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RESUMO 

Axolotes são salamandras aquáticas que não passam pelo processo de metamorfose, estando 

predispostas a patologias em condições de estresse e manejo inadequado quando criadas em 

cativeiro. A pele desses animais oferece um ambiente favorável para o crescimento de 

microrganismos, sejam eles comensais, mutualistas ou patogênicos, como as enterobactérias do 

gênero Serratia. Objetivou-se com este trabalho relatar um caso de Serratia sp. em um axolote 

no Distrito Federal. 
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INTRODUÇÃO 

O Axolote (Ambystoma mexicanum) é uma salamandra que atinge idade adulta sem passar pelo 

processo de metamorfose, permanecendo aquática e com presença de guelras (MELÉNDEZ et 

al., 2004). Por ser uma espécie atualmente encontrada em cativeiro, ficam predispostas ao 

desenvolvimento de patologias dermatológicas, respiratórias e digestivas quando submetidas a 

manejo inadequado, situações de estresse, má qualidade dos alimentos e das instalações, sendo 

estas afecções desacerbadas já que as características naturais da pele desses animais propiciam 

uma microbiota para o crescimento de diversos microrganismos (GALERANI; SOFFO; 

FELIPPE, 2009; CORDEIRO, 2017). A Serratia sp. é uma bactéria gram-negativa anaeróbia 

facultativa, pertencente à família Enterobacteriaceae, que tem sido descrita como um dos 

agentes infecciosos mais importantes devido ao seu alto potencial de disseminação e elevado 

nível de resistência contra fármacos, podendo ser associada a infecções cutâneas em indivíduos 

imunocomprometidos (CARVALHO et al., 2010; TAVARES, 2015). O objetivo do estudo foi 

relatar a ocorrência da enterobactéria na microbiota cutânea em axolote no Distrito Federal, 

sendo o primeiro relato do gênero Serratia na região Centro-Oeste.  



 
RELATO DE CASO 

Um axolote, macho, de 1 ano e 5 meses de idade, foi atendido na Clínica Veterinária Exotic 

Life (Brasília-DF), apresentando placas esbranquiçadas pelo corpo e na cauda (Figura 1). A 

partir da anamnese, obteve-se a informação de que o paciente era mantido em aquário de 200 

litros com duas lagostas filtradoras, em substrato de areia fina de graduação 0, temperatura de 

20ºC, pH 6,7, nitrito 0 e amônia 0,23. Antes do aparecimento das placas, o paciente defecou 

fezes mais rígidas do que o normal e após o aparecimento das mesmas por indicação em um 

grupo nas redes sociais foi banhado com sal marinho por 10 minutos duas vezes ao dia e 

colocado na geladeira.  

 

Figura 1. Paciente com placas esbranquiçadas por todo corpo e região da cauda. 

 
De acordo com o tutor, o paciente se alimentava de ração própria para a espécie, peixes e 

camarões congelados uma vez por mês, sendo que regurgitou no segundo dia após o banho de 

sal. Ainda segundo ele, o paciente era manipulado durante a troca parcial de água (TPA) uma 

vez na semana. Durante o exame físico, foi possível constatar que o paciente se mostrava 

apático e anoréxico. Foi solicitado exame de coleta por swab em meio Stuart para identificação 

bacteriana e antibiograma o qual evidenciou a presença de Serratia sp. O paciente veio a óbito 



 
antes de poder ser instituído tratamento e devido a não autorização do tutor não foi possível a 

realização de necropsia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O gênero Serratia é encontrado em espécimes que possuem habitat aquático e terrestre, sendo 

principalmente adepto na microbiota natural em animais de sangue frio. No entanto, quando 

estes animais são submetidos a manejo inadequado como temperatura e estresse se tem uma 

maior proporção da infecção por esses agentes, com evidência de maior susceptibilidade à 

espécie Serratia anolium em anuros (HEILMANN-CLAUSEN; DURAN-REYNALS, 1937; 

PEIXOTO et al., 2020). De forma geral, os parâmetros físico-químicos dos axolotes criados 

em cativeiro devem ser similares ao seu habitat natural (DE ANGELO, 2021) como mostrado 

na tabela 1.  

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos para axolotes criados em cativeiro 
 

 

 

 

 

  

Quando alimentados com baixa frequência e mantidos em maiores temperaturas entram em 

estresse energético, com menor taxa de respiração e taxa metabólica acarretando maior 

predisposição a infecções (GONZÁLEZ; ZAMORA, 2014; MCKEON, 2022). O banho de sal 

é somente indicado em casos fúngicos com uso de sal não iodado. O sal marinho utilizado pela 

tutora pode ter auxiliado no aparecimento exacerbado da bactéria, pois além de conter iodo 

mesmo que em baixas concentrações, quando administrado na pele de anfíbios causa alterações 

nas trocas gasosas (OSMAN, 2021; SILVA, 2018; LUCENA et al., 2019). No Brasil, não há 

relatos do acometimento pela bactéria em axolotes, somente na microbiota cutânea de anuros 

da espécie Rhinella major e sapo-cururu (Rhinella marina) no Oeste do Pará e na microbiota 

cloacal de cracídeos cativos de criadouros e zoológicos do Rio Grande do Sul, sendo a Serratia 

marcescens a bactéria identificada do gênero (SANTOS et al., 2010; PEIXOTO et al., 2020). 

No Reino Unido, foi descrito o acometimento de um axolote pela bactéria S. marcescens que 

Temperatura 15-18ºC 

pH 7,4-7,8 

Nitrito  0 mg/l 

Amônia  0 mg/l 



 
levou o animal a um quadro de miocardite necrosante grave, congestão, edema do trato 

gastrointestinal e morte súbita (DEL-POZO et al., 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao número reduzido de informações acerca do assunto, torna-se necessário a elaboração 

de estudos sobre a ecologia microbiota-hospedeiro a fim de conscientizar os tutores sobre os 

cuidados em relação ao manejo desses animais, que são bastantes sensíveis e necessitam de 

condições favoráveis para sua sobrevivência.  
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