópio e materiais 

necessários para realização dessa técnica. Outras duas salas continham iluminação 

com luz ultravioleta destinadas ao preparo dos meios de cultura; uma continha 

geladeiras para armazenamento de materiais diversos  e por fim, outra sala com uma 
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cabine de fluxo laminar, estufa e também computador para pesquisa e arquivamento 

de dados. 

A segunda antesala era utilizada por alunos de pós-graduação e estagiários 

para estudo e pesquisa, outras duas para acondicionamento de materiais 

relacionados a projeto de pesquisa envolvendo peixes e por fim, uma sala para 

esterilização de materiais utilizados na rotina e projetos de pesquisa (Figura 2). 

Figura 2. Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade 

Estadual de Londrina. Sendo A e C subdivisões da sala principal onde eram realizadas a maioria 

das atividades à rotina. Em B, sala contendo aquários pertencentes a projeto de pesquisa. Em 

D, sala reservada para lavagem, esterilização e também armazenamento de materiais. 

                               Arquivo pessoal 

2.1.2  LABORATÓRIO DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA 

Dedicado tanto à rotina como à pesquisa, contava com duas residentes e dois 

professores responsáveis. 

Continha vários materiais e equipamentos para o desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais como exemplo, balança de precisão, centrífuga, forno microondas, 

aferidor de pH, estufas, shaker e autoclave. Haviam geladeiras para armazenagem 
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de materiais e microscópios utilizados principalmente para a leitura de lâminas (Figura 

3). 

Figura 3. Laboratório de Zoonoses e Saúde Pública do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Universidade Estadual de Londrina. Sendo A e B vista da sala principal e C o 

compartimento onde eram guardados alguns microscópios utilizados principalmente para a 

leitura de lâminas. 

         Arquivo pessoal 

 

2.1.3 LABORATÓRIO PROTOZOOLOGIA ANIMAL 

O laboratório de Protozoologia Animal contava com vários pós-graduandos 

(mestrandos, doutorandos e outros pesquisadores), quatro professores responsáveis 

e dois técnicos laboratoriais de nível médio. Nele realizavam-se atividades de rotina 

e de pequisa. 

Era o maior dos três laboratórios, sendo o andar de cima composto por cinco 

pequenas salas, quatro utilizadas por alunos de pós-graduação para estudo e uma 

sala com microscópio de imunofluorescência destinada à leitura de lâminas. 

O térreo também continha cinco salas, sendo que a sala principal contava 

com diversos equipamentos como centrífugas, microscópios, geladeiras e armários 

para armazenamento de materiais, lavatórios, bancadas para realização das 
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atividades onde ficavam reagentes e materiais de uso comum; outra sala tratava-se 

de um pequeno almoxarifado; uma sala era dedicada à extração do ácido 

deoxirribonucleico (DNA) das amostras e com uma cabine de fluxo laminar, 

equipamentos e materiais para o devido fim; outra sala era usada para preparo de mix 

e desenvolvimento da técnica PCR (Polymerase Chain Reaction) com duas cabines 

e termociclador e por fim, uma sala para realização de eletroforese em gel de ágar 

com equipamentos e materiais necessários para o mesmo (Figura 4). 

Figura 4. Laboratório de Protozoologia Animal do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Universidade Estadual de Londrina. Em A, sala principal. Em B, microscópio 

utilizado para leitura de lâminas de Reação de Imunofluorescência Indirera. Em C, sala para 

extração do ácido deoxirribonucleico das amostras. Em D, sala para preparo de mix e realização 

de Reação em Cadeia da Polimerase. Em E, sala para realização de eletroforese em gel. 

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 

2.2  LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA ANIMAL– CCA – UEM 

O laboratório de Microbiologia Animal situava-se no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual de Maringá no Campus Regional da cidade de 

Umuarama. 

Era composto por quatro salas onde realizavam-se as atividades laboratoriais 

e duas salas destinadas à professora responsável, à técnica e estágiários. A sala 
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principal era equipada com capela de fluxo laminar, estufa, microscópio para leitura 

de Gram e geladeiras onde eram armazenadas amostras. Outra sala era usada para 

extração de DNA das amostras encaminhadas para PCR e contava com balança de 

precisão, estufa, termociclador, cuba horizontal entre outros materias e equipamentos 

destinados à esse fim. Na sala destinada à lavagem e esterilização havia uma 

geladeira com material em teste e destinados ao descarte, estufa, autoclaves e 

materiais necessários para a limpeza e desinfecção (Figura 5). 

Figura 5. Laboratório de Microbiologia Animal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Estadual de Maringá - Campus Regional de Umuarama. Em A, vista geral da sala principal onde 

eram realizadas as atividades relacionadas à cultura e identificação bacteriana. Em B, sala onde 

era realizado a Reação em Cadeia da Polimerase e eletroforese em gel. Em C, sala onde 

realizava-se a extração do ácido deoxirribonucleico das amostras e onde eram armazenados 

vidrarias e materiais laboratoriais autoclavados e em D, sala de lavagem e esterilização de 

materiais. 

                                                                                                                                       Arquivo pessoal 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 

3.1 LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA DO DMVP – UEL. 

3.1.1 Recebimento e processamento do material 

As amostras encaminhadas ao laboratório de Bacteriologia eram em sua maioria, 

provindas da rotina do Hospital Veterinário (HV), principalmente de pacientes 

atendidos na clínica médica e cirúrgica de animais de companhia e algumas poucas 

amostras de clínicas particulares. Inicialmente eram conferidos os dados dos 

pacientes, tipo de material recebido, pedido de diagnóstico e esclarecimento de 

alguma dúvida ou observação. Em seguida, esses dados eram arquivados no 

computador em uma ficha que continha informações do paciente e da amostra 

recebida. 

3.1.2 Cultura bacteriana 

De acordo com Madigan et al. (2010), os meios de cultura correspondem à 

soluções nutrientes utilizadas para promover o crescimento de microrganismos 

(Figura 6). 
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Figura 6. Culturas bacterianas em placas contendo os meios ágar sangue (A, B e F), ágar 

chocolate (C)  e ágar MacConkey (D e E). 

                                                                                                                                      Arquivo pessoal                                                                                                                                      

Após o recebimento, o material clínico era inoculado em um tubo contendo 

caldo BHI (Brain Hurt Infusion) e incubado de 24h até 72h em uma estufa à 37°C. 

Se o meio BHI turvase (indicativo de metabolismo bacteriano), era então 

realizada a semeadura em placas de Petri, uma contendo o meio de cultura 

MacConkey (MC) e outra contendo o meio ágar sangue (AS) com o objetivo de obter-

se uma cultura pura, ou seja, colônias isoladas de um único microrganismo, 

separando-o dos demais que se encontravam no mesmo material e também, para 

obter informações sobre a atividade fermentativa de lactose. 

O ágar sangue é um meio enriquecido e não seletivo, ou seja, possui 

nutrientes que podem ser utilizado por diversas bactérias, e não  diferencial para 

hemólise, pois nele crescem a maioria dos Gram negativo e Gram positivo, além de 

fungos filamentosos e leveduras, exceto algumas espécies de hemófilos e outros 

fastidiosos (microrganismos que necessitam de condições especiais para sua 
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multiplicação). Contém cerca de 5% de sangue de carneiro, cavalo ou de coelho 

desfibrinado (estéril) e sua base é composta por ágar simples sem adição de glicose 

pois a mesma poderia atrapalhar a visualização de hemólise já que é bastante 

utilizado para identificação de estreptococos β- hemoliticos sendo que certas 

amostras dessas bactérias só se aparesentam hemolíticas quando incubadas em 

anaerobiose (BIER, 1978). 

O meio MacConkey é composto por uma substância inibidora, geralmente um 

sal biliar, um corante, normalmente o cristal violeta (essas substâncias inibem o 

crescimento de bactérias Gram – positivas), um substrato que pode ou não ser 

utilizado pelo microrganismo como por exemplo, a lactose, e um indicador de pH 

(potencial hidrogênico) como o vermelho neutro, para revelar as mudanças de cor do 

meio de cultura, nesse caso, se a lactose é fermentada, há a diminuição do pH que 

se torna ácido desenvolvendo uma coloração rósea. Quando apenas os peptídeos 

são consumidos, há o aumento do pH que se torna básico desenvolvendo por sua 

vez, uma coloração amarelada (KONEMAN et al., 2008). 

Segundo Hirsh e Zee (2003) as placas podem ser semeadas de qualquer 

forma contanto que colônias individuais sejam produzidas após incubação, porém, no 

laboratório empregava-se a técnica por esgotamento que consistia no depósito de 

uma alíquota do material em um canto da superfície do meio e com auxílio da alça 

bacteriológica, o mesmo era espalhado em três sentidos da placa,  sem recarregá-lo. 

Entre o segundo e o terceiro esgotamento flambava-se a alça bacteriológica afim de 

esteriliza-la novamente e obter-se colônias isoladas no terceiro esgotamento para 

facilitar a identificação das bactérias. As placas eram encubadas à 37°C por 24h ou 

até 72h. 

O crescimento de bactérias em culturas é influenciado por fatores como a 

temperatura, concentração de íons hidrogênio, disponibilidade de água, composição 

atmosférica e também pela pressão osmótica. A maioria das bactérias patogênicas 

podem crescer aerobiamente, em um meio nutriente e à 37°C, temperatura próxima 

à corporal normal (QUINN et al., 2005). 
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3.1.3 Coloração de Gram 

Após a semadura e o período de encubação, caso houvesse formação de 

colônias nas placas, realizava-se a técnica de coloração de Gram. 

Segundo Nogueira et al. (2009), as bactérias podem ser divididas em dois 

grandes grupos com base na capacidade de suas paredes celulares fixarem o corante 

violeta cristal, sendo classificadas como Gram-positivas as bactérias que coram em 

roxo e Gram-negativas as que coram em vermelho. A parede celular de bactérias 

positivas é composta basicamente por peptídeoglicano que constitui uma espessa 

camada ao redor da célula. Outros polímeros, como os ácidos lipoteicóicos e 

polissacarídeos  também podem estar presentes nessa camada. Nas bactérias 

negativas, o peptídeoglicano constitui uma camada delgada, sobre a qual se encontra 

outra camada, denominada membrana externa, composta por lipoproteinas, 

fosfolipídeos, proteínas e lipopolissacarídeos.  

O processo de coloração de Gram consiste basicamente em tratar as 

bactérias sucessivamente com os corantes cristal violeta, soluto de Lugol, fucsina de 

Ziehl e o descorante álcool. O cristal violeta e o Lugol penetrem tanto nas bactérias 

positivas quanto negativas, formando um complexo de coloração roxa. O tratamento 

com álcool é etapa diferencial: nas Gram-positivas, o álcool não retira o complexo 

cristal violeta-Lugol pois sua ação desidratante faz com que a espessa camada de 

peptideoglicano torne-se menos permeável, retendo o corante, o mesmo não ocorre 

com as Gram – negativas que são descoradas e tornam-se avermelhadas (ZAMBONI, 

2005). 

Para a realização da técnica, inicialmente depositava-se uma pequena gota 

de solução salina no centro de uma lâmina estéril flambada anteriormente. Depois era 

suspenso um pequeno inóculo de uma colônia isolada nessa gotícula e este era 

espalhado a fim de se obter um esfregaço oval, fino e uniforme. Posteriormente, essa 

lâmina era flambada do lado oposto ao esfregaço afim de promover a fixação das 

bactérias por calor.  

O esfregaço era coberto inicialmente com solução corante de cristal violeta 

durante 1 minuto e depois lavado em água corrente e adicionava-se então o segundo 

corante, o Lugol, que também permanecia na lâmina por 1 minuto. Após esse tempo, 
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enxaguava-se a lâmina em água corrente e em seguida com etanol (tinhamos de usar 

de bom senso, já que o excesso de álcool provoca superdescoramento da parede 

celular e dificultava a interpretação), em seguida, enxaguava-se novamente e por fim, 

cobria-se o esfregaço com solução diluida de fucsina de Ziehl (funcionava como um 

contra-corante) por 30 segundos e retirava-se em seguida com água (Figura 7). 

Figura 7. Técnica de coloração de Gram. Em A, corantes cristal violeta, Lugol, descorante 

acetona e corande fucsina de Ziehl repectivamente. Em B, lâminas sendo preparadas, cobertas 

com corante Lugol.  

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 

Feito a coloração, retirava-se o excesso de água do lado oposto do esfregaço 

com papel toalha e a lâmina era  levemente flambada e posta inclinada para secagem 

em temperatura ambiente. 

Assim que a lâmina secasse, era feita a leitura no microscópio utilizando 

objetiva de 100x. A morfologia e a coloração da colônia eram observadas, sendo que 

de acordo com sua forma poderia ser classificada em cocos (se aprentasse forma 

redonda, geralmente eram Gram-positivos), bacilos (caso possui-se forma de 

bastonete, geralmente Gram-negativos), espirilos ou espiroquetas se fossem 

espiraladas ou ainda pleomórficas caso apresentassem mais de uma forma (Figura 

8). 
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Figura 8. Leitura de lâminas através de microscopia simples em objetiva de 100x, após 

procedimento de coloração de Gram, sendo A, colônia coco Gram-positiva e em B, colônia 

bacilo Gram-negativa. 

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 

A partir do resultado da coloração, obedecia-se um fluxograma contento 

várias provas que eram realizadas afim de se obter o gênero e espécie pertencente 

da bactéria em questão (Figura 9). 
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Figura 9. Fluxograma para identificação bacteriana seguido pelo Laboratório de Bacteriologia 

do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Universidade Estadual de Londrina. 

Adaptado do fluxograma adotado pelo Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva da Universidade Estadual de Londrina. 

3.1.4 Provas Bioquímicas 

3.1.4.1 Catalase 

Segundo Harvey et al. (2008), a catalase é uma enzima que degrada o 

peróxido de hodrogênio (H2O2) em molécula de água e oxigênio. É produzida por 

muitos microrganismos, e usualmente empregada para diferenciar os gêneros de 

Staphylococcus spp (catalase-positivos) de Streptococcus spp (catalase-negativos). 

Com o auxílio da alça bacteriológica, depositava-se numa lâmina, uma 

pequena quantidade de uma colônia isolada e em seguida adicionava-se uma gota de 

H2O2. O resultado era considerado positivo quando havia o borbulhamento ou 

efervescência devido a liberação do oxigênio. Isso significava que a bactéria em 

questão possuía a enzima catalase.  
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3.1.4.2 Oxidase 

A enzima citocromo oxidase faz parte do transporte e metabolismo de nitrato 

em algumas bactérias. Essa enzima pode aceitar elétrons de substratos artificiais 

originando um produto oxidado escuro (HARVEY et al., 2008). 

A prova baseva-se no esfregaço da massa bacteriana utilizando um pálito 

estéril em uma fita teste e aguardar alguns minutos. O resultado era considerado 

positivo quando se desenvolvia coloração púrpura em até um minuto (seria o ideal, 

porém, aguardava-se até quinze minutos). Na reação negativa não se desenvolvia 

essa cololoração.  

3.1.4.3 Coagulase 

O objetivo dessa prova é testar a capacidade da bactéria em formar coágulos 

ou grumos no meio contendo plasma devido à presença da enzima coagulase. 

Segundo Harvey et al. (2008), é usado principalmente para diferenciar 

Staphylococcus aureus (coagulase-positivo). 

O teste baseava-se na inoculação da bactéria utilizando alça bacteriológica 

em um tubo ou eppendorf contendo plasma equino. Para verificar o resultado tombava 

– se o tubo ou eppendorf e se o conteúdo permanecesse imóvel indicava que houve 

coagulação e era positivo. Se negativo, a forma líquida do conteúdo permanecia 

inalterada. 

3.1.4.4 Esculina 

Com o objetivo de diferenciar os gêneros Enterococcus spp e Streptococccus 

spp, essa prova baseia-se na hidrólise da esculina em presença do derivado 

glicosídico e bastava inocular o microrganismo no meio. Essa reação gera glicose e 

esculetina que por sua vez reage com os íons férricos presentes no meio resultando 

em um complexo de cor preta. Havendo essa alteração de coloração no meio, 

considerva-se a amostra positiva (ANVISA, 2004). 

3.1.4.5 Caldo Brain Heart Infusion 6,5 % 

Esse caldo é usado para diferenciação e identificação dos gêneros 

Enterococcus spp e Estreptococcus spp. Atua como meio seletivo pois o NaCl (cloreto 
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de sódio) age na permeabilidade da membrana celular bem como no equilíbrio 

osmótico e eletrnocinético em organismos intolerantes a ele (ANVISA, 2004). 

Inoculava-se a amostra em um tubo contendo BHI suplementado com cloreto 

de sódio (NaCl) na concentração de 6,5% que depois era incubado a 37°C por até 48 

horas. Após a encubação observava-se os tubos. O turvamento do meio indicava 

crescimento de microrganismos e se essa amostra era classificada como coco Gram 

positiva e catalase negativa, o diagnóstivo sugestivo era para uma enterebactéria. Se 

não houvesse turvamento suspeitava-se se de Streptococcus spp.   

3.1.4.6 Indol 

O indol é um cristal orgânico resultante da degradação do aminoácido 

triptofano pela enzima triptofanase (NOGUEIRA et al., 2009). 

Inoculava-se a bactéria em um meio contendo excesso de triptofano. Após a 

incubação por 24h à 37°C, colocava-se 0,5 mL do reagente de Kovac ou de Erlich 

(solução aquosa ou alcólica de p-dimetil aminobenzaldeído, respectivamente) através 

da parede interna do tubo. A prova era considerada positiva quando, na porção 

superior da interface da cultura e do reganete, desenvolvia-se um anel de cor rósea 

dentro de cinco minutos no máximo. 

 Segundo Nogueira et al. (2009), esse resultado é devido à complexação do 

indol com o aldeído formando o composto colorido. A prova é considerada negativa 

para qualquer outra tonalidade de cor (original do meio ou marrom). 

3.1.4.7 TSI 

O meio TSI (Triple Sugar Iron), fornece uma série de reações bioquímicas que 

permitem uma informação geral do metabolismo bacteriano.  

É um meio sólido distribuído de forma que apresenta uma base e uma 

inclinação. É constituído de glicose (0,1%), lactose (1,0%) e sacarose (1,0%), 

peptonas, aminoácidos, incluindo sulfurados, tiossulfato de sódio e citrato férrico 

amoniacal (indicador de produção de H2S), e um indicador de pH, o vermelho de fenol 

(NUNES, 2014). 
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Inoculava-se uma cultura isolada em linha reta através da técnica de punctura 

e depois também estriava – se a superfície do meio. A amostra era incubada à 37° C 

por 24h.  

Após o crescimento da bactéria poderia observar-se os seguintes resultados: 

quando o ápice do meio desenvolvia coloração púrpura e a base amarela indicava 

que houve apenas a fermentação da glicose; ápice e base amarelos era indicativo de 

dois ou três açucares; se houvesse a produção de gás carbono (CO2), o meio se 

fragmentava ou havia bolhas e se o gás produzido fosse o sulfeto de hidrogênio (H2S), 

havia formação de precipitado negro (ANVISA, 2004). 

Desse modo, era possível observar em um único meio, os processos 

fermentativos e repiratório da bactéria.  

3.1.4.8 Citrato  

A presença da enzima citrasse permite o consumo do citrato que induz a 

clivagem do fosfato de amônia formando carbonatos que alcalinizando o meio que 

tornasse azulado (RODRIGUES, 2007). 

A bactéria era semada em um meio sólido inclinado de citrato de Simmons 

contendo azul de bromotimol como indicador de pH. A inoculação era feita em linha 

reta através da técnica de punctura e a amostra era incubada à 37°C por 24h. Se 

positiva, torvava-se azul, quando negativa, não havia alteração na coloração do meio 

que permanecia verde. 

3.1.4.9 Urease 

A urease é uma enzima que degrada a uréia em moléculas de amônia e 

anidrido carbônico (PRADO, 2007). 

Inoculava-se uma cultura isolada em linha reta através da técnica de punctura 

no meio contendo uréia, pH neutro e vermelho de fenol como indicador de pH, 

incubando-o à 37° C por 24h. De acordo com Prado (2007), a prova é revelada 

positiva quando a urease degradava a uréia alcalinizando o meio que adquiria uma 

coloração rosa. Na prova negativa não havia alteração da coloração. 
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3.1.4.10 Lisina 

Koneman et al. (2008), decrevem que muitas bactérias possuem a enzima 

lisina descarboxilase que atua sobre a porção carboxila dos aminoácidos produzindo 

assim aminas e CO². Essa reção ocorre em condições anaeróbicas e ligeiramente 

ácidas.  

O meio ágar lisina-ferro é comumente usado para identificação e 

diferenciação de espécies de Salmonella spp, mas também pode ser usado para 

outras enterobactérias como Proteus spp e Shigella spp. O caldo de lisina possui 

peptonas e extrato de leveduras que favorecem o crescimento bacteriano. Caso 

houver atividade da enzima, o pH aumenta e o meio volta a apresentar uma coloração 

roxa (o indicador do meio é o bromocresol púrpura), se continuar amarelo, a prova é 

considerada negativa. A prova baseia – se na inoculação de uma cultura isolada em 

linha reta através da técnica de punctura e incubar posteriormente à 37° C por até 24 

horas (KONEMAN et al., 2008). 

3.1.4.11 Vermelho de Metila 

Essa prova é empregada para identificação de espécies bacterianas que 

produzem ácidos fortes a partir da glicose. O vermelho de metila é um indicador de 

pH com um intervalo entre 6,0 (amarelo) e 4,4 (vermelho). As bactérias que seguem 

primariamente a via de fermentação de ácidos mistos frequentemente produzem 

ácido sufiente para coloração ácida (KONEMAN et al., 2008).  

A bactéria era inoculada no meio e incubada à 37°C por 48 horas. Após esse 

período, adicionava-se cinco gotas do indicador de VM. O desenvolvimento de uma 

coloração vermelha evidente indicava fermentação da glicose pela via ácido mista e 

a prova era considerada positiva. Cores intermediárias como alaranjado eram 

desconsideradas. 

3.1.4.12 Voges-Proskauer 

Voges-Proskauer (VP) é um teste para determinar a via de fermentação de 

um isômero chamado butanodiol. Koneman et al. (2008), descrevem que a maioria 

das bactérias que utilizam essa via como os gêneros de Klebsiella spp e Enterobacter 

spp são incapazes de produzer quantidades de ácidos suficientes para alterar a 
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coloração do meio ao contrário da maioria das espécies de Enterobacteriaceae, 

portanto esse meio é muito empregado para diferenciação das mesmas. 

Para realizar a prova, inoculava-se uma colônia isolada em um tubo contendo 

caldo VP, adicionava-se quatro gotas de alfa-naftol e 12 gotas de hidróxido de 

potássio e incubava-se (com o tubo levemente inclinado) por cerca de trinta minutos 

à 37°C. O desenvolvimento de uma cor vermelho-fúcsia após esse período 

caracterizava a prova positiva.  

3.1.4.13 Motilidade 

Não se trata de uma prova bioquímica e sim, biofísica, que indica 

indiretamente a presença de flagelos. 

A prova é efetuada inoculando uma cultura isolada em linha reta através da 

técnica de punctura em um meio semi-sólido (geralmente o meio SIM - Sulfeto Indol 

Motilidade). Caso os microrganismos cresçam deslocando-se da linha de inoculação 

e turvando o meio e/ou migrando da mesma para as lateriais, a prova é dada por 

positiva. Se ficarem restritos ao local da inoculação e não turvarem o meio, o resultado 

é negativo (KONEMAN et al., 2008). 

3.1.5 Sistema Bactray® 

Exceto as provas de catalase e oxidase, os demais testes eram realizados 

somente para bactérias Gram-negativas. A bateria de provas bioquímicas tanto 

poderia ser feita de forma convencional que era um método mais barato, porém, 

demandava maior tempo para se obter o resultado além de envolver o preparo dos 

meios, quanto por kits comerciais que tinham o conveniente de serem mais rápidos e 

práticos, porém, eram mais caros tornando seu uso limitado.  

O kit comercial utilizado era o sistema Bactray® da empresa LaborClin. 

Segundo informações contidas no manual de instruções do ano de 2004 

disponibilizado pela empresa, o sistema contém três conjuntos de provas bioquímicas, 

denominados Bactray I, II e III. Para identificação de bactérias oxidase-negativas 

utiliza-se o Bactray I e II, e para as bactérias oxidase-positivas é utilizado o Bactray 

III. As provas inclusas são:  hidrólise da β-galactosidase (ONPG) e da arginina (ADH); 

descarboxilação da lisina (LDC) e da ornitina (ODC); produção de ácido sulfídrico 
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(H2S), indol (IND) e urease (URE); utilização da glicose e produção de acetoina (VP1);  

desaminação da fenilalanina (PD); utilização do citrato como única fonte de carbono 

(CIT) ou malonato (MAL);  e ainda, a utilização de diversos carboidratos com produção 

de ádidos como por exemplo, o adonitol (ADO), o manitol (MAN) entre outros. 

Para o teste, era preciso inocular cerca de 1mL da suspensão bacteriana 

(previamente obtida em solução salina com turvação equivalente à 05 da escala de 

Mac Farland) em cada poço, vedar o kit e inclina-lo em um ângulo de 

aproximadamente 45°C uma vez para ambos os lados afim de se obter perfeita 

distribuição em todos os poços. Posteriormente, adicionava-se cerca de três gotas de 

óleo mineral estéril às provas sublinhadas (ADH, LDC, ODC, H2S e URE) e incubava-

se  à 37°C por 24h em câmara úmida para evitar ressecamento. Os resultados eram 

avaliados e conforme alterações na coloração, como por exemplo, para o teste da 

degradação da uréia, a cor do meio alterava-se de amarelo para rosa. O manual 

também continha a interpretação das mudanças (Figura 10). 

Figura 10. Resultado de uma prova utilizando kit comercial Bactray3 ® para identificação de 

bacilos Gram – negativos, oxidase positiva não fermentadores. Cada conjunto é composto por 

um suporte de plástico descartável com 10 compartimentos para realização de provas 

bioquímicas. Resultados são avaliados conforme a alteração na coloração. 

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 
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3.1.5 Antibiograma 

O antibiograma é uma técnica destinada a determinação da sensibilidade 

bacteriana in vitro à agentes antimicrobianos também conhecida como Teste de 

Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA), (QUINN et al., 2005). 

Segundo Jorgensen et al. (1999 apud Quinn et al., 2005), existem vários 

testes de sensibilidades à antimicrobianos disponíveis como o de diluição em ágar, 

gradiente em ágar e até métodos automatizados, porém, o teste de disco-difusão de 

Kirby e Bauer padronizado pelo NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory 

Standards, 1997) é a metodologia mais difundida e utilizada na rotina de análises 

clínicas devido a sua praticidade de execução, baixo custo e confiabilidade e baseia-

se no depósito de discos de papel-filtro impregnados com quantidades apropriadas e 

padronizadas de antimicrobiano em ágar uniformemente semeado com a bactéria a 

ser testada.  

O procedimento técnico consistia no preparo de uma suspensão de bactérias 

de cultivo recente (entre 18 e 24 horas) em solução salina estéril até se obter turvação 

compativel com 0,5 da escala de Mac Farland. Para isso, usava-se um tubo ferido na 

escala 0,5 como comparativo. Em seguida, embebedava-se um swab estéril nessa 

suspensão comprimindo-a na parede para retirar o excesso e semeava-se de forma 

suave em todas as direçoes da placa procurando abranger toda a superfície. Com o 

auxílio de uma pinça flambada e resfriada, os monodiscos eram depositados um a um 

sobre a superfície de ágar MH, sempre flambando a pinça entre um disco e outro e 

exercendo uma leve pressão com sua ponta para garantir boa adesão dos discos e 

então, a placa era incubada à 37°C por 18 a 24 horas. 

Eram testados sete antibióticos por amostra e a escolha dos mesmos poderia 

ser predeterminada pelo interessado ou escolhido pelo executante da técnica 

conforme o tipo de material, histórico clínico e bactéria, caso a mesma já estivesse 

identificada. 

Após o período de incubação, media-se o diâmetro dos halos inibitórios de 

cada disco com o auxílio de uma régua e a bactéria poderia ser classificada como 

resistente, intermediária ou sensivel a determinado antimicrobiano de acordo com 
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uma tabela com padrões humanos adotados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA, 2003).  

Após a leitura e interpretação, assim como os outros materiais, essas placas 

eram descartadas e mantidas em uma geladeira até serem autoclavadas à 

temperatura de cerca de 121°C e depois de limpas e esterelizadas, eram reutilizadas 

novamente.  

3.2 LABORATÓRIO DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA 

3.2.1 Limpeza e organização 

Realizou-se junto à residente do laboratório e demais estagiários, atividades 

de limpeza e organização que envolviam lavagem de vidrarias, limpeza de bancadas 

e organização dos materiais uttilizados nas atividades em geral. 

 3.2.2 Reação de Imunofluorescência Indireta para toxoplasmose  

Várias técnicas de Reação de Imunofluorencência Indireta (RIFI) de soros 

suspeitos positivos para Toxoplasma gondii foram acompanhadas e realizou-se três 

delas, todas utilizando soro canino.  

Segundo Harvey et al. (2008), a detecção dos anticorpos contra  um antígeno 

no soro envidencia o contato com o patógeno específico. A interpretação da resposta 

imunológica pode variar como por exemplo, os anticorpos podem não ser detectados 

no inicio da infecção ou a presença dos mesmos não consegue distinguir infeções 

agudas de crônicas sendo que somente o aumento da titulação em aproximadamente 

sete e 10 dias é capaz de faze-lo, por isso, tem que ser considerado a presença ou 

ausência de sinais clínicos, janela imunológica do paciente, a susceptibilidade e a 

resposta imunológica individual. 

O soro pesquisado é considerado reagente quando, ao entrar em contato com 

o antígeno, produzir uma reação fluorescente que ocorre devido à presença de 

anticorpos para T. gondii no mesmo. Essa pode ser visualizada após a adição de anti-

imunoglobulina da espécie específica, conjugada com um marcador, geralmente o 

isotiocianato de fluoresceína que ao se ligar à reação antígeno – anticorpo (Ag – Ac) 
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produz uma reação fluorescente. A reação negativa tem ausência de fluorescência 

(HARVEY et al, 2008). 

Quando era realizado triagens de amostras suspeitas, testavam-se todas na 

diluição 1:16, tendo algum resultado positivo fazia-se a titulação total. A primeira 

diluição utilizada era 1:16, pois em diluições menores do que essa existia grande 

possibilidade de resultado falso-positivo, então esse era o ponto de corte adotado. 

Para execução da técnica, o teste positivo (TP) e o negativo (TN), os soros 

testes e as lâminas já preparadas com antígenos eram descongelados. Depois, 

confecciova – se um mapa que tinha por finalidade, orientar sobre a localização das 

amostras na placa e na lâmina, para facilitar a execução da técnica e evitar confusões. 

As microplacas eram identificadas com o nome ou número das amostras. Geralmente 

eram utilizadas microplacas de 96 poços capazes de testar até oito amostras. Eram 

adicionados 150 µL de solução tampão fostato-salina (PBS) na concentração de 10% 

ou 1x e 10 µL do soro teste nos poços correspondentes. A mistura era homogeinizada 

e tranferia-se 50µL da diluição do primeiro poço para o segundo e assim por diante 

até o quinto poço. Depois, transferia-se 10µL de cada amostra para o pocinho da 

lâmina com antígeno correspondente (Figura 11). 

Figura 11. Mesa com preparativos para realização de técnica RIFI. A seta vermelha indica 

microplacas já identificadas, seta roxa indica lâminas com o antígeno Toxoplasma gondii 

fixados, seta amarela indica eppendorfes contendo os soros a serem testados e por fim, seta 

verde indicando solução PBS.  

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 
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Após o preenchimento da lâmina com as amostras e TP e TN (esses eram 

postos nos primeiros poços da parte superior e inferior respectivamente) conforme 

mapa previamente preparado, e a mesma era incubada em câmara úmida à 37°C por 

30 minutos e depois, era realizada a lavagem que consistia na imersão da lâmina em 

uma cuba contendo solução PBS 1x durante 10 minutos. Repetia-se esse 

procedimento três vezes e posteriormente a lâmina era posta para secar em 

temperatura ambiente. 

Após a secagem, 10 µL de conjugado (composto por solução PBS 1X, Azul 

de Evans, e anti-anticorpos canino contra T. gondii) eram pipetados em cada poço da 

lâmina e repetia-se os precedimentos de incubação, lavagem e secagem. 

A lâmina então era preparada para leitura colando-se uma lâminula sobre a 

mesma com glicerina tamponada e embrulhadando-a com papel higiênico e depois 

papel alumínio. A leitura era realizada no Laboratório de Protozoologia Animal.  

Inicialmente, observava-se o controle positivo para verificar se a reação 

ocorreu e depois o controle negativo para verificar se houve algum erro ou 

contaminação no procedimento. Estando os controles corretos, iniciava-se a leitura 

das  amostras, das maiores para as menores diluições. Para ser considerado positivo, 

todo o contorno do taquizoíto teria que estar verde fluorescente, já o resultado 

negativo era caracterizado pelo contorno avermelhado (Figura 12). 
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Figura 12. Leitura de lâmina de Reação de Imunofluorescência Indireta para Toxoplasma gondii 

de uma amostra de soro humano usando em  microscópio de imunofluorescência utilizando 

objetiva de 40x. Observa-se o contorno fluorescente em torno do taquizoíto devido à ligação do 

anticorpo presente no soro testado contra o antígeno fixado  na lâmina. 

                                                                                                                                        Arquivo pessoal 

3.3 LABORATÓRIO DE PROTOZOOLOGIA ANIMAL 

3.3.1 Reação de Imunofluorescência Indireta para Leishmaniose humana 

Foram testadas cerca de 30 amostras de soro humano provenientes de um 

projeto de pesquisa de mestrado entitulado “Perfil sanitário das principais zoonoses 

dos moradores do munícipio de Ivaiporã”. A técnica RIFI para Leishmania spp 

realizada para humanos só difere da técnica usada para animais quanto ao anti-

anticorpo utilizado porque este é especifico para cada espécie (TÁVORA et al., 2007). 

O principio da técnica e os procedimentos são semelhantes ao realizado para o 

T.gondii sendo as principais diferenças: nas microplacas, eram colocados 190 µL de 

solução tampão; do 2° ao 5° poços eram transferidos 100 µL da diluição anterior; o 

tempo para incubação era de 40 minutos e a lavagem era composta por três 

repetições de 5 minutos cada. O ponto de corte, que é a diluição a partir da qual a 
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amostra é considerada positiva também difere entre as espécies, sendo de 1:40 para 

esse procedimento. 

3.3.2 Extração de DNA  

 Durante o desenvolvimento das atividades foi possível acompanhar a extração 

de DNA para PCR e o protocolo seguido era o anexado ao mini kit comerciais PureLink 

Genomic DNA® da empresa Invitrogen utilizado para a técnica (Figura 13). 

O protocolo era composto por quatro etapas: Preparing lysates, cujo objetivo 

era lisar a célula que continha o DNA de interesse. Para isso, adicionava-se as 

substâncias detergentes na amostra que em seguida era posta no vórtex. Essas 

substâncias eram capazes de degradar a parede celular e a membrana lipídica (RICE, 

2012). 

Na segunda etapa, Binding DNA, era realizada a adição da enzima protease. 

Proteinas do DNA assim como outras proteínas celulares são degradas por essa 

enzima. A precipitação da proteina é auxiliada pela adição de um sal, tal como sais 

de amônio ou acetato de sódio. Quando a amostra era submetida à vórtex e 

centrifugada, as proteinas permaneciam na fase orgânica e poderiam ser retiradas 

cuidadosamente (a coluna de níquel aclopada ao eppendorff funcionava como um 

filtro pois retia o DNA por ter afinidade pelo mesmo), (RICE, 2012). 

Washing DNA, era a fase em adicionava-se etanol e depois centrifugava-se a 

amostra. O DNA é insolúvel no álcool e se separava da solução. O álcool também 

servia para remover o sal adicionado anteriormente. Repetia-se esse procedimento 

(RICE, 2012). 

A última fase era denominada Eluting DNA em que, após dispensar o álcool, 

o DNA era resuspenso no tampãoTRIS (hidroximetilaminometano), (RICE, 2012). 

A presença do DNA alvo poderia ser confirmada por eletroforese em gel de 

agarose contendo brometo de etídio, ou outro corante fluorescente que reagisse com 

o DNA e verificado sob luz ultravioleta (RICE, 2012). 
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Figura 13. Mini kit para extração de ácido desoxirribonucleico PureLink Genomic DNA® da 

empresa Invitrogen utilizado no laboratório de Protozoologia Animal do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva da Universidade Estadual de Londrina. 

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 

3.3.3 Polymerase Chain Reaction 

Koneman et al. (2008), descrevem a PCR como sendo uma técnica que 

permite a amplificação de fragmentos de DNA in vitro partindo de uma quantidade 

mínima de DNA alvo ou RNA previamente convertido em cDNA (complementary 

deoxyribonucleic acid). 

Para realização da técnica são necessários: dupla fita de DNA da amostra 

para servir como molde; dois oligonucleotídeos chamados primers espécie – 

específicos; desoxirribonucleotídeos chamados de dNTP, a enzima DNA polimerase 

responsável pelo anelamento dos primers, tampão e sais (cloretro de magnésio). 

Todos esses componentes misturados era denominado mix (Koneman et al., 2008). 
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Esse mix é submetido à variações de temperatura em um equipamento 

chamado termociclador. A PCR ocorre em três fases, a primeira é a desnaturação do 

DNA através da elevada temperatura (cerca de 95°C) que separa fisicamente as fitas 

rompendo as ligações de hidrogênio que as une. A etapa seguinte é caracterizada 

pelo anelamento dos primers que se dá após a diminuição da temperatura. 

Geralmente são compostos por cerca de 20 nucleotídeos e um iniciador tem o mesmo 

sentido da fita superior chamado de primer direto e o outro tem o mesmo sentido da 

fita oposta chamado de primer reverso. Eles se anelam às extremidades 

correspondentes das fitas e permitem que a partir dai, a enzima DNA polimerase inicie 

a sintese das novas fitas peareando os nucleotídeos presentes no mix com aqueles 

já existentes na fita caracterizando assim, a terceira fase. Depois de transcorrido o 

tempo apropriado para a extensão integral, a temperatura volta a elevar para reiniciar 

o ciclo e assim, o fragmento alvo é amplificado milhares de vezes (KONEMAN et al., 

2008).  

A PCR pode ser utilizada para diversos fins, como, por exemplo, diagnóstico 

de doenças infecciosas e hereditárias, reações de seqüenciamento de DNA, criação 

de organismos transgênico entre otros (KONEMAN et al., 2008). 

Reações de PCR foram acompanhadas durante o estágio. O mix de 

reagentes era preparado na capela sob fluxo laminar e depois os eppendorfs  eram 

colocados nos termocicladores. 

Na reação de PCR, o mix era preparado para as amostras que queríamos 

procurar o agente, para os controles positivo e negativo da extração, além de um 

controle negativo para a reação que visa detectar contaminações ao longo do 

processo. O controle negativo era composto pelo mix e água ultradestilada no lugar 

da amostra (Figura 14). 
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Figura 14. Termociclador utilizado para técnica Reação em Cadeia da Polimerase. Os comandos 

eram dados de forma manual acessando o banco de dados arquivados no equipamento. Era 

possivel a adição eou alterações de comandos conforme o interesse. 

                                                                                                                                        Arquivo pessoal 

 

3.3.3 Eletroforese em gel de agarose 

Maniatis et al. (1987, apud GOUVEIA e REGITANO, 2007) cita a eletroforese 

é uma técnica utilizada para separar, identificar e purificar moléculas carregadas 

(como DNA e proteínas). 

Durante o estágio foram acompanhadas três procedimentos de eletroforese 

em gel de agarose. A agarose é um polissacarídeo que forma um gel sólido quando 

diluída em solução aquosa em concentrações entre 0,5 e 2,5%.  Após a fusão da 

agarose em solução tampão contendo mistura de solução TRIS, Borato e EDTA 

(TBE), sob altas temperaturas, ela se resfria e sofre a gelificação formando 

minúsculos poros no gel que formam uma rede que separa fragmentos de DNA com 

diferentes tamanhos (GOUVEIA e REGITANO 2007). 
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Quando um campo elétrico é aplicado a um gel de agarose na presença de 

uma solução tampão que conduza eletricidade, os fragmentos de DNA se movem 

através do gel em direção ao eletrodo positivo (o DNA é carregado negativamente) a 

uma velocidade que dependerá de seu tamanho e forma. O tamanho dos espaços 

deixados pela rede de agarose depende da concentração em que a agarose se 

encontra. Sendo assim, a eletroforese em gel de agarose pode ser usada para separar 

fragmentos de DNA de diferentes tamanhos (KONEMAN et al., 2008). 

Eram utilizados géis na concetração de 1,5% de agarose. A mesma era 

diluída em tampão TBE 0,5X e fundida em microondas até que não restasse nenhum 

grumo e depois era posta dentro de uma forma que dava forma ao gel e inseria – se 

um pente que formava os poços onde eram adicionadas as amostras. Esperava-se 

que a agarose solidificasse para que se removesse o pente com cuidado. 

Para aplicar as amostras nos poços era necessário homogeneizá-las 

juntamente com o  Brometo de Etídeo que é um composto que se intercala no DNA  

e é visível sob luz UV, com o qual tomavasse muito cuidado por ser carcinogênico e 

teratogênico e um corante azul que permitia visualização natural (GOUVEIA e 

REGITANO 2007). 

Após a aplicação das amostras, era adicionado à cuba TBE 0,5X até cobrir 

todo o gel, a cuba era conectada a sua fonte de eletricidade (aproximadamente 100 

V), e a eletroforese propriamente dita era iniciada. Deixava-se o gel na cuba por cerca 

de 30-40 minutos.  

O gel podia ser visualizado em transiluminador sob luz UV gerando imagens  

às quais podíamos adicionar informações e depois salvar no computador. 

Para que soubessemos qual o tamanho da banda que se apresentava no gel 

era necessário aplicar em pelo menos um poço do gel um marcador de peso molecular 

que serve como comparativo em relação ao tamanho do fragmento, assim, sabíamos 

se o fragmento amplificado era o esperado ou não (Figura 15). 
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Figura 15. Fotografia de um resultado de uma eletroforese em gel de agarose obtida por 

fototransiluminador aclopada à um computador. A primeira coluna tratava-se de uma amostra 

humana positiva para Leishmania spp, já a segunda e terceira eram amostras caninas negativas, 

a quarta e a quinta coluna eram os controles positivo e negativo para o mesmo agente 

respectivamente.  

                                                                                                                                         Arquivo pessoal 

 

3.4 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA ANIMAL 

3.4.1 Limpeza e organização 

Como o laboratório em questão estava sendo reformado e não contava com 

técnico, durante todo o estágio, a limpeza e organização foram realizadas por 

estágiarios e a professora responsável. 

Atividades como lavagem de vidraria, autoclavagem de materiais, 

embalagem, limpeza, desinfeccção e organização em geral foram executadas. 

3.4.2 Cultura  e identificação bacteriana   

A semeadura era feita por esgotamento porém, não era preconizado que se 

flambase a alça de platina entre o segundo e terceiro esgotamento. 

Além dos meios Ágar Sangue e MacConkey, utilizava-se os meios manitol e 

chocolate. O ágar manitol salgado é um meio de cultura, muito usado para o 

isolamento de Staphylococcus aureus de amostras biológicas como urina, secreções, 

feridas e exudatos. A degradação do manitol com a produção de ácido muda a cor do 
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meio de rosado para amarelo. Devido ao seu alto conteúdo de cloreto de sódio, pode-

se fazer uma inoculação maciça da amostra em teste. A incubação era à 36°C por 

24h, (MBIOLOG, 2010). O ágar chocolate é um meio seletivo enriquecido com vários 

substratos utilizado ao isolamento e cultivo de organismos fastidiosos (HARVEY et 

al., 2008). 

Para as bactérias Gram-negativas, além das provas bioquimicas já citadas, 

eram preconizados os testes de Of-glicose (testava a capacidade de fermetar a 

glicose), gelatina (capacidade de hidrolisar a gelatina), fenilalanina (diferenciaçao 

entre algumas enterobactérias), MIO (Moitilidade Indol Ornitina-para verificar a 

presença de flagelos), cetrimide (seletivo para Pseudomonas aeruginosa), arginina 

(identificação de enterobactérias) e DNAse (degradação do ácido deoxirribonucleico), 

(MBIOLOG, 2010).  

A bateria de testes bioquímicos geralmente era realizada de forma 

convencional (meios depositados em tubos) e em poucas vezes utilizava-se kits 

comerciais. A temperatura de encubação para todos os procedimentos era de 36°C 

(Figura 16). 
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Figura 16. Fluxograma para identificação bacteriana seguido pelo Laboratório de Microbiologia 

Animal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá – Campus Regional 

de Umuarama. 

Adaptado do fluxograma adotado pelo Laboratório de Microbiologia Animal do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual de Maringá – Campus Regional de Umuarama. 

3.4.3 Antibiograma 

A técnica utilizada também era a de disco difusão  pela metodologia de Kirby 

e Bauer (1997) e os antibióticos testados eram escolhidos de acordo com a 

classificação prévia (gênero ou espécie). Também poderiam variar de acordo com o 

tipo de amostra (urina, secreção otológica, oftalmica, etc) e histórico, como por 

exemplo, inerente resistência à determinado antibiótico ou classe do mesmo. O 

manual seguido para a sensibilidade era o CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute) do ano de 2015 da linha humana. Esse instituto é uma organização sem fins 

lucrativos que informa sobre as perspectivas e conhecimentos da comunidade de 

laboratórios de todo o mundo e fornece diretrizes de aplicabilidade global (CLSI, 

2015). 
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Os principais gêneros encontrados eram o Enterobacteriaceae, Enterococcus 

spp e Sthaphylococcus spp. As espécies Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

haemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus haemolyticus e Acinobacter 

spp também possuiam maior casuistica. Para cada um desses agentes havia uma 

tabela de antibióticos a serem testados, geralmente entre 15 e 30 fármacos. 

Como se tratava de um grande número de agentes antimicrobianos testados, 

preferiu-se primeiramente colocar os discos de ATB em uma placa de Petri para 

depois deposita-las no meio MH, agilizando assim o processo e otimizando o tempo 

e o desempenho da técnica. Também preferia-se placas de Petri com meio MH de 

tamanho grande, onde eram depositados cerca de 13 discos e caso fosse testado um 

pouco mais que essa quantidade, optava-se por mais uma placa, porém, pequena 

(Figura 17). 

Figura 17. Antibiogramas de amostras clínicas do Hospital Veterinário do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual de Maringá – Campus Regional de Umuarama. Pode se 

observar os diferentes halos de inibição. 

                                                                                                                                        Arquivo pessoal 
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3.4.4  Concentração Inibitória Mínima 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) é definido como a menor concentração 

de antimicrobiano necessária para inibir o crescimento visivel de microrganismos após 

o período de encubação (ANDREWS, 2001). 

Segundo Harvey et al. (2008), a técnica quantitativa de microdiluição para 

determinar a concentração inibitória mínima consiste em diluir em uma microplaca o 

agente antimicrobiano a ser testado em diferentes concentrações e inocular a bactéria 

nos mesmos e depois, determinar, visualmente, através de um corante, até onde o 

mesmo é capaz de inibir o crescimento bacteriano, e de acordo com Hirsh et al. (2003) 

geralmente o valor de CIM é menor que a concentração bactericida mínima (CBM). 

Quinn et al. (2005), descrevem a CBM como sendo a maior diluição de uma droga 

capaz de eliminar uma bactéria específica. 

Para fornecer uma terapia antimicrobiana efetiva, a concentração do 

antibiótico obtida clinicamente nos fluidos corporais deve ser maior que a obtida no 

CIM. Os testes quantitativos de suscebilidade podem vir a ser necessários para 

pacientes que não respondem à terapia antimicrobiana, ou que apresentam uma 

recidiva durante a terapia. Em alguns casos clínicos, talvez a concentração bactericida 

mínima precise ser determinada. Essa determinação corresponde à menor 

concentração do antibiótico necessária para matar todas as bactérias, em vez de 

simplesmente inibir seu crescimento (HARVEY et al., 2008). 

Hirsh et al. (2003), alegam que na prática médica, os resultados de CIM são 

geralmente interpretados pelo sistema de categorias sugeridas pelo U.S National 

Committee for Clinical Laboratory Standards considerando a farmacocinética, 

dosificação e toxidade da droga, sensibilidade inerente do organismo e local de 

infeccção, sendo assim o resultado pode ser: sensivel, indicando que o organismo 

infectante é comumente inibido por concentrações de um antibiótico alcançadas nos 

tecidos; intermediário, quando o microrganismo é inibido por concentrações no 

sangue ou no tecido; resistente quando é resistente às concentrações normalmente 

alcançadas e toleradas das drogas antimicrobianas. 
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Acampanhou-se testes para determinação de CIM e CBM referentes à um 

trabalho de conclusão de curso entitulado “ Atividade Antimicrobiana in vitro de óleos 

essenciais sobre enterobactérias.” 

 Para esses testes eram utilizadas cepas microbianas da coleção do 

Laboratório de Microbiologia, do Departamento de Tecnologia da Universidade 

Estadual de Maringá, de Umuarama (Paraná, Brasil), provenientes da coleção de 

microrganismos de referência da Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil). 

Todos os testes foram realizados utilizando o método de microdiluição em caldo em 

microplacas de ELISA, para determinação da CIM dos óleos essenciais de cravo, 

canela e a associação de ambos. Além disso, foram utilizados como controles os 

antibióticos D-cicloserina e Ceftriaxona, descritos e estabelecidos como antibióticos 

contra enterobactérias. Foram avaliadas as culturas padrão de várias enterobactérias 

Gram-negativas, principalmente do gênero Vibrio spp. 

As culturas bacterianas estoques eram ativadas em caldo BHI e incubadas à 

37ºC por um período mínimo de 24h, depois, os inóculos bacterianos eram 

padronizados em solução salina estéril na escala 0.5 de MacFarland. A padronização 

do controle de turbidez era verificada por meio da leitura de absorbância em 

espectrofotômetro e depois o inóculo era diluído em Caldo Müeller-Hinton e 

adicionado às microplacas. 

A leitura das placas eram realizadas após a incubação à 37ºC por um período 

de 24h e depois adicionava-se um indicador chamado resazurina em cada poço, 

sendo que a coloração azul, em cada concentração, indicava resultado negativo e a 

coloração rosa resultado positivo para o crescimento bacteriano.                        

3.4.5 Concentração Bactericida Mínima 

Para a determinação da CBM, era feita a  semeadura de uma amostra de 

cada poço da microplaca da CIM, em triplicatas, em placas de petri contendo meio 

ágar tríptico de soja (TSA–Trypticase Soya Agar) que posteriormente eram 

submetidas à incubação por 24h à 37ºC. A CBM considerada era a menor 

concentração em que, visualmente, não se detectava crescimento bacteriano, 

demonstrando assim, a atividade bactericida dos óleos essênciais e dos antibióticos 

testados (Figura 18).     
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Figura 18. Técnica de Concentração Bactericida Mínima. Testava-se a eficiência antimicrobiana 

da essência dos óleos de cravo e canela contra algumas enterobactérias. Teste realizado no 

Laboratório de Microbiologia Animal do Centro de Ciências Agrárias do Campus Regional de 

Umuarama. Em A, aparelho replicador contendo inóculos preovenientes da técnica de 

Concentração Bactericida Mínima sendo depositados em ágar tríptico de soja. Em B, resultado 

do procedimento com os pontos de crescimento bacteriano.   

                                                                                                                                        Arquivo pessoal   

3.5 OUTRAS ATIVIDADES 

Na UEL, por iniciativa dos pós-graduandos, iniciou-se aulas voltadas 

principalmente aos estagiários, tanto do estágio curricular obrigatório como os demais 

que abordavam principalmente as técnicas de diagnóstico realizados no DMVP com 

objetivo de explicar o conceito das mesmas e esclarecer dúvidas. Na UEM, foram 

assistidas algumas aulas das disciplinas de Microbiologia e Imunologia Veterinária 

além da participação em algumas palestras do grupo de pesquisa em Parasitologia 

Veterinária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio obrigatório supervisionado é de extrema importância para o aluno. 

O mesmo possibilita a preparação do mesmo para o mercado de trabalho e concretiza 

o conhecimento teórico-prático adquirido durante a graduação. Além disso, a 

convivência com outros acadêmicos e profissionais faz com que o aluno tenha análise 

crítica sobre as condutas tomadas, trabalho em equipe, conhecimento e 

compartilhamento de diferentes ideias e opiniões. 

O estágio nesse segmento amplo, além de auxiliar no direcionamento para 

uma área de atuação, também possibilitou novas oportunidades. Tanto as técnicas 

realizadas quanto as acompanhadas, contribuiram para a aprendizagem que será 

aplicável ao profissional Médico Veterinário atuante na Prevenção. 
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