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Introdução
O aumento do consumo desenfreado de antibióticos
pela população, o descarte irregular por hospitais,
industriais, atividades veterinárias e de aquicultura
nos últimos anos, tem levado a um crescente
aumento de bactérias resistentes a estes
(Nascimento et al., 2003). Entretanto, para os
animais marinhos como mamíferos, aves e peixes, o
grau de resistências das bactérias encontradas
nesses organismos, não é bem documentada (Rose
et al., 2009).

Objetivos
O presente estudo teve como objetivo analisar a
resistência à antimicrobianos dos microrganismos
que se encontram no trato respiratório de aves
marinhas em processo de reabilitação no Centro de
Reabilitação de Animais Marinhos, a fim de
contribuir para uma reabilitação eficiente e posterior
soltura.

Material e Métodos
As amostras foram coletadas utilizando-se swabs
estéreis passados na coana e na abertura da
traqueia das aves. As amostras foram transportadas
em frascos com meio de transporte para análise no
Laboratório de Microbiologia Marinha da UNESPSão Vicente. O material foi inoculado em placas de
petri com Ágar Nutriente e permaneceu em estufa à
36°C por 48h para crescimento das bactérias. Após
este período, as bactérias encontradas foram
isoladas e identificadas por meio de características
morfológicas, coloração de Gram e testes
bioquímicos. Posteriormente, foi realizado o teste de
antibiograma disco-difusão proposto por KirbyBauer, recomendado pelo National Comitte for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2003)
utilizando o Ágar Müller-Hinton, o qual as cepas
isoladas foram testadas para os seguintes
antibióticos:
amoxicilina+ácido
clavulânico,
ampicilina, cefalotina, ciprofloxacino, cloranfenicol,
estreptomicina e gentamicina.

Resultados e Discussão
O aumento dos patógenos resistentes a múltiplas
drogas é uma preocupação global, uma vez que
atinge a saúde da população humana, animais
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domésticos e pode até causar prejuízo na
conservação de espécies que são tratadas nos
centros de reabilitação. Contudo, mesmo com este
aumento de genes bacterianos resistentes no
ambiente marinho, os resultados parciais do
presente estudo demonstram que as cepas isoladas
das aves marinhas apresentaram baixa resistência
aos antimicrobianos testados. As cepas analisadas
(Enterococcus
sp
e
Staphylococcus
sp)
apresentaram somente 37% de resistência,
principalmente à ampicilina, fato que já foi
demonstrado para Enterococcus (D’Azevedo et al.,
2004) e para Staphylococcus (Duarte et al.,1994).

Conclusões
Novas amostragens serão realizadas a fim de
analisar se este padrão permanece em outros
indivíduos, além de contribuir para a qualidade da
reabilitação e conservação destes animais.
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