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A aquariofilia constitui um segmento considerável no mercado
de animais de estimação em escala mundial. O Brasil se destaca
por ser um dos maiores exportadores de peixes ornamentais.
Todavia, em virtude da grande pluralidade de espécies de água

doce e marinhos, existem poucos trabalhos que abordam o
diagnóstico e a epidemiologia de doenças bacterianas nestes

animais.

OBJETIVO

Estabelecer as principais bactérias associadas ao
desenvolvimento de sinais clínicos em espécies de peixes

ornamentais, nativas e exóticas, que se destacam no mercado pet
brasileiro.

 

MATERIAL E METÓDOS

Quarenta peixes ornamentais, oriundos de 16 espécies
diferentes, foram encaminhados ao Laboratório de Doenças de
Animais Aquáticos (AQUAVET) da UFMG, entre os anos de
2020 e 2021. Os animais foram submetidos a exame clínico,
necroscópico e bacteriológico. Amostras de cérebro e rim

foram estriadas assepticamente em ágar triptona de soja
acrescido de 5% de sangue ovino (ASA), assim como

fragmentos de rim e baço/fígado foram plaqueados em ágar
cisteína coração (CHA) com adição de 2% de hemoglobina.

As placas contendo ASA e CHA foram incubadas a 28°C, por
três e sete dias, respectivamente. Os isolados obtidos foram

identificados pelo MALDI-ToF.
 

RESULTADOS

Em 20 dos 40 peixes processados foi possível isolar e identificar
10 gêneros bacterianos.

 

CONCLUSÃO

Com este estudo foi possível determinar alguns dos agentes
bacterianos mais prevalentes em peixes ornamentais coletados e
criados, provenientes das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do

Brasil.
 

Figura 3: Gráfico referente aos 40 isolados bacterianos identificados em 20
peixes ornamentais.

Figura 1: Meios de cultura ASA e CHA
respectivamente.

Figura 2: Algumas das espécies de
peixes ornamentais processadas.


