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Introdução
O uso intensivo de antibióticos (AB) na prática
clínica humana e animal levou a um rápido
aumento na prevalência de Enterobacteriaceae
multirresistentes em muitos ecoagrossistemas.
A detecção de tais bactérias em várias matrizes
ambientais (Gao et al., 2015) e a mitigação do
problema tornou-se uma preocupação pública
emergente.
Palavras Chave: resistência a antibióticos,
estrumação, bactérias multirresistentes
Objetivo
Caracterizar a origem de bactérias resistentes e
os genes de resistência a AB no solo e água de
rega e drenagem, no Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), visando o
apoio à gestão da água, através da identificação
da origem do risco.

Metodologia
Local de estudo: AHVL, com uma área de ca. 2.000 ha.
Locais de amostragem: estabelecidos para garantir
uma boa representatividade espacial e temporal, com
particular ênfase durante a campanha de rega.
Amostras: estrume, solo e água de rega e de
drenagem superficial
Metologia analítica:
1) exame quantitativo (filtração) e qualitativo (API 20E
(BioMérieux) dos isolados de Enterobacteriaceae
resistentes a 14 AB;
2) determinação dos perfis de resistência (método de
disco-difusão, Kirby-Bauer)
3) detecção e identificação de genes de resistência a
AB (PCR);
4) identificação de fontes de contaminação e
reservatórios.

Conclusão
Nas datas e locais amostrados observou-se que:
As atividades intensivas de pecuária e dos
matadouro aumentaram o nível das bactérias
resistentes a antibióticos no estrume animal.
A correção do solo com esse estrume não-curtido
contribuiu para um aumento da frequência de
fenótipos multirresistentes no solo.
O índice de Resistência a Múltiplos Antibióticos do
estrume animal incorporado ao solo pode indicar
que esse ecossistema está em risco.
Estas observações revelam sinais de risco de
contaminação
no
AHVL
por
bactérias
multirresistentes, informação relevante para os
decisores locais.
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