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INTRODUÇÃO 
Ao longo do tempo, a Escherichia coli vem sendo apontada como um grande agente causador de inúmeros prejuízos tanto na sanidade avícola, como em 

tratamentos de pacientes em hospitais humanos1.  A E. coli patogênica aviária (APEC) pertence ao grupo patogênico de Escherichia coli extra-intestinal, e 

é igualmente associada à celulite em aves2. As cepas UPEC (Uropathogenic Escherichia coli) causam frequentemente infecções do trato urinário em 

humanos, podendo evoluir para pielonefrite. Problemas acarretados por esse agente são constantemente combatidos com o uso excessivo de 

antimicrobianos. A evolução das populações bacterianas tem uma relação direta com o aumento da resistência aos antimicrobianos, e o processo de 

transmissão de resistência torna-se cada vez mais complexo5. O emprego de forma incorreta ou indiscriminada destas substâncias favorece a pressão 

seletiva e pode levar ao aparecimento de microrganismos resistentes6. O objetivo deste trabalho foi comparar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana a 

quatro antimicrobianos (amicacina, amplicina, gentamicina e norfloxacina) em cepas de E. coli UPECs e APECs através do teste de sensibilidade de 

disco-difusão em ágar. 

MATERIAIS E MÉTODO 
Teste de sensibilidade a antimicrobianos 

• Amicacina 

• Ampicilina 

• Gentamicina 

• Norfloxacina 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tabela 1 – Frequência relativa (%) da sensibilidade e 

resistência das cepas APEC 

Antimicrobiano Sensível Intermediário Resistente 

Amicacina 97,15 1,22 1,63 

Ampicilina 66,26 4,47 29,27 

Gentamicina 79,67 0 20,33 

Norfloxacina 76,42 9,35 14,23 

CONCLUSÃO 

Uma vez que a resistência bacteriana tem aumentado ao longo dos anos, são necessárias avaliações constantes da resistência dos microrganismos 

patogênicos através dos testes de sensibilidade in vitro. Os resultados obtidos, demonstrando taxas importantes de resistência para alguns 

antimicrobianos, são de grande preocupação, principalmente devido ao potencial zoonótico de Escherichia coli. Neste trabalho, as maiores resistências 

foram encontradas nas cepas de origem humana (UPEC), demonstrando que não só o uso dos fármacos em animais deve ser controlado, mas também 

em medicina humana. 
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