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A família Enterobacteriaceae é composta por bacilos Gram-negativos que estão presentes no 

solo, na água e na vegetação. As enterobactérias são membros da microbiota intestinal hu-

mana, porém algumas têm importância clínica, pois causam diversas patogenias. Cerca de 20 

espécies são responsáveis por infecções gastrointestinais, infecções do trato urinário, entre 

outras. A água e o solo são importantes fontes de disseminação dessas doenças, sendo comuns 

surtos dessas patologias em hospitais. O presente estudo teve por objetivo identificar 43 

amostras ambientais isoladas de água de esgoto de um hospital público de Porto Alegre e, 

água Arroio Dilúvio através de testes bioquímicos para posterior avaliação e caracterização do 

perfil de resistência a antimicrobianos destes isolados. As amostras de água coletadas pas-

saram por isolamento e esgotamento da população bacteriana através da semeadura em placas 

contendo diferentes meios de cultura seletivos. As placas foram incubadas a 37⁰ por um pe-

ríodo de 24/48 horas. Após este período as colônias foram novamente esgotadas para obten-

ção de culturas puras nos mesmos meios de cultura e incubadas como descrito. Foi realizada a 

Coloração de Gram para caracterização das bactérias em Gram positivas e negativas e para 

determinar a pureza das colônias. Para este estudo foram selecionadas somente as bactérias 

Gram-negativas. Na sequência foram realizadas diversas provas bioquímicas com a finalidade 

de identificar os microrganismos de acordo com suas características metabólicas. Até o pre-

sente momento, todas as amostras analisadas produzem a enzima catalase e conseguem uti-

lizar o citrato como única fonte de carbono. Como já era esperado para a família Entero-

bacteriaceae os testes de oxidase e fenilalanina foram negativos para as 43 amostras 

analisadas. Já para o teste de fermentação da glicose os resultados positivos refletem a capa-

cidade dos gêneros em fermentar tal açúcar. A conversão de carboidratos em ácidos ocorreu 

tanto aerobicamente, pela oxidação, quanto anaerobicamente, pela fermentação, para todas as 

bactérias analisadas. Ao final das todas as provas bioquímicas foi possível identificar uma 

predominância do gênero Klebsiella (66%), seguida de outros 5 gêneros com percentagens 

variáveis. Dentro destes gêneros outras provas bioquímicas serão realizadas com o objetivo de 

identificar as espécies dos mesmos. Visto que os microrganismos identificados até o momento 

são, em sua maioria, potencialmente patogênicos para os humanos, temos como perspectivas 

para este estudo a avaliação e a caracterização do perfil de resistência aos antimicrobianos 

desses isolados. 


