exames parasitológicos revelaram a presença de oomycetes Saprolegnia sp., de
protozoários como Trichodina sp. e Ichthyo phthirus multifiliis, dinoflagelado
Piscinoodinium pillulare, do monogenóideo Annulotrematoides bryconi, dos nematóides
Contracaecum sp. E Procamallanus (Spirocamallanus) sp., do copépode
Lernaeacyprinacea e branquiúros Dolopsgeayi, sendo estes últimos somente
encontrados nos exemplares examinados em 2009. Entre as variáveis que influenciaram
no número de peixes mortos, apenas o mês de abril (p=0,000032), o tipo de tanque
escavado (p=0,0000000811), a presença de A. bryconi em baixa intensidade
(p=0,000108) no raspado de brânquias e a presença de L. cyrpinacea no raspado de
brânquias (p=0,005914) foram significativos. Contudo, o mês de abril e o tipo de tanque
escavado obtiveram OR de 0,002 e 0,0013, respectivamente, promovendo um fator de
proteção, influenciando na diminuição de peixes mortos. Já a baixa intensidade de A.
bryconi (OR=290686,3) e a presença de L. cyrpinacea (OR=25,43179) evidenciados
pelos raspados de brânquias, indicaram um aumento na incidência de peixes mortos.
(Apoio: ICMBio, PIBIC/ICMBio, CNPq)
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No Brasil estudos relacionados à saúde de aves silvestres e a implicação da
avifauna na epidemiologia das doenças infecciosas são escassos. Os animais silvestres
podem servir como reservatórios de bactérias patogênicas, as quais podem representar
uma ameaça à conservação, sendo a salmonelose uma das mais importantes para aves.
Salmonella spp. é uma bactéria anaeróbia facultativa em forma de bacilo Gram negativo
com flagelos, pertencente à família Enterobacteriaceae. Encontrada no intestino de aves
silvestres, tem potencial para causar infecção no homem e animais domésticos. O estudo
da microbiota bacteriana de aves silvestres é importante para a compreensão da
epidemiologia dos patógenos que podem afetá-las. O objetivo deste trabalho foi
pesquisar a microbiota cloacal e avaliar a ocorrência de Salmonella spp. em aves
silvestres na Rebio Guaribas e Esec Raso da Catarina. Para tanto foram realizadas
expedições entre abril de 2012 a junho de 2013. As aves foram capturadas com 15 redes
de neblina, operadas por dois dias por ponto de amostragem. Após a captura e
identificação, os indivíduos foram anilhados e avaliadas clinicamente. Swabs cloacais
foram colhidos e armazenados em meio Stuart, refrigerados a 4°C e processados em até
48 h. Para identificação da microbiota cloacal foi realizado o cultivo nos meios ágar
Sangue e Levine, incubados a 37ºC/24 h. Amostras com características de cocobacilo
Gram negativo foram submetidas a testes bioquímicos. Para o isolamento de Salmonella
spp., as amostras foram pré-enriquecidas em água peptonada por 37º C/24 h e, depois
transferidas para o enriquecimento seletivo em caldos Tetrathionato e Rappaport e
incubadas à 37ºC/24 h. Posteriormente, as amostras foram semeadas em ágar XLD e
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Verde Brilhante, confirmando-se a identificação com testes bioquímicos (TSI, lisina e
uréia). Foi realizado o antibiograma com penicilina, ampicilina, sulfa+trimetoprim,
gentamicina, tetraciclina, amoxicilina e norfloxacina. Foram colhidas 259 amostras de
248 indivíduos, pertencentes a 73 espécies, 27 famílias e 7 ordens, sendo 196 amostras
da Rebio Guaribas e 63 da Esec Raso da Catarina. Houve crescimento bacteriano em
42,1% das amostras, sendo a frequência de amostras positivas significativamente maior
na Esec (60,3%) à Rebio (36,2%) (p<0,05). Os microorganismos isolados foram:
Escherichia coli (20,9%), Staphylococcus sp. (15,8%), Enterobacter aerogenes
(15,1%), E. aglomerans (14,4%), Bacillus sp. (13,7%), Corynebacterium sp. (8,6%),
Streptococcus sp. (3,6%) e Shiguella sp. (2,2%), além de Arizona sp., Edwardsiella
tarda, E. sakazaki., Proteus sp. e Staphylococcus aureus. Das bactérias isoladas, 58,8%
foram Gram negativas, sendo essas muitas vezes citadas por diversos autores como
anormais no trato entérico de aves. Houve isolamento de Salmonella sp. em 0,77% das
amostras. Foi realizado antibiograma de 37 bactérias isoladas, destas 62,2%
apresentaram multirresistência (mais de três antibióticos) e 32,4% foram sensíveis a
todos os antibióticos testados. A prevalência de salmonelas em aves silvestres sadias é
normalmente baixa. Como a salmonelose é uma enfermidade de alto potencial
zoonótico e com grande patogenicidade para as aves, seu monitoramento pode ser
indicador do estado de saúde das aves naquele local. Por meio deste estudo,
demonstrou-se a presença de bactérias Gram negativas como constituintes normais da
microbiota de aves silvestres e baixa ocorrência de Salmonella spp., além da
multirresistência a antibióticos da microbiota da avifauna.
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As populações de macacos-prego-galego (Sapajus flavius) da Mata Atlântica
nordestina estão fortemente ameaçadas pela fragmentação do seu habitat. Aliado a este
fator, doenças infecciosas e parasitárias possuem uma grande importância na saúde
animal, pública e nas ações de vigilância ambiental. Primatas vivendo em florestas
fragmentadas tornam-se mais susceptíveis a infecções, principalmente porque passam a
ter mais contato com a população humana e animais domésticos, potenciais
transmissores de patógenos. Muitas destas infecções podem representar uma ameaça
para estes animais, provocando declínios populacionais ou mesmo extinções locais. Este
é um fato inquietante, sobretudo para espécies com reduzido tamanho populacional,
como S. flavius, que tem população na natureza estimada em 1.000 indivíduos. O
presente estudo teve como objetivo investigar a presença de anticorpos para o vírus da
febre amarela silvestre (FA) em S. flavius de vida livre, em área classificada como
indene para este vírus. Entre agosto de 2009 e setembro de 2010 foram colhidas
amostras séricas de 31 macacos-prego-galego, capturados apresentando higidez, na
RPPN Engenho Gargaú, em Santa Rita, Paraíba (07°00’43,84” S, 34°57’24,96” W). A
pesquisa de anticorpos para FA no soro dos macacos-prego-galego foi realizada por
meio do teste de inibição da hemaglutinação, no Laboratório de Arbovirologia e Febres
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