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RESUMO  

 

 

LEITE, R. F. Concentração inibitória mínima de extratos brutos produzidos por 
actinobactérias para agentes causadores de mastite bovina. [Minimum inhibitory 
concentration of crude extracts from actinomycetes for mastitis pathogens]. 2016. 96 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 
 

 

O uso imprudente de antibióticos para o tratamento da mastite bovina pode levar ao aumento 

da resistência bacteriana e ao comprometimento da eficácia dos tratamentos atuais. Desta 

maneira, novas alternativas para o tratamento da mastite devem ser procuradas. As 

actinobactérias são capazes de produzir extratos brutos que contêm metabólitos secundários 

ativos, que inibem o crescimento de outras bactérias. Portanto, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) de extratos brutos de actinobactérias 

para isolados de Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, Streptococcus 

dysgalactiae e Streptococcus uberis, provenientes de 23 rebanhos leiteiros. Estes isolados 

foram identificados pela cultura microbiológica e por espectrometria de massas. Assim, foi 

realizada uma triagem, pelo bioensaio colorimétrico, de 15 extratos brutos, previamente 

testados e identificados, provenientes de actinobatérias isoladas de diferentes ambientes e 

plantas (caatinga, áreas de reflorestamento e do eucalipto) para 10 isolados de cada espécie 

causadora de mastite. Em seguida, os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 foram selecionados para 

determinação da CIM, a 50% (CIM50) e a 90% (CIM90). Para determinar a CIM dos extratos 

brutos, foram utilizados 20 isolados de cada espécie, totalizando 80 isolados. Foi utilizada a 

análise de sobrevivência para avaliação dos resultados. O extrato Caat 1-54 apresentou os 

menores valores de CIM50 e CIM90 para S. aureus (0,39 µg/mL e 6,25 µg/mL, 

respectivamente) e S. chromogenes (CIM50 = CIM90 = 0,78 µg/mL). O ceftiofur apresentou os 

menores valores de CIM tanto para Strep. dysgalactiae (CIM50 ≤ 0,048 µg/mL; CIM90 = 100 

µg/mL), como para Strep. uberis (CIM50 ≤ 0,19 µg/mL; CIM90 = 0,39 µg/mL). Seguido do 

ceftiofur, o extrato Caat 1-54 foi o que apresentou menores valores CIM, com apenas uma 

diluição seriada de diferença entre as CIM50 das duas espécies (1,56 e 0,78 µg/mL para Strep. 

dysgalactiae e Strep. uberis, respectivamente). O extrato Caat P5-8 apresentou os maiores 

valores de CIM50 e CIM90 para todas as espécies estudadas (CIM ≥ 25 µg/mL). Os resultados 

obtidos indicam o potencial dos extratos brutos provenientes de actinobactérias para o 



tratamento da mastite bovina causada por S. aureus, S. chromogenes, Strep. dysgalactiae e 

Strep. uberis. 

  

 

Palavras-chave:  Mastite. Resistência bacteriana. Caat 1-54. Caat P5-8. Concentração 

inibitória mínima. 

 



ABSTRACT 

 

LEITE, R. F. Minimum inhibitory concentration of crude extracts from actinomycetes 
for mastitis pathogens. [Concentração inibitória mínima de extratos brutos produzidos por 
actinobactérias paraagentes causadores de mastite bovina]. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2016. 

 

The reckless use of antibiotics for the treatment of bovine mastitis can increase bacterial 

resistance and harm the effectiveness of current treatments. Thus, new alternatives for mastitis 

treatment must be searched. Actinomycetes are capable to produce crude extracts with 

secondary active metabolites that inhibit the growth of other bacteria. Therefore, the aim of 

this study was to evaluate the minimum inhibitory concentration (MIC) of crude extracts 

obtained from actinomycetes for Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, 

Streptococcus dysgalactiae and Streptococcus uberis isolated from 23 dairy herds. These 

bacteria were identified by microbiology culture and mass spectrometry. Thus, the 

colorimetric bioassay was performed. In this screening 15 crude extracts previously tested and 

identified, obtained from actinomycetes from different Brazilian environments and plants 

(caatinga, reforestation areas and eucalyptus) were used for 10 isolates of each mastitis 

pathogens species. Then the Caat 1-54 and Caat P5-8 extracts were selected to the MIC 50% 

(MIC50) and 90% (MIC90) determination. Twenty mastitis pathogens isolates of each bacteria 

species were used. Survival analysis was used to evaluate the results. Caat 1-54 extract 

presented the lowest values of MIC50 e MIC90 for S. aureus (0.39 µg/mL and 6.25 µg/mL, 

respectively) and S. chromogenes (MIC50 = MIC90 = 0.78 µg/mL). On the other hand, 

ceftiofur presented the lowest MIC values for both Strep. dysgalactiae (MIC50 ≤ 0.048 

µg/mL; MIC90 = 100 µg/mL) and Strep. uberis (MIC50 ≤ 0.19 µg/mL; MIC90 = 0.39 µg/mL). 

After ceftiofur, Caat 1-54 presented the highest efficiency against Strep. dysgalactiae and 

Strep. uberis and MIC50 for both species differed by only one serial dilution (1.56 e 0.78 

µg/mL for Strep. dysgalactiae and Strep. uberis, respectively). Caat P5-8 extract presented the 

highest MIC50 and MIC90 values for all pathogens (MIC ≥ 25 µg/mL). Results indicated the 

potential of crude extracts from actinomycetes to treat bovine mastitis caused by S. aureus, S. 

schromogenes, Strep. dysgalactiae and Strep. uberis. 

 

Key words: Mastitis. Bacterial resistance. Caat 1-54. Caat P5-8. Minimum inhibitory 

concentration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mastite bovina é uma das doenças infecciosas mais frequentes em rebanhos leiteiros 

(POL; RUEGG, 2007a). Em, aproximadamente, 90% dos casos, a mastite é causada por 

agentes bacterianos (TOZZETI et al., 2008) e, na bovinocultura leiteira, é a principal razão do 

uso de antibióticos, para o tratamento da mastite de vacas na secagem e na lactação 

(RAJALA–SCHULTZ et al., 2004). Entretanto, o uso imprudente da antibioticoterapia para 

tratamento da mastite, pode aumentar a resistência bacteriana e comprometer a eficácia dos 

tratamentos com antibióticos nos animais e no homem (OLIVEIRA et al., 2012; SAINI et al., 

2012).  

Além de reduzir a taxa de cura dos tratamentos da mastite bovina, a resistência 

bacteriana aos antimicrobianos pode aumentar a necessidade de uso de tratamentos e, 

consequentemente, comprometer a saúde humana devido a ocorrência de resíduos de 

antibióticos em alimentos de origem animal e/ou potencial desenvolvimento da resistência 

bacteriana, o que poderia prejudicar o tratamento de doenças humanas (POL; RUEGG, 

2007b; OLIVER et al., 2011). Assim, o desenvolvimento de novas substâncias 

antimicrobianas para tratamento da mastite é uma crescente demanda (PINTO et al., 2001).  

Para tanto, recentemente foram desenvolvidos estudos para identificação de compostos 

biologicamente ativos, vacinas efetivas e seguras, probióticos e produtos de exclusão 

competitiva. Tais estudos têm resultado na identificação de alguns compostos naturais e 

sintéticos com propriedades antimicrobianas com potencial uso para o tratamento da mastite 

(JAYARAO; SOEHNLEN, 2012). A maioria dos princípios ativos utilizados pelas indústrias 

farmacêuticas são produzidos por fermentação biológica (GRABLEY; THIERICKE, 1999), 

sendo que diferentes linhagens de microrganismos podem produzir inúmeros metabólitos 

secundários de acordo com o meio de cultivo (KAVITHA; VIJAYALAKSHMI, 2009).  

Assim, novos metabólitos secundários provenientes de diferentes microrganismos têm 

sido isolados e caracterizados. Além disso, estes metabólitos representam uma fonte 

alternativa para a produção de compostos pela indústria farmacêutica (SAXENA; PANDEY, 

2001). Mais de 500 metabólitos secundários de origem microbiana utilizados como agentes 

farmacologicamente ativos, já foram identificados a partir de actinobactérias, em especial pelo 

gênero Streptomyces, o qual é capaz de produzir diversos grupos de metabólitos com ação 

antimicrobiana (TADDEI et al., 2006; CHATER et al., 2009).  
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Os testes de sensibilidade in vitro aos antimicrobianos são utilizados para determinar a 

concentração do metabólito secundário que previne o crescimento das bactérias de interesse. 

Os resultados da sensibilidade dos patógenos mais comuns de um determinado rebanho ou 

região podem ser monitorados frequentemente para adequação do uso de agentes 

antimicrobianos (PENGOV; CERU, 2003). 

 A CIM (concentração inibitória mínima) é uma técnica que pode ser usada para a 

avaliação da sensibilidade de microrganismos a novos princípios ativos e também para o 

monitoramento da resistência bacteriana aos antimicrobianos a longo do tempo. Além disso, a 

CIM é uma técnica quantitativa, cujos resultados indicam o potencial de um antimicrobiano 

para inibir as bactérias avaliadas (NUNES et al., 2007; CORTINHAS et al., 2013).  

Assim, devido à necessidade de desenvolvimento de novas substâncias para 

tratamento da mastite bovina, o presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a 

atividade antimicrobiana de quinze extratos brutos de actinobactérias contra quatro espécies 

bacterianas causadoras de mastite bovina. O objetivo específico foi determinar a CIM (CIM50 

e CIM90) de dois extratos, Caat 1-54 e Caat P5-8, contra 80 isolados de bactérias causadoras 

de mastite clínica e subclínica bovina (Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, 

Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MASTITE BOVINA 

 

 

2.1.1 Patogenia  

 

 

A baixa produtividade da produção leiteira nacional pode ser associada a diversos 

fatores, dentre elas as condições sanitárias dos rebanhos. A mastite bovina é uma das 

principais doenças que acometem as vacas leiteiras e é definida como o processo inflamatório 

da glândula mamária, de origem infecciosa ou não, que atinge a mucosa, o tecido secretor 

e/ou intersticial da glândula mamária (PHILPOTT; NICKERSON, 2002).  

Na maioria dos casos, a causa da mastite está associada a agentes bacterianos, os quais 

invadem a glândula mamária pelo canal do teto e se instalam nos tecidos mamários, onde se 

multiplicam e induzem a inflamação. Esta é a resposta gerada pelo sistema imune da vaca 

para eliminar o agente causador, neutralizar as toxinas produzidas e também regenerar os 

tecidos lesionados (SANTOS; FONSECA, 2007).  

Na glândula mamária, o ducto papilar, o esfíncter e o tampão de queratina constituem 

uma barreira física que dificulta a entrada de patógenos. O leite contém lactoferrina, lisozima, 

sistema complemento e citocinas que atuam como fatores antimicrobianos inespecíficos e 

moduladores imunológicos. Além disso, macrófagos, células natural killer e neutrófilos 

constituem os fatores celulares de defesa inata da glândula mamária (McGAVIN; 

ZACHARY, 2009).  

A mastite resulta em um quadro de leucocitose no leite, sendo os neutrófilos 

polimorfonucleares o tipo celular predominante. A migração de neutrófilos desempenha 

importante papel na defesa inata da glândula mamária e a imediata migração destas células da 

corrente sanguínea para o leite tem a função de prevenir o crescimento bacteriano e também o 

desenvolvimento de um quadro agudo em resposta à invasão microbiana (PAAPE et al., 2002; 

BURVENICH et al., 2007).  

Devido ao processo inflamatório, ocorre aumento da permeabilidade vascular, assim 

componentes do plasma sanguíneo misturam-se ao leite e alteram o equilíbrio iônico e outras 

características sensoriais do leite. Além disso, uma vez lesionados pela inflamação, a 
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quantidade de alvéolos pode ser diminuída e há redução da capacidade de secreção de leite, o 

que pode levar à diminuição do leite da vaca em 10% a 30%. Por fim, a substituição das 

células epiteliais secretoras por tecido conjuntivo, pode ser uma das consequências da mastite, 

o que causa perda da capacidade produtiva (CARLTON; McGAVIN, 1998; 

SOMMERHAUSER et al., 2003). 

 

 

2.1.2 Impactos econômicos 

 

 

A mastite é uma doença que gera prejuízos econômicos nas fazendas leiteiras por 

reduzir a produção, a qualidade do leite e a taxa de concepção, aumentar a mortalidade e o 

descarte do leite com resíduos de antibióticos e de animais, além de elevar gastos com 

medicamentos, mão de obra e assistência veterinária (SCHUKKEN et al., 2009; HERTL et 

al., 2011; LANGONI et al., 2011; FUENZALIDA et al., 2015). 

Os custos indiretos incluem os descartes precoces, reposição de vacas jovens e perdas 

resultantes da redução da produção, em longo prazo, e são mais difíceis de estimar (HALASA 

et al., 2007). Além disso, outros fatores como o tipo de agente causador geram diferentes 

custos ao produtor (OSTERGAARD et al., 2005; SORENSEN et al., 2010). Portanto, vários 

fatores podem influenciar as perdas econômicas resultantes da mastite, entretanto, muitas 

vezes, nem todos os custos são contabilizados e, consequentemente, o custo total é 

subestimado. 

O impacto econômico causado pela mastite justifica a necessidade de controle e 

prevenção da doença nas fazendas leiteiras. No Brasil, os custos com tratamentos preventivos 

foram estimados em, no máximo, 19,7% do impacto econômico, ou seja, representariam uma 

grande economia já que os impactos causados pela doença variaram de 16,02 a 87,37% 

(LOPES et al., 2012). 

A indústria de laticínios também é prejudicada, pois a mastite diminui o rendimento na 

produção de derivados lácteos, a qualidade e também o tempo de prateleira destes produtos. 

Isso acontece devido a mudanças na composição do leite, uma vez que esta doença diminui a 

concentração de caseínas, aumenta a concentração de ácidos graxos livres e a atividade 

proteolítica e lipolítica e, por fim, altera o equilíbrio entre os minerais (SANTOS, 2003). 
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2.1.3 Fatores de risco 

 

 

A ocorrência da mastite está relacionada a três principais fatores: vaca, ambiente e 

agente causador. Dentre os fatores relacionados à vaca, podem ser citados a alta produção 

leiteira, o estágio de lactação, número de partos, conformação dos tetos e do úbere, a pré-

disposição genética e a imunidade. Em relação ao ambiente, a higiene das instalações e da 

ordenha, a época do ano e a temperatura ambiente são pontos críticos (SANTOS; FONSECA, 

2007; BRANDAO et al., 2008; BELOTI et al., 2011).  

Os patógenos causadores de mastite podem ser classificados de acordo com a fonte de 

transmissão para as vacas e a virulência. De acordo com esta classificação, bactérias como S. 

aureus e Strep. agalactiae são consideradas contagiosas, uma vez que permanecem no interior 

da glândula mamária e são associados à alta prevalência da forma subclínica da doença. A 

transmissão destes patógenos ocorre principalmente entre vacas ou entre os quartos mamários 

durante a ordenha (BRADLEY, 2002; OVIEDO-BOYSO et al., 2007).  

Por outro lado, os coliformes (E. coli) e alguns estreptococos ambientais (Strep. bovis, 

Strep. dysgalactiae e Strep. uberis) são considerados bactérias ambientais. Estas bactérias 

permanecem no ambiente em que a vaca vive e são chamadas de oportunistas uma vez que 

invadem a glândula mamária. Entretanto, estes patógenos não conseguem se adaptar ao tecido 

mamário, causando assim um processo inflamatório. Este tipo de infecção está relacionado à 

higiene inadequada do ambiente e leva a episódios de curta duração da doença (BRADLEY, 

2002; SCHUKKEN et al., 2012).  

Apesar de serem classificados como patógenos ambientais, algumas cepas de Strep. 

uberis e Strep. dysgalactiae, podem se comportar como contagiosas (McGAVIN; 

ZACHARY, 2009). Por esse motivo, esta distinção entre os microrganismos tem sido 

utilizada apenas para fins didáticos. Em estudos recentes que utilizaram fingerprintings de 

DNA e outras metodologias moleculares, os pesquisadores descreveram que todas as espécies 

bacterianas causadoras de mastite podem apresentar transmissão contagiosa ou ambiental 

(ZADOKS et al., 2011; RUEGG, 2012; SCHUKKEN et al., 2012). 
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2.1.4 Manifestação  

 

 

A mastite bovina pode ser classificada como clínica ou subclínica, de acordo com a 

sintomatologia da doença nas vacas. 

 

 

2.1.4.1 Mastite clínica 

 

 

A mastite clínica é caracterizada pela visualização dos sinais inflamatórios no leite e 

na vaca.  A gravidade da manifestação da mastite clínica pode ser classificada em três 

escores: 1. Leve: alterações apenas no leite (grumos e sangue); 2. Moderado: alterações no 

leite e no teto (rubor e edemas); 3. Grave: alterações no leite, no úbere e também sistêmicas 

(febre, anorexia, septicemia, morte) (SANTOS et al., 2011). Assim, na mastite clínica, a vaca 

apresenta alterações fisiológicas e também comportamentais (como tentativas de derrubar o 

conjunto de teteiras e menor tempo em decúbito) que caracterizam um comportamento 

doentio, o qual provoca nas vacas desconforto e comprometimento do bem-estar 

(FOGSGAARD et al., 2015). 

Ainda quanto à forma de apresentação clínica da doença, esta pode ser classificada 

como catarral, apostematosa e flegmonosa. A mastite catarral é o processo inflamatório da 

mucosa da glândula mamária, com secreção láctea alterada pela presença de exsudato e 

grumos. Pode-se apresentar na forma aguda, na qual se observa um processo inflamatório 

intenso, ou crônica, na qual há regressão dos sintomas agudos (com exceção da redução da 

produção de leite) e endurecimento do tecido mamário. A mastite apostematosa é uma 

inflamação mais intensa, no qual o leite apresenta-se com pus e há formação de abscessos. Já 

mastite flegmonosa atinge todos os tecidos da glândula mamária, com necrose da mesma, 

além de levar ao comprometimento sistêmico das vacas, sendo mais comum no puerpério. 

(GREGORY et al., 2001; RADOSTITIS et al., 2002). 
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2.1.4.2 Mastite subclínica 

 

 

Na mastite subclínica não há sinais evidentes da inflamação, entretanto, ela é 

caracterizada principalmente pela redução da produção de leite, aumento da CCS (Contagem 

de Células Somáticas) e alteração da composição do leite. Estima-se que, nesses casos, as 

perdas na produção podem alcançar de 10 a 26% do total da produção, de acordo com a 

gravidade da doença, do agente infeccioso e do estágio da lactação (RATNAKUMAR et al., 

2006; HAND et al., 2012). 

A mastite subclínica também causa aumento da permeabilidade vascular e, 

consequentemente, do influxo de células inflamatórias e da CCS (RUEGG; ERSKINE, 2014). 

Além disso, esta doença altera as concentrações dos principais componentes do leite, 

aumentando as concentrações de Cl-, Na+ e das proteínas séricas e diminuindo os teores de 

caseína, lactose e gordura (STEFFERD, 1993; PHLIPOT; NICKERSON, 2002; CUNHA et 

al., 2008). 

A manifestação subclínica da mastite apresenta maior importância epidemiológica, 

pois pode ocorrer transmissão entre vacas dentro dos rebanhos, sem a observação de 

alterações macroscópicas do leite ou do úbere (BARBALHO; MOTA, 2001; FEITOSA, 

2004). Estima-se que a mastite subclínica é responsável por 90-95% dos episódios da doença 

nos rebanhos e de 15 a 40 vezes mais prevalente nos mesmos que a clínica, apesar de sua 

prevalência ser subestimada por não apresentar sintomas evidentes (SANTOS; FONSECA, 

2007). 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DA MASTITE 

 

 

2.2.1 Mastite clínica 

 

 

O diagnóstico da mastite clínica é baseado no exame físico da glândula mamária e no 

aspecto do leite secretado. O exame físico da glândula mamária é realizado pela inspeção e 

palpação dos tetos e úbere. Deve ser feito após as ordenhas, pois o úbere está vazio, o que 
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facilita a observação. Neste exame é verificado rubor, edema, endurecimento do tecido 

mamário e sensibilidade da vaca à palpação (ANDREWS et al., 2008). 

O teste da caneca de fundo escuro é realizado pela inspeção dos três primeiros jatos de 

leite, contra um fundo preto, imediatamente antes da ordenha. Vacas com mastite apresentam 

leite com grumos, devido à elevada concentração de leucócitos, e até mesmo sangue. Este 

método de diagnóstico é prático e pode ser feito em todas as ordenhas, pois estimula a ejeção 

do leite, permite rápida identificação dos animais acometidos e descarta o leite com maior 

carga microbiana (REIS, 2013).  

 

 

2.2.2 Mastite subclínica 

 

 

Diversos métodos de diagnóstico podem ser utilizados para detecção da mastite 

subclínica, os quais são baseados na contagem de células somáticas, na alteração da 

composição do leite ou na identificação de microrganismos patogênicos. 

O California Mastitis Test (CMT) é um método indireto para avaliar a proporção de 

células somáticas no leite e é considerado um dos testes mais utilizados para diagnóstico da 

mastite bovina. É baseado na viscosidade resultante da mistura de partes iguais de leite e 

reagente aniônico (GRAY; SCHALM, 1960). De acordo com a viscosidade encontrada e a 

CCS, há um escore de classificação correspondente (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Relação entre o escore do CMT, a viscosidade e a contagem de 
células somáticas 

Escore Viscosidade CCS (células/mL) 
0 Ausente 100.000 
Traços Leve 300.000 
+ Leve/Moderada 900.000 
++ Moderada 2.700.000 
+++ Intensa 8.100.000 
Fonte: Philpot e Nickerson (1991). 

 

 

Nos episódios de mastite, ocorrem alterações na concentração iônica do leite, uma vez 

que aumentam os teores de Na+ e Cl-, o que resulta no aumento da condutividade elétrica do 

leite (CE), expressa em miliSiemens (mS). O leite de vacas sadias, ou seja, sem mastite, 
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apresenta CE entre 4 e 5 mS; de vacas com mastite subclínica 5,75 mS e mastite clínica 6,73 

mS, aproximadamente. Alguns estudos considerarem a CE um método inadequado para 

diagnóstico de anormalidades no leite, mastite clínica ou subclínica devido, inclusive, às 

variações individuais das vacas (HAMANN; ZECCONI, 1998; RASMUSSEN, 2004).  

Entretanto, outros estudos consideram a CE uma ferramenta importante para detectar 

alterações do leite antes mesmo da ocorrência da mastite (MAATJE et al., 1992; MILNER et 

al., 1997). Além disso, os equipamentos modernos de ordenha possuem dispositivos 

automatizados que avaliam a CE de cada vaca em cada ordenha; assim, qualquer variação na 

CE é informada rapidamente ao produtor (NORBERG, 2005). 

Células somáticas são as células do sistema imune que migram da corrente sanguínea 

para a glândula infectada para combater a mastite, e células epiteliais da glândula mamária 

que descamam e são eliminadas. A contagem de células somáticas (CCS) pode ser feita 

individualmente de cada vaca ou do leite do tanque do rebanho (MACHADO et al., 2000). 

Assim, a CCS do leite de uma vaca pode indicar o grau de infecção da glândula 

mamária da mesma. Em um quarto mamário sadio, a CCS é normalmente inferior a 200.000 

células/mL e contagens superiores a este valor indicam episódios de mastite subclínica ou 

recuperação de uma infecção (CARAVIELLO et al., 2005). Já o uso da CCS do leite de 

tanque permite determinar a incidência de mastite subclínica no rebanho e apresenta menor 

custo laboratorial por se tratar apenas de uma maostra de leite. Elevados valores de CCS no 

leite do tanque podem ser causados por poucas vacas e representam um indicativo da perda de 

produção de leite, uma vez que a correlação entre a CCS do tanque e a ocorrência de mastite 

bovina é considerada alta (0,5 a 0,96) (SCHUKKEN et al., 1990; EMANUELSON; FUNKE, 

1991). 

O leite, por ser altamente nutritivo, com elevada atividade de água e pH neutro, é um 

alimento muito perecível, já que possui composição favorável ao crescimento bacteriano 

(ARCURI et al., 2006). A cultura microbiológica de amostras de leite é utilizada para 

identificar o agente causador da infecção intramamária. Essa metodologia pode ser utilizada 

para analisar amostras de leite de vacas ou do tanque, para identificar os microrganismos 

predominantes no rebanho (BRAMLEY et al., 1996).  

A cultura do leite é considerada o método de diagnóstico padrão para identificação dos 

patógenos causadores de mastite, pois, de acordo com os resultados obtidos, podem ser 

adotadas medidas adequadas de controle e prevenção, tedno como objetivo o usoapropriado 

de antimicrobianos e, consequentemente, diminuição do risco de resíduos de antibióticos no 

leite. Apesar de ser uma ferramenta útil para o controle da doença, ainda não é utilizada por 
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produtores, pois a metodologia é considerada demorada e de alto custo tanto no ponto de vista 

da análise quanto ao envio das amostras de leite para os laboratórios (OLIVER et al., 2004; 

ROYSTER et al., 2014). 

Os gastos com análises individuais dos quartos mamários podem ser reduzidos pelo 

uso da cultura de amostras compostas de leite todos os quartos mamários da vaca. Nestes 

casos, as quantidades de leite coletadas de cada quarto devem ser similares, já que o número 

de glândulas infectadas por vacas influencia a sensibilidade da cultura. Como exemplo, a 

sensibilidade relativa para identificação de S. aureus em amostras compostas que apresentava 

apenas uma glândula infectada foi de 58%, mas 89% quando todas as glândulas se 

apresentaram infectadas (LAM et al., 1996). 

Uma limitação real da cultura microbiológica, especialmente para casos clínicos, é que 

de 10 a 40% das amostras não há isolamento do agente causador. Isso ocorre por uma série de 

motivos, como cura espontânea da infecção, número reduzido ou ausência de bactérias na 

amostra de leite, localização da bactéria na glândula mamária e também por ser uma técnica 

inadequada para o isolamento de determinados microrganismos (KUEHN et al., 2013).  

Um ponto crítico para sucesso da cultura está na obtenção das amostras de leite, a qual 

deve ser feita em tubos estéreis e, após o pré-dipping, assepsia do teto da vaca com álcool 

70% ou álcool iodado, para reduzir a possibilidade de contaminações. Normalmente são 

isolados até dois agentes da glândula mamária, sendo que acima disso a amostra de leite é 

considerada contaminada. As principais causas de contaminação estão relacionadas ao uso de 

tubos de coleta não estéreis e ao contato manual com a extremidade do teto ou com o leite no 

momento da coleta (SANTOS; FONSECA, 2007). 

Devido às limitações da cultura microbiológica, protocolos qualitativos para a 

detecção de microrganismos, baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), foram 

descritos para aprimoramento da identificação bacteriana (HUYGENS et al., 2006). 

Resumidamente, a PCR é uma técnica rápida que permite amplificações do gene alvo, mesmo 

com pequenas quantidades de DNA ou RNA ou que o material genético tenha sofrido algum 

tipo de degradação (BAREA et al., 2004). 

Na PCR, a detecção e a amplificação do gene alvo ocorrem simultaneamente, em um 

sistema fechado, no qual há um termociclador acoplado a um sistema de emissão de 

imunofluorescência, a qual também permite quantificar o número de cópias de DNA que se 

formam durante os ciclos de amplificação (MOLINA et al., 2004).  

Uma das principais vantagens desta técnica está relacionada ao tempo necessário para 

obtenção do diagnóstico. Enquanto a cultura microbiológica leva de 48 a 72 horas para 
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oferecer os resultados, a PCR pode ser executada entre três e quatro horas, por kits 

apropriados comercialmente disponíveis (KOSKINEN et al., 2009). Outra vantagem desta 

técnica é que, após a amplificação da amostra, não há necessidade de manipulação, o que 

além de agilizar a análise, reduz as chances de contaminação (MACKAY, 2004).  

A espectrometria de massas é uma técnica capaz de identificar a composição química 

de um composto isolado ou de misturas complexas, pela determinação da massa molecular na 

forma iônica com base na sua movimentação através de um campo elétrico ou magnético. Tal 

movimentação é determinada pela razão m/s (mass to charge ratio) entre a massa de um 

determinado composto (analito) e sua carga líquida (SOUZA, 2008). A partir do m/s de uma 

molécula e seus fragmentos é possível definir sua composição química elementar e, 

consequentemente, determinar sua estrutura (SOUZA, 2008). 

A ionização é um processo físico-químico que converte um átomo ou molécula em 

íon. Na espectrometria, ela ocorre de forma branda, permitindo a dessorção de peptídeos e 

proteínas a partir de cultivos ou extratos bacterianos. Para este processo ser facilitado, é 

necessário o uso de uma matriz específica que, ao secar, cristaliza-se junto ao analito. Para a 

transferência de energia ocorrer, há irradiação pulsátil de laser e, uma vez energizada, a matriz 

converte a energia do laser em energia para excitação do analito. Os íons formados são então 

levados para dentro do espectrômetro, em vácuo (RUELLE et al., 2004). 

O MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass 

spectrometry) é uma ferramenta rápida de diagnóstico para identificação de microrganismos. 

Esta técnica pode ser considerada uma oportunidade para diagnóstico da etiologia da mastite 

bovina, já que as técnicas atuais apresentam algumas limitações. O MALDI-TOF MS é um 

método rápido de alta sensibilidade de diagnóstico que identifica efetivamente as espécies e 

subespécies bacterianas (SIUZDAK, 2006; BARREIRO et al., 2010; RIZZARDI et al., 2013; 

WERNER et al., 2014). 

 

 

2.3 PREVENÇÃO E CONTROLE  

 

 

O “Plano dos Cinco Pontos”, desenvolvido na década de 60, representou o primeiro 

passo para o controle da mastite. Este plano tinha como objetivos eliminar infecções 

existentes, prevenir novas infecções e diminuir a duração das infecções, com o uso de 

antibióticos. Os cinco pontos de controle: (1) rápido diagnóstico e tratamento dos casos 
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clínicos, (2) terapia da vaca seca, com uso de antibióticos de longa duração, (3) pós-dipping, 

(4) descarte de animais cronicamente infectados e (5) manutenção periódica do equipamento 

de ordenha (JACKSON, 1971; ELVINGER; NATZKE, 1992; LEBLANC et al., 2006).  

Nos últimos dez anos, o NMC (NATIONAL MASTITIS COUNCIL, 2006) elaborou 

um novo Plano de Controle para Mastite, o qual abrange ideias complementares ao plano 

anterior. Este plano mais rceente criado pelo NMC contém dez estratégias de controle da 

mastite: (1) Estabelecimento de metas para saúde do úbere, (2) Manutenção de um ambiente 

limpo, seco e confortável, (3) Procedimentos de ordenha adequados, (4) Manutenção e uso 

adequados dos equipamentos de ordenha, (5) Boa manutenção de registros, (6) Manejo 

adequado da mastite clínica durante a lactação, (7) Terapia da vaca seca, (8) Manutenção de 

biossegurança para agentes contagiosos e descarte de vacas crônicas, (9) Acompanhamento 

regular do estado de saúde do úbere e (10) Revisão periódica do programa de controle de 

mastite.  

Aproximadamente 20-30% das infecções intramamárias são eliminadas 

espontaneamente pelo sistema imunológico do animal (com exceção dos casos crônicos, 

causados principalmente por S. aureus). Assim, boas práticas de manejo, aumento da 

capacidade imunológica das vacas por meio da nutrição adequada e da vacinação, higiene das 

instalações, calibração dos equipamentos de ordenha, e ambiente livre de estresse podem 

contribuir para reduzir as infecções (LE BLANC et al., 2006; TOZZETTI et al., 2008).  

Adicionalmente, o uso de antimicrobianos são importantes ferramentas do programa 

sanitário para controle de infecções intramamárias em rebanhos leiteiros (GUERIN-FAUBLE 

et al., 2002). Antimicrobianos são definidos como substâncias naturais, sintéticas ou semi-

sintéticas capazes de inibir o crescimento (ação bacteriostática) ou causar a morte (ação 

bactericida) de microrganismos (PALERMO-NETO, 2007).  

Os principais objetivos do uso dos antimicrobianos são: (1) prevenção da mortalidade 

nos casos agudos, (2) retorno à composição e produção normal do leite de vacas com mastite 

clínica, (3) eliminação das fontes de infecção e (4) prevenção de novas infecções no período 

seco (CULLOR, 1993). Por outro lado, vários fatores podem interferir nos resultados das 

terapias com antimicrobianos. Dentre eles, podem ser citados: estágio da ocorrência e duração 

da infecção (a), microrganismo causador (b), grau de comprometimento da glândula mamária 

(c) e (d) variações individuais das vacas, como a resposta imunológica e a idade (DINIZ et al., 

1998; REBHUM, 2000).  

O tratamento de casos leves e moderados de mastite clínica é recomendado apenas 

quando o resultado da cultura aponta bactérias dos genêros estreptococos, estafilococos ou 
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corinebactérias. O conhecimento do agente causador é importante para que o tratamento 

empregado seja mais específico, pois a pressão de seleção para o desenvolvimento de 

resistência bacteriana é maior com o uso de agentes antimicrobianos de amplo espectro de 

ação (HUNTER et al., 2010). Entretanto, para os casos graves, é recomendado o tratamento 

sintomatológico com ajuste do antibiótico ao resultado da cultura, embora muitas vezes o 

tratamento deva ser imediato e não pode esperar pelo resultado da cultura proveniente dos 

laboratórios (ROBERSON, 2012). 

O sistema de cultura na fazenda (on-farm culture) é considerado prático e rápido para 

identificação dos agentes causadores de mastite clínica. Para execução deste sistema, há 

algumas técnicas disponíveis. Como exemplo, há ainda os sistemas de placas bipartidas e 

tripartidas desenvolvidos pela Universidade de Minnesota (Minnesota Easy Culture System - 

Saint Paul). As placas bipartidas possuem dois meios seletivos: ágar MacConkey (seletivos 

para Gram negativas) e o ágar Factor (seletivo para Gram positivas). Já as placas tri-partidas, 

além dos dois meios de cultura supracitados, possuem o ágar TKT modificado, que é seletivo 

para estreptococos (LAGO et al., 2011a). 

Assim, baseado nos resultados microbiológicos obtidos pelo sistema de cultura na 

fazenda, produtores e veterinários podem elaborar protocolos de tratamentos mais específicos 

para casos clínicos de mastite e para a terapia da vaca seca (LAGO et al., 2011b). Além disso, 

a quantidade de antibióticos utilizada e a possibilidade de desenvolvimento de resistência 

bacteriana podem ser reduzidas. Porém, a implementação do sistema on-farm culture exige 

algumas adaptações na fazenda e treinamento das pessoas envolvidas nas análises. 

Recomenda-se também que, periodicamente, amostras de leite sejam enviadas a laboratórios 

de análises microbiológicas para controle de qualidade e desenvolvimento de práticas mais 

adequadas de manejo (KEEFE et al., 2011).  

Os tratamentos para a mastite bovina podem ser realizados por via intramamária 

(IMM), ou por via sistêmica. A via IMM, a mais utilizada, possui como vantagens a maior 

concentração do medicamento no tecido mamário com menor quantidade necessária por 

aplicação. Entretanto, há risco de contaminação durante a aplicação e dificuldade de 

distribuição dependendo do antibiótico em regiões mais profundas da glândula mamária 

(PYORALA, 2009; SMITH, 2010).  

Devido ao fato dos antimicrobianos apresentarem melhor penetração no tecido 

mamário pela via sistêmica, a aplicação de antibióticos por esta via é frequentemente utilizada 

nos casos graves de mastite clínica causados por S. aureus e ou por coliformes no combate à 

bacteremia (ERSKINE, 2003; BARKEMA et al., 2006; WENZ et al., 2001). 
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Na Estônia e na Finlândia foi realizado um estudo de comparação entre as vias de 

aplicação intramamária e intramuscular da benzilpenicilina contra bactérias gram positivas. 

Ambos os protocolos de tratamento foram efetuados uma vez ao dia, por cinco dias. Os 

resultados foram avaliados segundo critérios clínicos, inflamatórios e bacteriológicos, entre 

três e quatro semanas após o início do tratamento. Adicionalmente, amostras de leite foram 

coletadas assepticamente para cultura bacteriológica, seguido do diagnóstico confirmatório 

por PCR. Os pesquisadores observaram que o gênero bacteriano predominante nestes 

rebanhos eram os Streptococcus spp, para os quais o tratamento por via intramamária foi mais 

vantajoso devido à menor quantidade de medicamento (KALMUS et al., 2014). 

Os princípios ativos utilizados nos tratamentos, assim como a posologia, são decisões 

que devem ser tomadas logo após o diagnóstico da mastite, pois o tratamento precoce 

aumenta a possibilidade de cura. Além disso, o protocolo de tratamento deve considerar a 

gravidade do caso (mastite clínica), o agente causador e o histórico individual das vacas 

(SANTOS et al., 2011).  

Existem sete grupos principais de antimicrobianos disponíveis para o tratamento de 

doenças que acometem as vacas leiteiras: (1) β-lactâmicos (ampicilina, amoxicilina, 

cloxacilina, cefalotina, cefoperazona, ceftiofur e penicilina G); (2) tetraciclinas 

(oxitetraciclina, tetraciclina e clortetraciclina); (3) aminoglicosídeos (estreptomicina, 

neomicina e gentamicina); (4) fluoroquinolonas (enrofloxacina, danofloxacina); (5) 

macrolídeos (eritromicina); (6) lincosamidas; (7) sulfonamidas (sulfametazina). Na maioria 

dos países, os grupos beta-lactâmicos e aminoglicosídeos são os mais utilizados para o 

tratamento de mastite (SANTOS, 2013).  

Durante a lactação, assim que diagnosticados pelo teste da caneca de fundo escuro, os 

casos de mastite clínica devem ser tratados. O uso de antimicrobianos para o tratamento de 

casos de mastite clínica crônica ou recorrentes devem ser particuparmente supervisionados 

por um veterinário. Os tratamentos para casos menos graves da doença são normalmente 

efetuados por via intramamária por meio da aplicação de bisnagas descartáveis por, pelo 

menos, três dias. Para que ocorra a cura microbiológica, é recomendado que os tratamentos 

continuem por mais 24 horas após o desaparecimento dos sintomas clínicos (SANTOS; 

FONSECA, 2007).  

De acordo com a gravidade do caso, ainda pode ser recomendado um tratamento 

suporte, com o uso de fluidos, eletrólitos e anti-inflamatórios. A fluidoterapia e o uso de 

eletrólitos são necessários para proteção renal e de outros órgãos frente aos efeitos tóxicos dos 

antibióticos, anti-inflamatórios, hipovolemia e endotoxemia (ROBERSON, 2012).  
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Em relação ao uso de antiinflamatórios, há controvérsias quanto os benefícios 

proporcionados por estes medicamentos (ROBERSON, 2012). Os efeitos do uso de 

antiinflamatórios na recuperação de vacas com mastite aguda, foram avaliados por meio de 

um estudo que utilizou 45 vacas distribuídas em três grupos de tratamento. O grupo 1 

(controle) recebeu solução salina por via intravenosa (IV); o grupo II foi tratado com flunexin 

meglumine (IV) e o grupo III foi tratado com fenilbutazona (IV). Após 24 horas da 

administração dos tratamentos, foi realizado exame físico geral e exame da glândula mamária. 

Os pesquisadores não encontraram benefícios significativos dos tratamentos com 

antiiflamatórios em relação ao grupo controle (DASCANIO et al., 1995). 

 O uso de antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) é comumente prescrito, como 

terapia suporte, em casos de mastite clínica severa, pois há evidências de que o uso destes 

medicamentos é benéfico para redução dos sinais inflamatórios (LESLIE; PETERSSON-

WOLFE, 2012). Além da ação antinflamatória, sabe-se que os AINES possuem ação 

antipirética e analgésica (SMITH, 2003). 

O uso de tratamento baseado em antibioticoterapia associada ao antiinflamtório 

meloxicam foi testado em grupo de vacas com mastite. O grupo de vacas submetidas ao 

tratamento apresentou menor CCS quando comparado ao grupo sem tratamento 

(McDOUGAL et al., 2009). Outros estudos (WAGNER; APLEY, 2004; ZIMOV et al., 2011) 

avaliaram vacas com mastite induzida pela infusão intramamária da endotoxina LPS 

(lipopolissacarídeo). Os pesquisadores observaram que o tratamento à base de AINES levou à 

redução da temperatura retal e dos sinais inflamatórios, estabilidade dos movimentos ruminais 

e diminuição da frequência cardíaca, nos animais tratados. 

O tratamento dos casos subclínicos de mastite não é recomendado, pois os custos são 

elevados e há pouca eficácia. Além disso, o tratamento desse tipo de mastite não irá alterar a 

incidência da doença nos rebanhos.  A única exceção para tratamento de casos subclínicos 

está relacionada a rebanhos com alta prevalência de Strep. agalactiae, pois esta espécie 

bacteriana é extremamente sensível ao tratamento (CRAVEN, 1987; WAGNER; ERSKINE, 

2006).  

Devido a poucos resultados satisfatórios de tratamentos convencionais ao longo da 

lactação, principalmente de casos crônicos causados por S. aureus, novas estratégias de 

tratamento têm sido aplicadas. A terapia combinada é feita pela aplicação simultânea de 

medicamentos por vias intramamária e sistêmica de antimicrobianos sinérgicos. Assim, os 

efeitos dos antimicrobianos são potencializados e há possibilidade de aumento da 
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concentração dos mesmos na glândula mamária, aumentando também as chances de cura 

(SILVA, 2003; SANTOS; FONSECA, 2007). 

Outra estratégia é o uso da terapia estendida. Nesta, o tratamento intramamário 

apresenta duração de cinco a oito dias. Como vantagens, ocorre redução da contagem de 

células somáticas, melhoria da qualidade do leite e aumento da produção leiteira (SANTOS; 

FONSECA, 2007). Além disso, esta terapia aumenta a taxa de cura bacteriológica de mastite 

causada por S. aureus e estreptococos ambientais (PINZON-SANCHEZ et al., 2011). 

Em estudo realizado na Holanda e na Alemanha, questionários abertos foram 

aplicados a trinta e oito produtores leiteiros para avaliar como as influências sociais 

interferem na tomada de decisão de tratamentos contra mastite. No estudo, foi observado que 

os produtores apresentam insegurança quanto ao tratamento ideal para a mastite e, portanto, 

preferem realizar a terapia estendida, independente dos maiores custos com o descarte do leite 

e antibióticos (SWINKELS et al., 2015). 

Outra estratégia está baseada na estimulação do sistema imunológico pela combinação 

do tratamento intramamário com vacinação para aumentar a capacidade das vacas em 

eliminar as infecções existentes. Outro estudo avaliou vacas infectadas cronicamente por S. 

aureus. Os pesquisadores americanos reportaram que nas vacas do grupo tratado com 

pirlimicina por cinco dias e que receberam três doses de vacina polivalente contra S. aureus 

(n=20), 40% tiveram cura bacteriológica; já no grupo controle (n=23), o qual não recebeu 

nenhum tratamento, esta taxa foi de 9% (SMITH et al., 2006). 

A vacinação, juntamente a boas práticas, pode ser utilizada no controle da mastite 

independente do tratamento intramamário. Sabe-se dos impactos do balanço energético 

negativo na imunidade celular e na expressão dos ácidos graxos precursores da inflamação. 

Assim, a vacinação durante o período crítico de balanço energético negativo pode ser uma 

ferramenta para diminuir os riscos de mastite clínica (CONTRERAS; SORDILLO, 2011). 

Para adoção de um programa de vacinação, é necessário identificar os patógenos 

endêmicos na propriedade. Para controle de casos clínicos de mastite por coliformes há 

redução significativa da gravidade dos sintomas (BRADLEY et al., 2015). Já para o controle 

de infecções ocasionadas por Staphylococcus spp é observada redução da incidência e da 

duração da mastite clínica, devido à menor multiplicação das bactérias (SCHUKKEN et al., 

2011; SCHUKKEN et al., 2014). As vacinas contra Staphylococcus aureus ainda enfrentam 

diversos obstáculos devido aos mecanismos de resistência desta bactéria, como a capacidade 

de formação de microabscessos e de biofilme (PRENAFETA et al., 2010; ERSKINE, 2012). 
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A terapia da vaca seca também é considerada uma importante medida de prevenção e 

controle da mastite bovina, pois o período seco (período de repouso da glândula mamária para 

a nova fase produtiva) é uma fase crítica devido à maior suscptibilidade da glândula mamária 

(NEAVE et al., 1950; OLIVER; SORDILLO, 1988; BRADLEY; GREEN, 2004; BRADLEY 

et al., 2015). A terapia da vaca seca tem como objetivos: (1) cura das infecções intramamárias 

presentes na secagem e (2) prevenção de novas infecções intramámarias no início do período 

seco (CAMERON et al., 2014).  

Para controle da mastite no período seco (Blanket Dry Cow Therapy) é comum a 

infusão de antibióticos intramamários de longa duração em todos os quartos mamários das 

vacas, no final da lactação (BHUTTO et al., 2011; DUFOUR et al., 2012). Entretanto, devido 

à preocupação relacionada ao desenvolvimento da resistência bacteriana e também à 

existência dos sistemas orgânicos de produção de leite, produtores de leite enfrentam pressões 

para reduzirem o uso de antibióticos (BHUTTO et al., 2011; OLIVER et al., 2011; 

CAMERON et al., 2015). Assim, a aplicação de antibióticos apenas em quartos mamários que 

forem diagnosticados com mastite no final da lactação (Selective Dry Cow Therapy) é 

também uma reconhecida estratégia de controle (CAMERON et al., 2014). 

Como ferramentas alternativas ao uso profilático de antibióticos estão os selantes 

internos, os quais não possuem antimicrobianos e auxiliam na prevenção de novas infecções 

intramamárias. Assim como o tampão de queratina fisiologicamente produzido pelas vacas, os 

selantes formam um tampão artificial na extremidade dos tetos, o qual também funciona como 

uma barreira física à entrada de patógenos (LIM et al., 2000; BERRY; HILLERTON, 2002; 

HUXLEY et al., 2002).  

Entretanto, os selantes internos não curam infecções já existentes na secagem e, 

portanto, são mais indicados para quartos mamários não infectados neste momento 

(GODDEN et al., 2003; SANFORD et al., 2006). Os selantes internos ainda podem ser 

utilizados em associação com a Selective Dry Cow Therapy, garantindo uma proteção ainda 

maior contra as novas infecções intramamárias (CAMERON et al., 2015). 

Após a aplicação de um antibiótico, é necessário respeitar o período de carência 

estabelecido na bula para evitar resíduos no leite. A persistência dos antimicrobianos no leite 

está relacionada a diversos fatores como a posologia e a via de administração empregadas, 

excipiente e solubilidade do princípio ativo, além do próprio organismo animal (COSTA, 

2006). A presença de resíduos de medicamentos nos alimentos de origem animal é 

preocupante, pois pode afetar a saúde da população humana pelo aparecimento de reações 

alérgicas e também pela possibilidade de seleção de patógenos resistentes a estes 
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medicamentos tanto na produção animal quanto na saúde pública (YAN; GILBERT, 2004; 

SILVA et al., 2012). 

 

 

2.4 RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

 

2.4.1. Mecanismos de resistência 

 

 

A resistência antimicrobiana é entendida como a capacidade de um microrganismo 

(bactérias, fungos, vírus e parasitos) sobreviver frente a um antimicrobiano anteriormente 

efetivo no tratamento das infecções causadas pelo mesmo (WHO, 2015). Com o 

desenvolvimento dos antibióticos e intensificação do seu uso para diversas finalidades 

(tratamentos e prevenção de doenças, produção animal e até mesmo na agricultura), a 

resistência bacteriana pode ocorrer como consequência natural da adaptação das bactérias 

(RAJALA-SCHULTZ et al., 2004; SILVEIRA et al., 2006). Além disso, é considerada uma 

das causas das baixas taxas de cura nos tratamentos realizados para cura da mastite 

(BARKEMA et al., 2006). Portanto, este assunto tem preocupado pesquisadores, veterinários 

e também produtores (BARLOW, 2011) 

As bactérias podem ser inerentemente resistentes a um determinado antibiótico devido 

às suas características genéticas, funcionais e estruturais (como a ausência de um sítio alvo de 

atuação do antibiótico e a parede celular de bactérias Gram negativas), ou ainda adquirirem/ 

desenvolverem a resistência por vários mecanismos, sendo os principais relacionados à 

redução da concentração intracelular do antibiótico, mutações genéticas ou pela inativação 

dos antibióticos (BLAIR et al., 2015).   

Na inativação (ou destruição), enzimas bacterianas, como as β – lactamases, 

conseguem catalisar a degradação do antibiótico ou ainda modificar os grupos químicos 

presentes na estrutura do mesmo. Pelo efluxo, a retirada do antibiótico do meio intracelular 

para o extracelular é acelerada pelo aumento da expressão das proteínas transportadoras de 

membranas; assim, a concentração citoplasmática do antibiótico é reduzida e torna-se 

insuficiente para alterar as funções biológicas das bactérias. Já na mutação, sítios de ligação 

dos antibióticos são estruturalmente modificados pelos genes que os expressam, 
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comprometendo o reconhecimento do fármaco pelo alvo (SILVEIRA et al., 2006; TORTORA 

et al., 2012). 

 

 

2.4.2 Testes de sensibilidade aos antimicrobianos 

 

 

Há diversos testes laboratoriais disponíveis para detectar a resistência de um 

determinado isolado e para avaliar a sensibilidade in vitro de microrganismos frente aos 

agentes antimicrobianos (JORGENSEN; FERRARO, 2009). Dentre estes testes, os mais 

utilizados na veterinária são o disco-difusão e a diluição em ágar ou caldo.  Por estes testes, a 

zona ou diâmetro do halo de inibição (mm) e a CIM (µg/mL) indicam se o microrganismo é 

sensível ou resistente a um determinado agente antimicrobiano e estima a menor concentração 

necessária deste agente para inibir o crescimento do microrganismo-teste (Clinical and 

Laboratory Standard Institute - CLSI, 2008). 

Entretanto, a CIM não necessariamente expressa a verdadeira concentração do 

antimicrobiano que atingirá o tecido mamário. Assim, deve-se relacionar os resultados dos 

estudos in vitro e in vitro, bem como a quantidade de antimicrobiano presente no leite para 

adequada eficácia dos tratamentos (OWENS; NICKERSON, 1990). 

O teste de disco-difusão é um método qualitativo e simples feito em meio de cultura 

sólido (ágar) em placa, com semeadura do microrganismo previamente padronizado e 

posterior aplicação de discos de papel filtro impregnados com diferentes concentrações 

consecutivas do agente antimicrobiano a ser testado. São empregados dois controles, um 

positivo (sem antimicrobiano) e outro negativo (sem bactéria) como referências e, a partir do 

diâmetro do halo de inibição formado após incubação, é feita a classificação do 

microrganismo (sensível, intermediário ou resistente), conforme preconizado pelo CLSI 

(CLINICAL AND LABORATORY STANDARD INSTITUTE, 2008).  

O método de diluição em ágar ou em caldo é quantitativo. Na diluição em ágar, o 

antimicrobiano é diluído em diferentes concentrações consecutivas e cada concentração é 

misturada ao ágar, em placas individuais sobre as quais, após devidamente preparadas, será 

adicionado o inóculo padronizado (WIEGAND et al., 2008). Quanto à diluição em caldo, esta 

pode ser feita pela macrodiluição ou microdiluição e a avaliação é feita pela turbidez gerada 

devido ao crescimento bacteriano, após incubação (PINTO et al., 2003).  
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Na macrodiluição são utilizados tubos de ensaios com diferentes concentrações dos 

antimicrobianos. Assim, ela exige maior quantidade de materiais utilizados, espaço e tempo 

em relação à microdiluição. Por outro lado, a microdiluição em caldo demanda menos 

material, pois é realizada em microplacas de 96 poços, nos quais são adicionados menor 

quantidade de meio de cultura e antimicrobianos.  Além disso, em cada microplaca podem ser 

testados mais de um antimicrobiano sendo, portanto, uma metodologia mais prática e 

econômica (CLSI, 2007; JORGENSES; FERRARO, 2009).  

Além da praticidade e menor custo, a microdiluição em caldo tem sido utilizada por 

diversos estudos que avaliam a atividade antimicrobiana de produtos naturais. Alguns destes 

estudos compararam diferentes metodologias e concluíram que a microdiluição é o melhor 

método para avaliação dos extratos de plantas, devido à maior sensibilidade (ELOFF et al., 

1998; ALVES et al., 2008).  

A determinação da CIM pela microdiluição pode ser realizada pela análise visual. A 

adição de substâncias reveladoras de células viáveis proporciona uma confiável estimativa da 

susceptibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos. Além disso, em pouco tempo (de 

acordo com o microrganismo) os resultados são obtidos e a leitura pode ser feita visualmente 

ou por um espectrofotômetro (MOSMANN, 1982; MEHTA et al., 1993). 

 

 

2.4.3 Sensibilidade das bactérias causadoras de mastite bovina 

 

 

Diversos estudos têm relatado a ocorrência de resistência nas bactérias causadoras de 

mastite bovina. Em Portugal, um estudo realizado (RATO et al., 2013) testou por disco-

difusão a sensibilidade de isolados de Strep.uberis, Strep. dysgalactiae subs. dysgalactiae e 

Strep. agalactiae frente a 13 antibióticos utilizados no país e relatou altas frequências de 

resistência dessas espécies para estreptomicina (97,2%), gentamicina (80,6%) e a tetraciclina 

(64,8 a 100%). Além disso, 53,3% dos isolados de Strep. uberis e 38,9% dos Strep. 

dysgalactiae subs. dysgalactiae apresentaram resistência a perlimicina.  

Na Nova Zelândia, pesquisadores (McDOUGALL et al., 2014) avaliaram a 

sensibilidade ade de bactérias pela CIM (microdiluição em caldo) e verificaram que mais de 

um terço dos isolados de S. aureus apresentaram resistência a penicilina. Além disso, os 

isolados de S. aureus provenientes de casos subclínicos apresentaram maiores valores da CIM 

do que os isolados de casos clínicos. A IIM (infecção intramamária) causada por S. aureus 



39 
 

apresentou CIM50 menor que 0,03µg/mL. Quanto aos isolados de Strep. uberis e Strep. 

dysgalactiae, todos apresentaram sensibilidade aos princípios ativos estudados (penicilina, 

ampicilina, amoxicilina/ácido clavulânico). 

Para averiguar a relação entre a intensidade do uso de antibióticos e a susceptibilidade 

dos patógenos causadores de mastite bovina, Pol e Ruegg (2007b) avaliaram a CIM de dez 

antibióticos contra bactérias (S. aureus, SCN, Strep. uberis e Strep. dysgalactiae) 

provenientes de casos clínicos de mastite bovina em três tipos de rebanhos: (1) sem utilização 

de antibióticos, (2) convencionais de pouco uso de antibióticos, (3) convencionais de alto uso 

de antibióticos. Os rebanhos sem utilização de antibióticos apresentaram maior frequência de 

IIM as infecções intramamárias; entretanto, as bactérias isoladas do leite destes rebanhos 

apresentaram menor resistência aos antibióticos quando comparado a rebanhos convencionais, 

especialmente para penicilina e pirlimicina. 

No Brasil, pesquisadores avaliaram a relação existente entre as práticas de manejo e 

protocolos de tratamento com a ocorrência de resistência de S. aureus a doze antibióticos, 

pelo teste de disco-difusão (BEURON et al., 2014). Foi observado que a ausência de análises 

microbiológicas e de testes de susceptibilidade são relacionados à resistência de S. aureus 

para penicilina e ampicilina; a resistência à ampicilina ainda foi relacionada ao uso deste 

princípio ativo nos tratamentos de mastite clínica. Por fim, foi verificada associação entre a 

resistência de S. aureus e o uso de enrofloxacina para terapia da vaca seca.  

Um estudo realizado na região dos Alpes franceses, testou por meio de disco-difusão, 

em ágar Mueller Hinton, 16 antibióticos contra bactérias causadoras de mastite bovina. Strep. 

uberis apresentaram resistência a estreptomicina (18%) e a macrolideos-lincosamidas (13-

17%); Strep dysgalactiae foram resistentes a tetraciclina (35%) e Staphylococccus spp (SCN e 

SCP) apresentaram resistência a penicilina (14-40%). Entretanto, a frequência de resistência 

de E. coli foi menor que 1% para 11 dos 16 antibióticos testados e a maior proporção de 

resistência observada foi para estreptomicina (13%). O estudo concluiu que, apesar de existir, 

a prevalência de resistência na região é baixa e isso ocorre devido ao uso prudente dos 

antibióticos pelos veterinários (BOTREL et al., 2010). 

Saini et al. (2012) desenvolveram um estudo para determinar, pela CIM, os padrões de 

resistência de S. aureus, E. coli e Klebsiella spp aos antimicrobianos mais utilizados no 

Canadá. O estudo também averigou a prevalência de S. aureus resistentes a meticilina 

(MRSA) e de E. coli e Klebsiella spp produtoras de ESBL (β- lactamases de espectro 

estendido). Observou-se que prevalência de resistência a antibióticos por estas bactérias foi 
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baixa; além disso, apenas um isolado de S. aureus MRSA foi encontrado (prevalência de 

0,05%) e nenhum isolado de E. coli ou de Klebsiella spp foram produtores de ESBL. 

No geral, existem estudos em que foi apresentado baixa prevalência de resistência 

bacteriana por isolados de mastite bovina e outros estudos que a longo prazo demonstraram 

resistência aos antibióticos uitlizados para o tratamento da mastite bovina (ERSKINE et al., 

2004; NAM et al., 2009). Para Oliver e Murinda (2012), não há evidências científicas que 

comprovem uma emergência da resistência a antibióticos de bactérias causadoras de mastite 

bovina. Entretanto, pesquisadores afirmaram que o uso imprudente de antibióticos pode 

contribuir para o aumento da resistência bacteriana nos rebanhos leiteiros. 

 

 

2.5 ACTINOBACTÉRIAS E METABÓLITOS BIOATIVOS 

 

 

2.5.1. Características das actinobactérias 

 

 

Microrganismos endofíticos são aqueles (fungos, vírus, bactérias e algas) capazes de 

colonizar internamente tecidos e órgãos vegetais, sem causar danos aos seus hospedeiros 

(AZEVEDO et al., 2000; OWEN; HUNDLEY, 2004). Ao contrário disso, a associação das 

plantas a estes microrganismos confere algumas vantagens para elas, devido à produção de 

moléculas bioativas que aumentam a sua tolerância ao estresse, promovem resistência a 

insetos e a microrganismos patogênicos, além de auxiliarem em seu crescimento (VERMA et 

al., 2011; KUSARI et al., 2012). 

Dentre os microrganismos endofíticos, podem ser citadas as actinobactérias, filo no 

qual se encontram mais de 1900 espécies (BORA; WARD, 2009). Durante um período, após 

sua descrição no século XIX, as actinobactérias forram chamadas de actinomicetos (do grego, 

“aktis”, irradiado; “mykes”, fungo) e classificadas como fungos devido à presença de algumas 

características (formação de hifas, micélios e esporos) do Reino Fungi. No entanto, com o 

desenvolvimento de mais estudos a partir da década de 1950, foi observado que sua estrutura 

genética e composição química celular são típicas de procariotos (GOODFELLOW; CROSS, 

1984; LECHEVALIER; LECHEVALIER, 1967). 

As actinobactérias são Gram-positivas e possuem grande quantidade das bases 

nitrogenadas guanina e citosina em seu DNA. Existe grande variabilidade morfológica neste 
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filo, visto que algumas apresentam formato de cocos (Micrococcus), outras de cocobacilos 

(Arthrobacter), algumas apresentam capacidade de formação de hifas (Nocardia spp) e outras 

(Streptomyces spp) ainda se organizam em micélios ramificados, semelhantes aos encontrados 

nos fungos (VENTURA et al., 2007; RAJU et al., 2010).  

A principal forma de reprodução das actinobactérias é pela formação de esporos, os 

quais são produzidos em quantidade abundante para perpetuação das espécies (FLARD; 

BUTTNER, 2009). Estas bactérias podem ser autotróficas, heterotróficas, fototróficas ou 

ainda quimiotróficas e, apesar da maioria delas serem aeróbicas, há no grupo microrganismos 

anaeróbicos ou anaeróbicos facultativos (LACAZ et al., 2002). As actinobactérias são 

consideradas cosmopolitas, uma vez que são encontradas em diversos ambientes, como 

mangues e caatingas, solos áridos, árvores (tanto nos galhos, cascas, folhas e frutos), entre 

outros (RATEB et al., 2011).  

Dentre as características encontradas nas actinobactérias, pode ser abordada sua 

capacidade de produção de metabólitos naturais secundários biologicamente ativos, os quais 

são produzidos ao final do crescimento exponencial (GAO; GUPTA, 2005; VENTURA et al., 

2007). A biossíntese destes metabólitos ainda não está totalmente esclarecida. Entretanto, 

acredita-se tratar de um mecanismo de defesa das actinobactérias para sua evolução e 

sobrevivência em uma situação hostil, como nos casos de competição com outros 

microrganismos por nutrientes em um meio mais pobre (WILLIAMS et al., 1989; 

MADIGAN, 2010).  

 

 

2.5.2. Metabóltios bioativos: obtenção e identificação 

 

 

Os metabólitos produzidos pelas actinobactérias apresentam diferentes composições 

químicas e atividades biológicas interessantes para a indústria farmacêutica para a elaboração 

de agentes imunomoduladores, antitumorais e antimicrobianos (RAJA; PRABAKARANA, 

2011). Nove mil metabólitos já foram previamente identificados e produzidos, dos quais 60% 

têm sido aplicados na medicina, medicina veterinária e agricultura. Além das diversas 

possibilidades de aplicação, os metabólitos bioativos podem ser obtidos em grandes 

quantidades por processos fermentativos, uma vez que há possibilidade do controle sobre as 

condições dos meios de cultivo para produção deles (LI et al., 2012). 
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A maioria dos antibióticos disponíveis no mercado atualmente são originados do 

metabolismo de actinobactérias e de fungos (RAJU et al., 2010). Das actinobactérias, o 

gênero Streptomyces é o que mais se destaca, pois é responsável pela produção de 80% destes 

metabólitos, sendo a maioria antibióticos (CHATER et al., 2009; MADIGAN, 2010). Em 

1942, A estreptomicina foi o primeiro antibiótico isolado de uma actinobactéria (Streptomyces 

lavendulae) (WATVE et al., 2001). Além da estreptomicina, o cloranfenicol, a eritromicina, a 

kanamicina, a novobiocina e a vancomicina são exemplos de antibióticos produzidos por 

actinobactérias (LACAZ, 1965). Portanto, produtos naturais de origem microbiana são 

amplamente utilizados e considerados importantes fontes de novos compostos 

antimicrobianos (HARVEY, 2000). 

Para a rápida caracterização da estrutura, atividade e pureza dos compostos bioativos 

presentes em misturas complexas, diversos estudos relacionados às técnicas de separação e 

identificação têm sido desenvolvidos. Os métodos cromatográficos e espectrométricos são 

bastante utilizados para análise da composição química de produtos naturais (NIESSEN; 

VAN DER GREEF, 1992; HOSTETTMANN et al., 1998). 

Dentre os métodos cromatográficos utilizados na identificação dos compostos, podem 

ser citados a cromatografia a gás capilar (CG), cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) e a cromatografia de fluído supercrítico (CFS). Entretanto, a cromatografia em 

camada delgada (CCD) é a mais utilizada, pois é uma técnica rápida e para execução não é 

necessária uma preparação laboriosa da amostra e nem equipamentos muito sofisticados, 

(FUMAGALI et al., 2008; CHOMA; GRZELAK, 2011).  

A CCD é utilizada habitualmente em análise qualitativa e quantitativa devido a sua 

sensibilidade e precisão. Nesta técnica, os componentes de uma mistura são separados, pois 

ocorre migração seletiva e diferencial dos solutos através de um sistema constituído por duas 

fases: uma sólida (ou fixa) e outra fluida (ou móvel). Este movimento entre as fases é 

expresso como um valor Rf (Rate of flow), o qual é utilizado para caracterizar e identificar as 

substâncias (VAN BEEK; VAN GESSEL, 1988).  

Os métodos cromatográficos podem ainda ser associados aos métodos 

espectrométricos para uma melhor análise quantitativa e qualitativa das amostras, uma vez 

que a cromatografia é uma técnica de separação e a espectrometria é mais relacionada à 

identificação dos compostos (LANÇAS, 2009). Para esse acoplamento, a espectrometria de 

massas com a fonte de ionização por elesctrospray (ESI) é a mais utilizada, pois apresenta 

alta sensibilidade, facilidade de uso e consumo reduzido de amostra, além de ser capaz de 

analisar proteínas, ácidos nucleicos e até complexos metálicos (NIESSEN e GREEF, 1992; 
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HECK; VAN DEN HEUVEL, 2004). Dentre as técnicas cromatográficas, a CG, a CLAE e a 

CCD são as mais frequentemente acopladas à espectrometria de massas (ZOCOLLER et al., 

2005; FUMAGALI et al., 2008). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1 ISOLAMENTO DE ACTINOBACTÉRIAS E PRODUÇÃO DO EXTRATO BRUTO 

 

 

As actinobactérias utilizadas para produção dos extratos brutos foram isoladas a partir 

de três diferentes ambientes (Quadro 1), pelo grupo de pesquisa de microbiologia ambiental 

da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna-SP), coordenado pelo Dr. Itamar Soares de Melo. No 

Laboratório de Espectrometria de Massas Aplicada a Produtos Naturais (DQ - FFCLRP 

/USP), sob a responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Alberto Beraldo de Moraes, as 

actinobactérias foram submetidas à fermentação, por doze dias, em temperatura (30ºC) e 

agitação (150 rpm) controladas, no meio de cultura líquido Batata-Dextrose (BD). Após esta 

etapa, o meio de cultura foi filtrado e extraído por extração líquido-líquido, com acetato de 

etila. Assim, a fase orgânica foi concentrada em evaporador rotativo. Os extratos obtidos 

foram submetidos à bioautografia direta para averiguação de atividade antimicrobiana por 

disco-difusão. Em seguida, para análise do perfil químico dos extratos brutos obtidos, foi 

realizada a cromatografia em camada delgada e a espectrometria de massas com ionização 

electrospray. 

 

 

Quadro 1 - Descrição de ambientes de origem a partir dos quais as actinobactérias produtoras dos 
extratos brutos foram isoladas e identificação dos extratos utilizados 

Ambiente de origem Código de identificação dos extratos 
Caatinga Caat 1-54, Caat 2-40, Caat 2-63, Caat 2-

97, Caat 4-55, Caat 5-29, Caat 7-38, 
Caat 8-6, Caat 8-16+, Caat 8-18, 

Caat 8-25, Caat 10-15+, Caat P5-8 
Eucalipto Eucal 26, Eucal 30 
Área de reflorestamento - Santa Bárbara2 SBO86 
²S 22°49'7.5'' W 47°24'51.7'' 
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3.2 SELEÇÃO DE BACTÉRIAS CAUSADORAS DE MASTITE 

 

 

Quatro espécies bacterianas causadoras de mastite foram selecionadas para o presente 

estudo. Os isolados (Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus uberis) foram obtidos por meio de cultura microbiológica, a partir 

de amostras de leite recebidas pelo Laboratório Qualileite (FMVZ – USP). A relação das 

espécies, do número de isolados utilizados e tipo de manifestação clínica da mastite estão 

descritas na Quadro 2. 

 

 

 Quadro 2 - Relação do número de isolados utilizados por espécie e a origem da manifestação 
da mastite 

Espécie N Classificação 
S. aureus 20 clínica (n=10) e subclínica (n=10) 
S. chromogenes 20 subclínica 
Strep. dysgalactiae 20 clínica 
Strep. uberis 20 clínica (n=10) e subclínica (n=10) 

 

 

Para identificação das espécies de microrganismos causadores de mastite, dez 

microlitros das amostras de leite foram inoculadas em ágar sangue, incubadas a 37ºC e 

analisadas de acordo com a metodologia descrita pelo National Mastitis Council (NMC, 

1999). Assim, após 24 horas, foi realizada a leitura das colônias quanto à coloração, tamanho, 

aspecto, presença de hemólise e número de colônias; em seguida, foram submetidas aos testes 

de catalase e KOH. Além disso, foram feitos esfregaços das colônias que foram submetidas à 

coloração Gram e analisadas ao microscópio eletrônico. Em seguida, as bactérias Gram 

positivas e catalase negativa foram submetidas à prova de CAMP para identificação das 

espécies de Streptococcus spp; bactérias Gram positivas e catalase positiva foram submetidas 

ao teste de coagulase em plasma de coelho e à prova de soro-aglutinação em látex.  

Após identificação microbiológica, as bactérias de interesse para o presente estudo 

foram conservadas em TSA (Tryptic Soy Agar) e incubadas a 37ºC por 24 horas. Após 24 

horas, as colônias formadas foram transferidas para o meio de cultura BHI (Brain Heart 

Infusion) e novamente incubadas a 37ºC por 24 horas. Depois deste intervalo, foi adicionada 

glicerina (20%) aos criotubos, os quais foram criopreservados (-80ºC) até o momento da 
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extração de proteínas ribossomais das bactérias causadoras de mastite para identificação 

bacteriana por meio da espectrometria de massas. 

 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA PELA ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

(MALDI- TOF MS) 

 

 

Para a confirmação da espécie bacteriana, os isolados criopreservados foram 

submetidos ao protocolo de lise bacteriana e submetidos à análise de MALDI-TOFF 

(LARTIGUE et al., 2009). Assim, os isolados foram reinoculados em ágar sangue e, após 24 

horas de incubação a 37ºC, uma única colônia de cada isolado foi reinoculada novamente em 

ágar para crescimento. Após 24 horas, o processo de extração foi iniciado. 

O processo de extração foi realizado em dois dias. No primeiro dia, uma colônia do 

isolado foi transferida para um microtubo com 300µL de água miliQ autoclavada. O 

microtubo foi agitado em vortex por um minuto e, após este processo, foi adicionado 900µL 

de etanol 75% para que ele fosse homogeneizado novamente por um minuto. Em seguida, o 

microtubo com a solução foi centrifugado por dois minutos a 13000 xg. O sobrenadante foi 

então retirado e descartado e o microtubo foi novamente homogeneizado e centrifugado. Para 

finalizar, o microtubo foi invertido em papel toalha para que o restante do líquido fosse 

absorvido. 

No dia seguinte, de acordo com o tamanho do pellet bacteriano formado no microtubo, 

foi pipetado de 30 a 50µL de ácido fórmico; após dez minutos o microtubo foi 

homogeneizado por um minuto. Em seguida, foi pipetado em cada microtubo a acetonitrila, 

na mesma quantidade que fora feito com ácido fórmico. O microtubo foi novamente 

homogeneizado por um minuto e, em seguida, centrifugado por dois minutos, na mesma 

rotação. Para finalizar, retirou-se 10 µL do sobrenadante com proteínas bacterianas, que 

transferido para outro microtubo autoclavado. Os criotubos foram então congelados a -80ºC 

até análise de MALDI-TOF MS. 

As análises de espectrometria foram realizadas no INFAR (Instituto Nacional de 

Farmacologia– UNIFESP). Para a leitura no MALDI-TOF, foi pipetado 1µL do extrato de 

proteína na placa do equipamento. Esperou-se secar (em temperatura ambiente) e, em seguida, 

adicionou-se 1µL da matriz composta por ácido alfa-ciano-4-hidroxi- cinâmico (CHCA), 

acetonitrila 50% e ácido trifluoroacético 2,5%. Após secagem da matriz, a placa foi analisada 
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no Bruker Autoflex (Bruker Daltonik, Bremen, Germany). Os espectros analisados foram 

obtidos na faixa de massas de 2000-20000m/z, utilizando o software FlexControl 3.3. Os 

espectros obtidos foram analisados pelo software Biotyper Real Time Classification 3.0 

(Bruker Daltonic, Bremen, Germay). 

O software Biotyper Real Time Classification 3.0 (Bruker®) foi utilizado para a 

identificação de microrganismos causadores de mastite, a partir de colônias bacterianas. O 

Biotyper possui um banco de dados a partir do qual os espectros dos microrganismos testados 

são comparados aos espectros já conhecidos (MAIER et al., 2010), sendo gerado um relatório 

sugestivo do microrganismo avaliado, baseado em um sistema de escore de 0 a 3 (Figura 1). 

Para identificação adequada dos gêneros bacterianos, foi utilizado o escore ≥ 1,7 e para a 

identificação das espécies ≥2 (NAGY et al., 2009). No presente estudo, apenas isolados que 

apresentaram compatibilidade entre as duas sugestões oferecidas no relatório, com escores ≥ 

2. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de relatório gerado pelo software Biotyper Real 
Classification 3.0 (Bruker ®) para identificação de 
microrganismos 

 
Fonte: LEITE, 2016 
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3.4 TESTES PRELIMINARES 

 

 

3.4.1 Inclusão de dmso e soro equino em meio Mueller Hinton 

 

 

Os extratos brutos avaliados foram solubilizados em DMSO (dimetilsulfóxido). O 

DMSO é um composto orgânico sulfurado ((CH3)2SO) frequentemente utilizado como 

solvente de diversos antimicrobianos devido à sua bipolaridade (MATTHEWS et al., 1975). 

Além disso, o DMSO, assim como o glicerol, é utilizado para criopreservação celular, mas 

pode ser tóxico às células e por isso é recomendado sua adição ao meio antes do 

congelamento e sua retirada logo após o descongelamento (ALVES; GUIMARÃES, 2010). 

Assim, objetivo deste ensaio prévio foi avaliar a possível interferência da adição de 

DMSO ao meio de cultura sobre o crescimento dos isolados de bactérias causadoras de 

mastite utilizados neste estudo. Inicialmente, foi comparado o crescimento de cinco isolados 

de cada espécie no meio de cultura Caldo Mueller Hinton Cátion-Ajustado (BD®), com 

correção do pH entre 7,2 e 7,4, conforme indicado pelo Clinical na Laboratory Standard 

Institute (CLSI, 2008), sem DMSO e com 10% (v/v) de DMSO (quantidade presente no 

extrato).  

Para os isolados de Strep. dysgalactiae e Strep. uberis, também foram avaliados os 

efeitos da suplementação com 5% de soro equino do meio de cultura Mueller Hinton, com e 

sem DMSO. Esta suplementação foi necessária uma vez que Streptococcus spp são 

consideradas bactérias fastidiosas. O CLSI recomenda que o caldo Mueller Hinton seja 

suplementado com 2% a 5% de sangue lisado de cavalo, para microrganismos fastidiosos.  

No presente estudo, a adição de soro equino foi uma adaptação encontrada em 

diversos estudos que utilizaram o soro para enriquecimento nutricional do caldo Mueller 

Hinton (ou outros meios de cultura) em testes de sensibilidade a antimicrobianos (JANOIR et 

al., 1986; ADRIAN; KLUGMAN, 1997; WALSH; MORAN, 1997; MICHEL et al., 2003; 

PERINI et al., 2014).  Assim, para os isolados de Strep. dysgalactiae e Strep. uberis, além da 

avaliação do crescimento em Mueller Hinton e Mueller Hinton com DMSO, ainda foi 

avaliado o crescimento em Mueller Hinton suplementado com 5% de soro equino e Mueller 

Hinton com soro equino e DMSO (Quadro 3).  
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Quadro 3 - Relação de meios de cultura com inclusão de DMSO e soro equino e espécies bacterianas 
avaliadas 

Meios de cultura avaliados Espécies avaliadas (n=5) 
Mueller Hinton S. aureus, S. chromogenes, Strep. 

dysgalactiae, Strep. uberis 
Mueller Hinton + 10% DMSO  S. aureus, S. chromogenes, Strep. 

dysgalactiae, Strep. uberis 
Mueller Hinton + 5% soro equino  Strep. dysgalactiae, Strep. uberis 
Mueller Hinton + 10% DMSO + 5% soro 
equino  

Strep. dysgalactiae, Strep. uberis 

 

 

Foram avaliados cinco isolados de cada espécie bacteriana, além da cepa ATCC 29213 

de S. aureus. Os isolados criopreservados foram inoculados em ágar sangue e submetidos ao 

teste de catalase e à análise morfológica. Depois da confirmação destes testes, as bactérias 

foram transferidas para o BHI e, após 24 horas, este caldo foi utilizado para padronização da 

solução salina (0,9%) à turbidez de 0,5 da escala McFarland (1,5X 108 UFC/mL), com auxílio 

de um turbidímetro (DEN-1 McFarland Densitometer - BIOSAN®). Em seguida, a solução 

salina foi adicionada aos tubos de cada tratamento, na proporção de 1:10. Os tubos foram 

então homogeneizados e incubados na estufa, a 37°C por 24 horas. Após este intervalo, os 

tubos foram homogeneizados e a turbidez foi novamente verificada (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Avaliação da turbidez, na escala Mc Farland, após 
24 horas de incubação de um isolado de S. 
chromogenes em caldo Mueller Hinton sem adição 
de DMSO 

 
Fonte: LEITE, 2016 
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3.4.2 Bioensaio colorimétrico 

 

 

O objetivo do bioensaio colorimétrico (técnica que avalia a viabilidade celular pela 

medição da intensidade da luz) foi realizar uma triagem da atividade antimicrobiana dos 

extratos brutos (N=15) contra dez isolados das espécies estudadas (S. aureus, S. chromogenes, 

Strep. dysgalactiae e Strep. uberis) e da cepa S. aureus ATCC 29213. Em relação a S. aureus 

e Strep. uberis, foram utilizados cinco isolados de casos clínicos e cinco de casos subclínicos 

de mastite. Nesta etapa, os extratos brutos foram utilizados na concentração de 100µg/mL.  

Para tanto, os isolados criopreservados foram novamente inoculados e tiveram a 

avaliação da catalase e da morfologia das colônias. As colônias foram transferidas para o 

caldo BHI e, após 24 horas de incubação (24ºC), foi feita a padronização em solução salina 

(0,9%) à turbidez 0,5 McFarland. Em seguida, parte da solução salina foi transferida para o 

caldo Mueller Hinton Cátion Adjusted (1:10), com pH corrigido (7,2 a 7,4) e suplementado 

com 5% de soro equino para os Streptococcus spp.  

Foram utilizadas microplacas estéreis com fundo em “U”, de 96 poços, nas quais 

foram pipetados 15µL de extrato bruto e, 135 µL do caldo preparado com bactéria, obtendo-

se uma concentração final de 100 µg/mL do extrato. No poço de controle positivo, foi 

utilizado 15µL ceftiofur (100 µg/mL) e no controle negativo, apenas 135 µL do caldo 

preparado com bactéria (MH). Como no presente estudo foi verificado menor crescimento das 

bactérias em frente ao DMSO, foi também feito um poço com o caldo e 10% de DMSO 

(MHD), além de um poço apenas com o meio de cultura para o controle da esterilidade do 

meio. As placas, após preparo, foram fechadas com as próprias tampas e agitadas por 10 

minutos (200 rpm) para depois serem incubadas a 37ºC (24horas).  

As análises de bionsaio colorimétrico foram feitas em duplicata e, para avaliação das 

células viáveis, foram utilizados 20µL do revelador MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium 

Bromide M5655- Sigma®), a 0,02%, seguido de agitação (10 minutos – 200 rpm). O MTT é 

um sal de tetrazólio de cor amarela que, na presença de células viáveis se reduz a formazan, o 

qual apresenta coloração púpura (TAVEIRA, 2007). Essa reação ocorre devido à ação da 

enzima succinil-desidrogenase presente apenas nas mitocôndrias de células metabolicamente 

ativas (MOSMANN, 1983).  

As placas foram então embaladas em papel alumínio e mantidas em temperatura 

ambiente por três horas, até a leitura da absorbância (540nm), realizada pelo software 
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MARS®, no equipamento de Elisa (FLUOstar OPTIMA- BMG LABTECH®), do 

Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento (LMMD – FZEA/USP). 

No bioensaio colorimétrico foram avaliados os efeitos dos 15 extratos brutos (Caat 2-

40, Caat 2-63, Caat 2-97, Caat 4-55, Caat 5-29, Caat 7-38, Caat 8-6, Caat 8-16+, Caat 8-18, 

Caat 8-25, Caat 10-15+, Caat P5-8, Eucal 26, Eucal 30, SBO 86) e dos controles (ceftiofur; 

Mueller Hinton - MH; Mueller Hinton + 10% DMSO -MHD) sobre o crescimento de dez 

isolados de S. aureus, S. chromogenes, Strep. dysgalactiae e Strep. uberis utilizados no 

presente estudo. 

 

 

3.5 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA 

 

 

Vinte isolados de cada agente causador de mastite (S. aureus, S. chromogenes, Strep. 

dysgalactiae e Strep. uberis) e a cepa ATCC 29213 de S. aureus foram utilizados para 

determinação da concentração inibitória mínima dos extratos brutos de actinobactérias. Os 

isolados bacterianos foram reinoculados em ágar e novamente foram realizadas as provas de 

catalase e a morfologia das células bacterianas. Após crescimento, as bactérias foram 

transferidas para o BHI e incubadas a 37ºC, por 24 horas. Após turvação do BHI, as bactérias 

foram transferidas para solução salina (0,9%) e padronizadas na escala 0,5 McFarland. Em 

seguida, o inóculo foi utilizado em até 15 minutos, conforme recomendado pelo CLSI (2008). 

A microdiluição em caldo foi o método utilizado para a avaliação da concentração 

inibitória mínima (CLSI, 2008). Para tanto, foram utilizadas microplacas estéreis, com fundo 

em “U”, de 96 poços (apenas um isolado de cada espécie por placa), e, conforme indicação do 

CLSI, o caldo Mueller Hinton Cátion-Ajustado teve seu pH corrigido (7,2 a7,4). Além disso, 

somente para os isolados de Streptococcus spp, o meio de cultura foi suplementado com soro 

equino (5%).  

Para determinar a CIM, foram selecionados os extratos Caat 1-54 (obtido após o 

bioensaio colorimétrico) e o Caat P5-8, o qual apresentou baixos valores de absorbância no 

Bioensaio Colorimétrico. O ceftiofur foi utilizado como controle positivo. Também foi feito 

na placa poços para o controle da esterilidade e de crescimento no caldo Mueller Hinton e 

deste caldo com adição de 10% de DMSO. Todas as análises foram feitas em duplicata 

(Figura 3).  
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Na primeira fileira, foram pipetados 15µL do extrato e 135 µL do meio Mueller 

Hinton, obtendo-se uma concentração final de 100µg/mL e, nas demais fileiras, foram 

adicionados apenas 75 µL do Mueller Hinton. A partir da primeira fileira, foram feitas 

diluições seriadas na base 2, com pipeta multicanal, transferindo-se 75 µL da primeira fileira 

para segunda. Após homogeneização da segunda fileira, foram transferidos 75 µL da mesma 

para a terceira fileira e assim sucessivamente. Desta maneira, obtiveram-se doze diferentes 

concentrações dos extratos e do ceftiofur, as quais variaram de 100 a 0,048µg/mL. Após esta 

etapa de diluição, foram adicionados 7,5 µL do inóculo, imediatamente preparado após 

finalização das diluições de cada microplaca, em cada poço e feita a agitação (200 rpm/ 10 

min). Em seguida, as placas foram incubadas a 37ºC, por 24 horas. Após este período, 20 µL 

do revelador MTT foram pipetados em cada poço, as placas foram fechadas com as próprias 

tampas e agitadas (200 rpm/ 10 min). Em seguida, as placas foram embaladas em papel 

alumínio e, após três horas, foi feita a leitura visual das microplacas (Figura 4). 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática da distribuição dos extratos Caat 1-54 
e Caat P5- 8, do ceftiofur e dos controles na placa de 96 poços 

 
Fonte: LEITE, 2016. 
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Figura 4 - Determinação da concentração inibitória mínima, pelo 
método da microdiluição em caldo, para isolado de S. 
aureus. A coloração púrpura gerada pelo MTT indica a 
presença de células viáveis 

 
Fonte: LEITE, 2016 

 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para análise estatísticada avaliação da inclusão de DMSO e soro equino, foi utilizado o 

teste “T” para médias pareadas, pelo SAS® (Statistical Analysis System, 2009). Os dados de 

absorbância foram avaliados pelo procedimento MIXED do SAS®, de acordo com o seguinte 

modelo: 

  

 

Y ijkl  = µ + Ti + Mj + Ek + (Ti × Mj) + (Ti × Ek) + Il(k) + eijkl , 

 

 

Neste modelo, Yijkl  = é o valor observado; μ = média geral; Ti = efeito fixo dos 

extratos ou dos controles; Mj = efeito fixo do tipo de mastite (clínica ou subclínica); Ek = 

Efeito fixo da espécie bacteriana; Ti × Mj = Efeito fixo da interação dos extratos ou controles 

e tipo de mastite; Ti × Ek = Efeito fixo da interação entre extratos ou controles e espécie 

bacteriana; Il(k) = Efeito aleatório do isolado dentro da espécie; e eijkl  = erro aleatório 
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associado a cada observação. As médias ajustadas foram calculadas e comparadas pela opção 

DIFF do ‘statement’ LSMEANS. 

As CIM50 e CIM90 foram determinadas com base na concentração mínima necessária 

dos extratos brutos para inibir, respectivamente, 50% e 90% dos isolados testados de cada 

espécie. A análise de sobrevivência foi utilizada para verificar as diferenças entre os 

tratamentos utilizados para cada espécie bacteriana, conforme Cortinhas et al. (2013), pelo 

LIFETEST do SAS® (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2009). As concentrações dos 

extratos brutos e do ceftiofur foram utilizadas como a variável de tempo, sendo a inibição do 

crescimento bacteriano utilizado como o evento. 

Os isolados que apresentaram crescimento na maior concentração testada (100 µg/mL) 

dos extratos brutos e do ceftiofur foram considerados resistentes e censurados pelo modelo 

estatístico. Nas curvas de Kaplan Meier, as concentrações dos extratos Caat 1-54, Caat P5-8 e 

do ceftiofur foram definidas como variáveis de tempo e a hipótese nula de não diferença no 

estrato de sobrevivência (concentração do antimicrobiano na inibição) foram testados pelos 

testes de log-rank e Wilcoxon. Valores de P<0,05 foram considerados significativos.  
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4 RESULTADOS  

 

 

4.1 TESTES PRELIMINARES 

 

 

4.1.1 Inclusão de dmso e soro equino em meio Mueller Hinton 

 

 

Os resultados de turbidez de isolados de S. aureus cultivados em meio de cultura 

Mueller Hinton com DMSO foram menores (1,67 ± 0,69 Mc Farland) (P=0,002) do que 

quando cultivados sem DMSO (3,3 ± 0,65 Mc Farland).  Entretanto, não houve efeito da 

adição de DMSO (P=0,151) sobre o crescimento dos isolados de S. chromogenes, uma vez 

que a turbidez com a inclusão de DMSO foi de 3,22 ± 0,80 Mc Farland e sem DMSO foi de 

4,14 ± 1,01 Mc Farland (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Efeito da inclusão de DMSO sobre o crescimento do S. aureus e S. chromogenes no caldo 
Mueller Hinton 

Espécie Turbidez* (média + desvio padrão) P-valor 
 Sem DMSO Com DMSO  
S. aureus 3,3 ± 0,65 1,67 ± 0,69 0,002 
S. chromogenes 4,14 ± 1,01 3,22 ± 0,80 0,151 

*Resultados de turbidez na escala Mc Farland 
  Fonte: LEITE, 2016 

 

 

Em relação aos Streptococcus spp foi aplicado o teste de Modelos Mistos do SAS®. A 

inclusão de 5% de soro equino (MHS) no meio de cultura para Strep. dysgalactiae e Strep. 

uberis aumentou a turbidez em relação ao não suplementado (MH). Houve também efeito da 

adição de DMSO no Mueller Hinton não suplementado (MHD) e suplementado com soro 

equino (MHDS) para o cultivo de Strep. dysgalactiae e de Strep. uberis (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Efeito da inclusão de DMSO e suplementação com soro equino do caldo Mueller Hinton 
sobre o crescimento do S. aureus e S. chromogenes* 

Espécie MH1 MHD2 MHDS3 MHS4 P-valor 
Strep. dysgalactiae 2,57b 0,41c 0,56c 3,55a <0,0001 
Strep. uberis 2,52b 0,92d 1,76c 3,02a <0,0001 

*Turbidez do meio de cultura avaliada na escala Mc Farland 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças entre si 

1meio de cultura Mueller Hinton 
2meio de cultura Mueller Hinton com adição de 10% de DMSO 
3meio de cultura Mueller Hinton com adição de 10% de DMSO e suplementação com 5% de soro equino 
4meio de cultura Mueller Hinton suplementado com 5% de soro equino 
Fonte: LEITE, 2016 

 

 

4.1.2 Bioensaio colorimétrico 

 

 

Primeiramente, o efeito do extratos e controles foi decomposto em sete contrastes 

ortogonais: C1 (extratos x Ceftiofur); C2 (extratos x MHDMSO); C3 (extratos x MH); C4 

(Caat x Eucal 13); C5 (Caat x Eucal 14); C6 (Caat x SBO); C7 (Eucal x SBO).  

Pelos contrastes estabelecidos, a absorbância média do meio de cultura após incubação 

dos isolados de S. aureus, S. chromogenes, Strep. dysgalactiae e Strep. uberis foi semelhante 

na presença dos extratos brutos ou do ceftiofur (P=0,199). Estes resultados revelam o 

potencial dos extratos brutos em inibir, in vitro, o crescimento microbiano de maneira tão 

eficiente quanto o ceftiofur, quando comparados em uma mesma concentração (Tabela 4). 

Além disso, os valores de absorbância gerados pelas bactérias frente a todos os 

extratos brutos foram menores dos que quando cultivadas apenas no Mueller Hinton 

(P<0,0001) ou no Mueller Hinton com DMSO (P<0,0001).  Também foi observado que a 

absorbância média gerada por estes isolados após incubação foi menor frente aos extratos da 

caatinga do que frente aos extratos Eucal 13 (P=0,0014) e Eucal 14 (P=0,0374). 
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Tabela 4 - Efeitos dos extratos brutos 
produzidos por actinobactérias 
sobre a viabilidade celular 
mensurada pela absorbância do 
meio de cultura após incubação 
dos isolados de mastite 

Efeito P-valor 
Contrastes  <0,0001 
C1 0,199 
C2 <0,0001 
C3 <0,0001 
C4 0,001 
C5 0,037 
C6 0,225 
C7 0,131 
C1: extratos x Ceftiofur; C2: extratos x 
MHDMSO; C3: extratos x MH; C4: Caat x Eucal 
13; C5: Caat x Eucal 14; C6: Caat x SBO; C7: 
Eucal x SBO) 
Fonte: Leite, 2016 

 

 

Na comparação entre os dois extratos de eucalipto, foi observado para todas espécies 

bacterianas estudadas, menores médias de absorbância para o Eucal 26, o que indicou maior 

atividade antimicrobiana deste esxtrato de eucalipto (Tabela 5). Em relação aos extratos da 

caatinga (Tabela 6), foi observado que, para pelo menos três espécies bacterianas, os extratos 

Caat 2-63, Caat 7-38, Caat 8-25 e o Caat P5-8 reduziram a absorbância média do meio em 

relação aos demais extratos deste grupo, indicando maior atividade antimicrobiana dos 

extratos citados.  

Após avaliação dos extratos da caatinga e de eucalipto que mais reduziram a 

viabilidade das bactérias causadoras de mastite, foi feita a comparação das médias de 

absorbância destes extratos com o extrato bruto obtido de actinobactérias isoladas de áreas de 

reflorestamento (SBO 86) e os controles MH, MHD e ceftiofur.  

Para os extratos selecionados da caatinga (Caat 2-63; Caat 7-38; Caat 8-25 e Caat P5-

8) e de eucalipto (Eucal 26), a absorbância média do meio foi menor do que as dos controles 

negativos (MH e MHD), para todas as espécies bacterianas (Tabela 7). Por outro lado, o 

extrato SBO 86 reduziu a absorbância do meio em relação ao MH em todos os isolados 

inoculados, enquanto que em relação ao MHD, a absorbância média foi menor para o SBO 86 

apenas para os Streptococcus spp.  
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Em comparação ao ceftiofur, a absorbância média obtida com a inclusão dos extratos 

da caatinga e de eucalipto ao meio de cultura foi semelhante para S. aureus e S. chromogenes; 

para os Strep. dysgalactiae, os extratos Caat 2-63, Caat 7-38, Caat 8-25 e Eucal 26 reduziram 

mais absorbância média do meio do que o ceftiofur. Já para os Strep. uberis, os extratos Caat 

2-63, Caat P5-8 e Eucal 26 foram os que mais reduziram a absorbância média em relação ao 

observado no controle com ceftiofur.  

Assim, os resultados obtidos indicam atividade antimicrobiana dos extratos brutos 

(Caat 2-63; Caat 7-38; Caat 8-25; Caat P5-8 e Eucal 26) semelhante ou ainda superior à do 

ceftiofur, uma vez que não foram diretamente testadas as frações ativas dos extratos. Dessa 

forma, para a determinação da CIM, o extrato Caat P5-8 foi selecionado por apresentar uma 

das maiores atividades antimicrobianas e pela facilidade de sua obtenção.  

 

 

Tabela 5 - Médias de absorbância do meio de cultura Mueller Hinton incubado com 
bactérias causadoras de mastite frente aos extratos brutos obtidos de 
eucalipto 

Espécie 
Extratos 

Eucal 26 Eucal 30 
S. aureus 0,20b 0,54a 
Strep.dysgalactiae 0,17b 0,69a 
S. chromogenes 0,20b 0,89a 
Strep. uberis 0,33b 0,81a 
P-valor: Extrato = 0,0006; Mastite = 0,01; Espécie = 0,03; Extrato*Mastite = 0,27; 

Extrato*Espécie = 0,21 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças entre si 
Fonte: LEITE, 2016 
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Tabela 6 - Efeito da inclusão de extratos brutos produzidos por actinobactérias de origem da caatinga sobre as médias de absorbância do meio de cultura Mueller Hinton 
incubado com bactérias causadoras de mastite 

Espécie Extratos 

 Caat 2-40 Caat 2-63 Caat 2-97 Caat 4-55 Caat 5-29 Caat 7-38 Caat 8-6 Caat 8-16+ Caat 8-18 Caat 8-25 Caat 10-15+ Caat P5-8 

S. aureus 0,54bc 0,28de 0,51bcd 0,49bcd 0,47bcd 0,32bcde 0,41bcde 0,55b 0,79a 0,30cde 0,52bcd 0,23e 
Strep. 
dysgalactiae 

0,57bc 0,12f 0,52bcd 0,37cde 0,54bc 0,31def 0,42cde 0,26ef 0,77ab 0,25ef 0,39cde 0,79a 

S. chromogenes 1,20a 0,23f 0,94ab 0,69bcd 0,50cde 0,31ef 0,39def 0,93ab 0,75bc 0,24ef 1,01ab 0,15f 

Strep. uberis 0,84b 0,21e 0,53cd 0,27de 0,80bc 0,54cd 0,47de 0,28de 1,22a 0,49de 0,45de 0,35de 
P-valor: Extrato < 0,0001; Mastite = 0,001; Espécie = 0,02; Extrato*Mastite = 0,007; Extrato*Espécie < 0,0001 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças entre si 
Fonte: LEITE, 2016 
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Tabela 7 - Efeito da inclusão de extratos brutos produzidos por actinobactérias de origem da caatinga, de eucalipto e de área de reflorestamento sobre as 
médias de absorbância do meio de cultura Mueller Hinton incubado com bactérias causadoras de mastite 

Espécie 
Extratos Controles 

Caat 2-63 Caat 7-38 Caat 8-25 Caat P5-8 Eucal 26 SBO 86 Ceftiofur MHD MH 

S. aureus 0,28d 0,32cd 0,30d 0,23d 0,20d 0,58bc 0,19d 0,59b 1,23a 
Strep. 
dysgalactiae 

0,12f 0,31def 0,25ef 0,79c 0,17ef 0,37de 0,49d 1,14b 1,82a 

S. chromogenes 0,23c 0,31c 0,24c 0,15c 0,20c 1,07b 0,33c 1,03b 1,61a 
Strep. uberis 0,21e 0,54cd 0,49cde 0,35de 0,33de 0,63cd 0,70bc 0,97b 1,40a 
MH: caldo Mueller Hinton 
MHD: caldo Mueller Hinton com adição de 10% de DMSO 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças entre si 
Fonte: LEITE, 2016 
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4.2 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA 

 

 

4.1.1 Concentração inibitória mínima de isolados de S. aureus 

 

 

Quando foram avaliados os isolados de S. aureus provenientes de mastite clínica, a 

CIM50 de ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL) foi maior que do extrato Caat1-54 (≥ 0,39 µg/mL), mas 

menor do que o Caat P5-8 (≥ 25 µg/mL) (P <0,0001). Da mesma maneira, a CIM90 de 

ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL), mensurada a partir dos isolados de S. aureus causadores de mastite 

clínica, foi também maior do que do extrato Caat 1-54 (≥1,56 µg/mL), porém menor que a do 

Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL) (P <0,0001; Tabela 8).  

Em relação aos isolados de S. aureus oriundos de casos de mastite subclínica, a CIM50 

e CIM90 de ceftiofur, extratos Caat1-54 e Caat P5-8 foram diferentes (P <0,0001). A CIM50 de 

ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL) foi maior do que do extrato Caat 1-54 (≥ 0,39 µg/mL), mas menor 

do que o Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL). Por outro lado, a CIM90 de ceftiofur e Caat 1-54 foram 

iguais (≥ 12,5 µg/mL) e menores do que o Caat P5-8 (≥ 100 µg/mL) (Tabela 8).  

Ao analisar em conjunto os isolados de S. aureus oriundos de casos de mastite clínica 

e subclínica, a CIM50 foi de 0,39 µg/mL para o extrato Caat 1-54, o que foi inferior ao de 

ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL), controle utilizado no presente estudo. O mesmo não foi observado 

para o extrato Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL), visto que apresentou maior concentração em 

comparação ao controle. Similarmente, a CIM90 dos isolados de casos de mastite clínica e 

subclínica do extrato Caat 1-54 foi menor em relação ao controle e Caat P5-8. Diante disso, o 

Caat 1-54 apresentou menores valores de CIM50 e CIM90 (≥0,39 µg/mL e ≥ 1,56 µg/mL, 

respectivamente) quando comparado ao extrato Caat P5-8 (≥ 25 µg/mL e ≥ 50 µg/mL, 

respectivamente). As curvas de sobrevivência (Figura 5) foram heterogêneas e indicaram que 

o extrato Caat 1-54 inibiu os isolados de S. aureus em menores concentrações do que o 

ceftiofur e o Caat P5-8 (P<0,0001 pelos testes de log-rank e Wilcoxom).  
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Tabela 8 – Isolados inibidos por concentração testada e determinação da CIM50 e CIM90 dos extratos brutos (Caat 1-54 e Caat P5-8) produzidos 
por actinobactérias e do ceftiofur contra isolados de S. aureus1 

Antimicrobianos 
  

 CIM2 µg/mL 

<0,048 0,048 0,09 0,19 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 >100 CIM3
50 CIM4

90 P-valor 

Clínica  

Ceftiofur 0 0 0 0 0 0 0 8 10 2 0 0 0 0 ≥6,25 ≥6,25 

<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 2 0 ≥25 ≥50 

Caat 1-54 0 0 1 8 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0 ≥0,39 ≥1,56 

Subclínica 

Ceftiofur 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 0 0 0 0 ≥6,25 ≥12,5 

<0,0001 Caat P-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 4 2 ≥50 ≥100 
Caat 1-54 0 0 0 7 4 0 1 4 1 1 0 0 0 2 ≥0,39 ≥12,5 

Clínica e Subclínica 

Ceftiofur 0 0 0 0 0 0 0 12 20 8 0 0 0 0 ≥6,25 ≥12,5 

<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 6 2 ≥50 ≥100 

Caat 1-54 0 0 1 15 10 2 2 5 1 2 0 0 0 2 ≥0,39 ≥6,25 
1Ensaios in vitro considerando-se os isolados (n = 20) de Staphylococcus aureus. 
2CIM, concentração inibitória mínima em µg/mL. 
3CIM50, concentração inibitória mínima necessária para inibir 50% dos isolados de Staphylococcus aureus testados.  
4CIM90, concentração inibitória mínima necessária para inibir 90% dos isolados de Staphylococcus aureus testados. 
*Número de isolados de Staphylococcus aureus. 
Fonte: LEITE, 2016 
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Figura 5 - Curvas de sobrevivência de Kaplan Meier para isolados (n=20) de S. aureus obtidos 
de casos clínicos e subclínicos de mastite bovina testados contra os extratos Caat 1-
54 (linha azul), Caat P5-8 (linha verde) e ceftiofur (linha vermelha) para a 
determinação da concentração inibitória mínima. Os dados censurados estão 
indicados à direita (círculos) 

 

Fonte: LEITE, 2016 

 

 

4.1.2 Concentração inibitória mínima de isolados de S. chromogenes 

 

 

A CIM50 de ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL), para os isolados de S. chromogenes 

provenientes de mastite subclínica, foi maior que do extrato Caat1-54 (≥ 0,78 µg/mL), mas 

menor que do Caat P5-8 (≥ 100µg/mL) (P <0,0001). Do mesmo modo, a CIM90 de ceftiofur 

(≥ 6,25 µg/mL) para os isolados de S. chromogenes causadores de mastite subclínica, foi 

também que do extrato Caat 1-54 (≥ 0,78 µg/mL), porém menor para o Caat P5-8 (≥ 100 

µg/mL) (P <0,0001; Tabela 9).  

Os valores de CIM50 e CIM90 de ceftiofur (≥ 6,25 µg/mL) e dos extratos Caat 1-54 (≥ 

0,78 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 100 µg/mL) foram similares por categoria de antimicrobianos 

devido a menor variabilidade nas diluições seriadas em que foi inibido o crescimento 

bacteriano. Diante disso, o Caat 1-54 apresentou menores valores de CIM50 e CIM90 (≥ 0,78 

µg/mL) quando comparado ao extrato Caat P5-8 (≥ 100 µg/mL). As curvas de sobrevivência 

(Figura 6) foram heterogêneas e indicaram que o extrato Caat 1-54 inibiu os isolados de S. 
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chromogenes em menores concentrações do que o ceftiofur e o Caat P5-8 (P<0,0001 pelos 

testes de log-rank e Wilcoxom). 

 

 

Figura 6 - Curvas de sobrevivência de Kaplan Meier para isolados (n=20) de S. 
chromogenes obtidos de casos subclínicos de mastite bovina testados contra 
os extratos Caat 1-54 (linha azul), Caat P5-8 (linha verde) e ceftiofur (linha 
vermelha) para a determinação da concentração inibitória mínima. Os dados 
censurados estão indicados à direita (círculos) 

 

Fonte: LEITE, 2016 
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Tabela 9 – Isolados inibidos por concentração testada e determinação da CIM50 e CIM90 dos extratos brutos (Caat 1-54 e Caat P5-8) produzidos por  
actinobactérias e do ceftiofur contra isolados de S. chromogenes1 

Antimicrobianos 
  

 CIM2 µg/mL 

<0,048 0,048 0,09 0,19 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 >100 CIM3
50 CIM4

90 P-valor 

Subclínica 
Ceftiofur 0 0 0 0 0 0 0 11 28 1 0 0 0 0 ≥6,25 ≥6,25 

<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 30 0 ≥100 ≥100 
Caat 1-54 0 0 0 0 3 33 4 0 0 0 0 0 0 0 ≥0,78 ≥0,78 

1Ensaios in vitro considerando-se os isolados (n = 20) de Staphylococcus chromogenes. 
2CIM, concentração inibitória mínima em µg/mL. 
3CIM50, concentração inibitória mínima necessária para inibir 50% dos isolados de Staphylococcus chromogenes testados.  
4CIM90, concentração inibitória mínima necessária para inibir 90% dos isolados de Staphylococcus chromogenes testados. 
*Número de isolados de Staphylococcus chromogenes. 
Fonte: LEITE, 2016 
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4.1.3  Concentração inibitória mínima de isolados de Strep. dysgalactiae 

 

 

A CIM50 de ceftiofur (< 0,048 µg/mL), em relação aos isolados de Strep. dysgalactiae 

oriundos de mastite clínica, foi menor do que dos extratos Caat1-54 (≥ 1,56 µg/mL) e Caat 

P5-8 (≥ 50 µg/mL) (P <0,0001). Entretanto, a CIM90 de ceftiofur e dos extratos Caat 1-54 e 

Caat P5-8, mensurada a partir dos isolados de Strep. dysgalactiae causadores de mastite 

clínica, foram similares (> 100 µg/mL) (P <0,0001; Tabela 10).  

Os valores de CIM90 de ceftiofur (> 100 µg/mL) e dos extratos Caat 1-54 (≥ 100 

µg/mL) e Caat P5-8 (> 100 µg/mL) foram superiores aos valores de CIM50, previamente 

descritos. Isso possivelmente ocorreu devido à presença de poucos isolados de Strep. 

dysgalactiae que apresentaram crescimento na maior concentração de CIM (> 100 µg/mL) 

avaliada, o que aumentou significativamente a CIM90 e foi o motivo de tal diferença para com 

a CIM50 (Tabela 10). 

No geral, o Caat 1-54 apresentou melhor desempenho na inibição Strep. dysgalactiae 

devido ao menor valor de CIM50 (≥ 1,56 µg/mL) quando comparado ao extrato Caat P5-8 (≥ 

50 µg/mL). Isso pode ser explicado devido ao fato de ter sido observada maior frequência de 

inibição de Strep. dysgalactiae em diluições seriadas de menor CIM (80% de Strep. 

dysgalactiae inibidos por ceftiofur < 0,048 µg/mL; 72,5% por Caat P5-8 ≥ 50 µg/mL; e 

52,5% por Caat 1-54 ≥ 1,56 µg/mL). Por outro lado, a baixa frequência de isolados de Strep. 

dysgalactiae (15% para ceftiofur > 100 µg/mL; 12,5% para Caat P5-8 > 100 µg/mL; e 25% 

para Caat 1-54 ≥ 100 µg/mL) foi a causa do aumento da CIM90 a valores extremos (≥ 100 

µg/mL) (Tabela 13). Sendo assim, as curvas de sobrevivência (Figura 7) foram heterogêneas e 

indicaram que o ceftiofur inibiu os isolados de Strep. dysgalactiae em menores concentrações 

do que os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 (P<0,0001 pelos testes de log-rank e Wilcoxom). 
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Tabela 10 – Isolados inibidos por concentração testada e determinação da CIM50 e CIM90 dos extratos brutos (Caat 1-54 e Caat P5-8) produzidos por 
actinobactérias e do ceftiofur contra isolados de Strep. dysgalactiae1 

Antimicrobianos 
 

 CIM2 µg/mL 

<0,048 0,048 0,09 0,19 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 >100 CIM3
50 CIM4

90 P-valor 

Clínica  
                 

Ceftiofur 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 <0,048 >100 
<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 22 6 5 ≥50 >100 

Caat 1-54 2 0 0 1 8 8 2 3 2 1 2 1 7 3 ≥1,56 ≥100 
1 Ensaios in vitro considerando-se os isolados (n = 20) de Streptococcus dysgalactiae. 
2CIM, concentração inibitória mínima em µg/mL. 
3CIM50, concentração inibitória mínima necessária para inibir 50% dos isolados de Streptococcus dysgalactiae testados. 
4CIM90, concentração inibitória mínima necessária para inibir 90% dos isolados de Streptococcus dysgalactiae testados. 
*Número de isolados de Streptococcus dysgalactiae 
Fonte: LEITE, 2016 
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Figura 7 - Curvas de sobrevivência de Kaplan Meier para isolados (n=20) de Strep. 
dysgalactiae obtidos de casos clínicos de mastite bovina testados contra os 
extratos Caat 1-54 (linha azul), Caat P5-8 (linha verde) e ceftiofur (linha 
vermelha) para a determinação da concentração inibitória mínima. Os dados 
censurados estão indicados à direita (círculos) 

 
Fonte: LEITE, 2016 

 

 

4.1.4  Concentração inibitória mínima de isolados de Strep. uberis 

 

 

A CIM50 de ceftiofur (≥ 0,19 µg/mL), para os isolados de Strep. uberis oriundos de 

mastite clínica, foi menor quando comparado ao extrato Caat1-54 (≥ 0,39 µg/mL) e Caat P5-8 

(≥ 50 µg/mL) (P <0,0001). De modo semelhante, a CIM90 de ceftiofur (≥ 0,39 µg/mL), 

mensurada a partir dos isolados de Strep. uberis causadores de mastite clínica, foi também 

menor quando comparado ao extrato Caat 1-54 (≥ 25 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL) (P 

<0,0001; Tabela 11).  

A CIM50 e CIM90 de ceftiofur, extratos Caat1-54 e Caat P5-8, avaliados in vitro para a 

inibição dos isolados de Strep. uberis oriundos de casos de mastite subclínica, apresentaram 

diferença estatística (P <0,0001). A CIM50 de ceftiofur (≥ 0,39 µg/mL) foi menor quando 

comparado ao extrato Caat 1-54 (≥ 1,56 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL). Similarmente, a 

CIM90 de ceftiofur (≥ 0,39 µg/mL) também foi menor quando comparado ao Caat 1-54 (≥ 50 

µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 100 µg/mL) (Tabela 11).  
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Ao analisar em conjunto os isolados de Strep. uberis oriundos de casos de mastite 

clínica e subclínica, a CIM50 para o ceftiofur foi de 0,19 µg/mL, o que foi inferior ao de Caat 

1-54 (≥ 0,78 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL). Do mesmo modo, para a CIM90 do isolados 

de mastite clínica e subclínica, o ceftiofur inibiu com menor concentração os isolados de 

Strep. uberis em comparação aos extratos Caat 1-54 e Caat P5-8. Assim, o Caat 1-54 

apresentou menores valores de CIM50 e CIM90 (0,78 µg/mL e 50 µg/mL, respectivamente) 

que o extrato Caat P5-8 (50 µg/mL e 100 µg/mL, respectivamente). As curvas de 

sobrevivência (Figura 8) foram heterogêneas e indicaram que o ceftiofur inibiu os isolados de 

Strep. uberis em menores concentrações do que os extratos testados no presente estudo 

(P<0,0001 pelos testes de log-rank e Wilcoxom).  

 

 

Figura 8 - Curvas de sobrevivência de Kaplan Meier para isolados (n=20) de Strep. uberis 
obtidos de casos clínicos e subclínicos de mastite bovina testados contra os 
extratos Caat 1-54 (linha azul), Caat P5-8 (linha verde) e ceftiofur (linha 
vermelha) para a determinação da concentração inibitória mínima. Os dados 
censurados estão indicados à direita (círculos). 

 
Fonte: LEITE, 2016 
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Tabela 11 – Isolados inibidos por concentração testada e determinação da CIM50 e CIM90 dos extratos brutos (Caat 1-54 e Caat P5-8) produzidos por 
actinobactérias e do ceftiofur contra isolados de Strep. uberis1 

Antimicrobianos 
  

 CIM2 µg/mL 

<0,048 0,048 0,09 0,19 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 >100 CIM3
50 CIM4

90 P-valor 
Clínica  

Ceftiofur 6 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≥0,19 ≥0,39 
<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9 2 0 ≥50 ≥50 

Caat 1-54 2 0 1 6 1 2 4 0 0 0 3 1 0 0 ≥0,39 ≥25 
Subclínica 

Ceftiofur 0 0 0 8 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ≥0,39 ≥0,39 
<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 6 0 ≥50 ≥100 

Caat 1-54 0 0 0 2 5 1 3 0 0 1 2 4 2 0 ≥1,56 ≥50 
Clínica e Subclínica 

Ceftiofur 6 0 0 18 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ≥0,19 ≥0,39 
<0,0001 Caat P5-8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 22 8 0 ≥50 ≥100 

Caat 1-54 2 0 1 8 6 3 7 0 0 1 5 5 2 0 ≥0,78 ≥50 
1Ensaios in vitro considerando-se os isolados (n = 20) de Streptococcus uberis. 
2CIM, concentração inibitória mínima em µg/mL. 
3CIM50, concentração inibitória mínima necessária para inibir 50% dos isolados de Streptococcus uberis testados. 
4CIM90, concentração inibitória mínima necessária para inibir 90% dos isolados de Streptococcus uberis testados. 
*Número de isolados de Streptococcus uberis. 
Fonte: LEITE, 2016 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

As actinobactérias pertencentes ao gênero Streptomyces sp. e isoladas do bioma da 

Caatinga na região Nordeste do Brasil (OLIVEIRA et al., 2010; FERREIRA, 2014; 

TEIXEIRA et al., 2013; BRITO et al., 2015), produzem substâncias com atividade 

antimicrobiana contra diversos patógenos (bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungos 

e vírus). Alguns estudos relataram que o uso dessas substâncias com atividade antimicrobiana 

foi eficaz nos ensaios de sensibilidade contra patógenos causadores de doenças que acometem 

humanos (RAKSHANYA et al., 2011; COSTA, 2012; TEIXEIRA et al., 2013; CORRÊA, 

2014; PRYIA et al., 2015). Entretanto, poucos estudos relatam a ação antimicrobiana de 

substâncias produzidas por actinobactérias contra patógenos causadores de mastite bovina, 

especialmente pela técnica de microdiluição em caldo.  

No presente estudo, foi avaliada a eficácia in vitro de extratos brutos (Caat 1-54 e Caat 

P5-8) produzidos por actinobactérias isoladas da caatinga, serem utilizados como 

antimicrobianos contra agentes causadores de mastite bovina. Para tanto, foram determinadas 

as CIM50 e CIM90 dos extratos para inibição de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

chromogenes, Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis obtidos de casos de mastites 

clínica e subclínica. Os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 obtidos de actinobactérias 

apresentaram ação antimicrobiana frente aos isolados de bactérias gram positivas causadoras 

de mastite bovina. O extrato Caat 1-54 apresentou ação antimicrobiana contra bactérias Gram 

positivas causadoras de mastite em menores concentrações que Caat P5-8. Staphylococcus 

spp. foram mais sensíveis ao extrato Caat 1-54, enquanto que Streptococcus spp. 

apresentaram maior sensibilidade frente ao antimicrobiano ceftiofur. Além disso, as CIM50 e 

CIM90 dos extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 apresentaram maior ação antimicrobiana (menor 

valor de CIM) contra patógenos causadores de mastite quando comparado com outras fontes 

alternativas (óleos essenciais, própolis, extratos oriundos de plantas) de antimicrobianos na 

literatura científica.  

O extrato Caat 1-54 foi o que apresentou menores valores de CIM50 e CIM90 para S. 

aureus seguido do ceftiofur e do extrato Caat P5-8. Apesar do Caat 1-54 ter se demonstrado a 

melhor opção para inibição de S. aureus, esse extrato foi o que apresentou maior variabilidade 

de valores de CIM, apresentando inibição em 8 diluições seriadas testadas (CIM de Caat 1-54 

com intervalo de ≥ 0,09 a ≥ 12,5 µg/mL, casos clínicos e subclínicos). No entanto, o ceftiofur 

e o extrato Caat P5-8, que tiveram concentrações superiores às de Caat 1-54 na inibição de S. 
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aureus, inibiram o crescimento das bactérias em três diluições seriadas consecutivas (CIM de 

ceftiofur com intervalo de inibição de ≥ 3,12 a ≥ 12,5 µg/mL; e CIM de Caat P5-8 com 

intervalo de ≥ 25 a ≥ 100 µg/mL; casos clínicos e subclínicos).  

O amplo intervalo de diluições observado para a inibição do crescimento de S. aureus, 

pode ser explicado pela diversidade de cepas do patógeno, as quais foram isoladas de 23 

rebanhos leiterios envolvidos no presente estudo. Além disso, deve-se considerar que na 

composição do extrato Caat 1-54 pode ocorrer além do metabólito ativo, outras substâncias 

potencialmente antimicrobianas. Desta forma, o extrato pode conter uma soma de frações 

ativas e que, no momento do teste, uma fração específica pode ter apresentado ação 

antimicrobiana contra S. aureus.  

Poucos estudos avaliaram a sensibilidade de patógenos causadores de mastite frente a 

extratos brutos produzidos por actinobatérias. Metabólitos ativos produzidos por duas 

espécies de actinomicetos isolados da Amazônia (Streptomyces spp. DPUA 1542 e Nocardia 

spp. DPUA 1571) apresentaram atividade antimicrobiana contra isolados de S. aureus obtidos 

de mastite bovina (CUNHA et al., 2010). Esse resultado foi semelhante ao encontrado pelo 

presente estudo. De modo similar ao observado por Cunha et al. (2010), metabólitos ativos 

produzidos por actinomicetos (Kocuria palustris) apresentaram atividade antimicrobiana 

contra S. aureus causadores de mastite bovina e resistentes a penicilina (MARTINS et al., 

2014). Entretanto, não foi possível realizar comparação das CIM observadas com os demais 

estudos, uma vez que Cunha et al. (2010) e Martins et al. (2014) utilizaram a técnica de disco-

difusão (halos de inibição de 8 mm por metabólitos produzidos por Streptomyces spp. DPUA 

1542; 13,5 mm por metabólitos produzidos por Nocardia spp. DPUA 1571; e 9,5 mm por 

metabólitos produzidos por Kocuria palustris).  

A técnica de disco-difusão tem sido amplamente utilizada por alguns estudos para 

avaliação da atividade antimicrobiana de extratos brutos produzidos por actinomicetos contra 

patógenos causadores de mastite bovina. Entretanto, não há valores referência do halo de 

inibição por tipo de patógeno causador de mastite e tipo de antimicrobiano. Assim, na grande 

maioria das vezes não foi possível comparar resultados de estudos que utilizaram a técnica de 

disco-difusão com resultados obtidos no presente estudo, que utilizou a CIM. O fato de não 

existirem refêrencias na veterinária para a realização de antibiograma como ponto-chave na 

tomada de decisão de antimicrobiano para o tratamento da mastite bovina, o menor custo, a 

praticidade na execução e a obtenção de resultatos quantitativos justicam a escolha da técnica 

microdiluição em caldo, utilizada no presente estudo, para a determinação da CIM.  



73 
 

 

Na busca por novas alternativas de tratamento para a mastite bovina, diversos produtos 

naturais com ação antimicrobiana também têm sido estudados (DIAZ et al., 2010; NADER et 

al., 2010; PERINI et al., 2014; PETER et al., 2015). Dentre algumas alternativas, destacam-se 

os óleos essenciais, própolis e os extratos de plantas. Diaz et al. (2010) avaliaram a ação 

antimicrobiana de extratos oriundos de plantas medicinais, usadas no Brasil, contra quinze 

cepas de S. aureus causadoras de mastite. Dos 37 extratos estudados, quatro inibiram o 

crescimento dos isolados de S. aureus. A CIM (5×102 µg/mL) obtida pela avaliação do 

extrato de Cymbopogon nardus, CIM (8×102 mg/mL) proveniente de Baccharis 

dracunculifolia e CIM (1×103 µg/mL) oriunda de Senna macranthera e de Artemisia 

absinthium foram superiores aos valores de CIM90 observados pelo presente estudo contra S. 

aureus (Caat 1-54: ≥ 6,25 µg/mL; e Caat P5-8: ≥ 100 µg/mL).  

Nader et al. (2010) avaliaram a ação antimicrobiana de plantas características do 

cerrado (Baccharis dracunculifolia, Cochlospermum regium, Croton antisyphiliticus, Eugenia 

dysenterica e Lippia sidoides) contra S. aureus oriundos de casos de mastite. A CIM (125 

µg/mL) obtida dos extratos de Baccharis dracunculifolia e Croton antisyphiliticus foi menor 

quando comparado a CIM de outras plantas testadas. Esses valores de CIM (125 µg/mL) 

foram semelhantes aos valores descritos por Diaz et al. (2010), mas foram superiores ao 

observado pelo presente estudo. Perini et al. (2014) avaliaram a ação antimicrobiana de óleos 

essenciais contra S. aureus causadores de mastite clínica e subclínica. Dos oito óleos 

essenciais testados, o óleo de Cinnamomum cassia foi o que apresentou maior atividade 

antimicrobiana para os isolados de S. aureus (valor médio de CIM = 0,4 µL/mL). Dez 

diluições seriadas (v/v: 2.5%, 1.25%, 0.63%, 0.31%, 0.16%, 0.08%, 0.04%, 0.02%, 0.01% e 

0.005%.) dos óleos essenciais de Cymbopogon flexousus, Cymbopogon winterianus e Salvia 

sclarea foram observados por Perini et al. (2014) para a inibição do crescimento de S. aureus, 

fato semelhante ao observado no presente estudo para o extrato Caat 1-54. Portanto, por se 

tratarem de rebanhos leiteiros de diferentes regiões geográficas, a variabilidade genética dos 

isolados de S. aureus pode ser uma das razões para explicar a variabilidade encontrada de 

CIM.  

Peter et al. (2015) avaliaram a ação antimicrobiana de três tipos de própolis (marrom, 

verde e de abelhas ‘Tetragonisca angustula’ sem ferrão jataí) contra cem isolados de S. 

aureus causadores de mastite. A própolis marrom apresentou os menores valores de CIM 

(6,7×103 µg/mL) do que a própolis verde (11,9×103 µg/mL) e a de abelhas sem ferrão jataí 

(30,7×103 µg/mL). Por outro lado, os valores de CIM provenientes da avaliação dos três tipos 
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de própolis foram superiores aos valores de CIM90 encontrados pelo presente estudo contra S. 

aureus (Caat 1-54: ≥ 6,25 µg/mL; e Caat P5-8: ≥ 100 µg/mL). 

No presente estudo, o ceftiofur foi escolhido como controle positivo por ser um 

antimicrobiano de amplo espectro, e por ser um dos antibióticos mais utilizados para o 

tratamento de infecções de vacas leiteiras (RAJALA-SCHULTZ et al., 2004, SAINI et al., 

2012). Os isolados de S. aureus obtidos de casos clínicos e subclínicos de mastite bovina 

apresentaram CIM50 de 6,25 µg/mLe CIM90 de 12,5 µg/mL.  Entretanto, a CIM50 e CIM90 de 

ceftiofour, obtidas no presente estudo contra S. aureus, foram maiores do que os valores 

obtidos em outros estudos (0,25 a 1,0 µg/mL) (OLIVEIRA et al., 2012; SAINI et al., 2012; 

CORTINHAS et al., 2013; RUEGG et al., 2015).  

Na avaliação da sensilidade de bactérias causadoras de mastite ao ceftiofur, Cortinhas et 

al. (2013) e Oliveira et al. (2012) obtiveram valores iguais de CIM50 (0,5 µg/mL) e CIM90 (1,0 

µg/mL) para isolados de S. aureus oriundos de casos de mastite clínica e subclínica. Saini et 

al. (2012) obtiveram valores de CIM50 e CIM90 (1 µg/mL) similares aos relatados por Oliveira 

et al. (2012) e Cortinhas et al. (2013). No estudo realizado por Ruegg et al. (2015), no qual 

foram utilizados apenas isolados de S. aureus causadores de mastite clínica, as CIM50 e CIM90 

de ceftiofur foram iguais (0,25 µg/mL), menores do que a CIM (0,5 a 1,0 µg/mL) obtidas por 

Oliveira et al. (2012), Saini et al. (2012) e Cortinhas et al. (2013). 

O extrato Caat 1-54 foi o que apresentou menores valores de CIM50 e CIM90 para S. 

chromogenes, seguido do ceftiofur e do extrato Caat P5-8. As CIM 50 e CIM90 foram iguais por 

categoria de antimicrobianos avaliados, devido à menor variabilidade nas diluições seriadas 

em que foi inibido o crescimento bacteriano (CIM de Caat 1-54 com intervalo de 0,39 a 1,56 

µg/mL; CIM de ceftiofur com intervalo de 3,12 a 12,5 µg/mL; e CIM de Caat P5-8 com 

intervalo de 25 a 100 µg/mL; casos de mastite subclínica). O S. chromogenes é considerado 

um patógeno secundário causador de mastite subclínica por gerar uma resposta imunológica 

menos exarcebada (em média, 200 < CCS ≤ 500 células/mL) quando comparado a resposta 

imune provocada por outros patógenos primários (S. aureus, Strep. dysgalactiae e Strep. 

uberis).  

Por ser considerado um patógeno menos agressivo ao tecido mamário, possivelmente 

o antimicrobiano age de forma mais efetiva, o que proporcionou a menor variabilidade de 

CIM entre as diluições dos extratos avaliados. Talvez, pela dificuldade de produção de novas 

substâncias antimicrobianas encontradas e por S. chromogenes ser considerado um agente 

secundário, de menor importância quando comparado com outros microrganismos mais 

patogênicos, é que não tenha sido encontrado resultados de testes de sensibilidade de fontes 
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antimicrobianas alternativas. Por outro lado, existem estudos (SUPRÉ et al., 2011), que 

relataram reações inflamatórias na glândula mamária casusadas por S. chromogenes 

semelhantes às induzidas por S. aureus, o que justificaria testes de sensilidade de fontes 

antimicrobianas alternativas como realizado no presente estudo.  

O antimicrobiano ceftiofur foi o que apresentou menor valor de CIM50 (< 0,048 

µg/mL) contra Strep. dysgalactiae, seguido do extrato Caat 1-54 e do extrato Caat P5-8 (≥ 

1,56 e ≥ 50 µg/mL, respectivamente). Contudo, as CIM90 obtida dos três antimicrobianos 

apresentaram valores superiores do que a CIM50, mas similares por categoria de 

antimicrobiano (> 100 µg/mL). Esse resultado sugere que a CIM90 de ceftiofur foi 14 

diluições maior em relação a CIM50 (variou de < 0,048 a > 100 µg/mL), a CIM90 de Caat 1-54 

foi 7 diluições maior em relação a CIM50 (variou de ≥ 1,56 a > 100 µg/mL), e a CIM90 de Caat 

P5-8 foi 3 diluições maior em relação a CIM50 (variou de ≥ 50 a > 100 µg/mL).  

Esse aumento da CIM90 em comparação a CIM50  foi devido a um baixo percentual de 

isolados de Strep. dysgalactiae que foram inibidos com maior concentração de 

antimicrobianos (15% de isolados para ceftiofur; 12,5% de isolados Caat P5-8; e 25% de 

isolados para Caat 1-54). Esses valores discrepantes de CIM talvez não representem o 

desempenho que os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 poderiam apresentar frente aos isolados de 

Strep. dysgalactiae, já que resultados mais eficazes foram observados para os patógenos 

causadores de mastites avaliado no presente estudo. Diante disso, sugere-se que futuros 

estudos sejam desenvolvidos com o uso de maior número de isolados de Strep. dysgalactiae 

oriundos de mastite clínica.  

No geral, o Caat 1-54 apresentou maior ação antimicrobiana contra Strep. dysgalactiae 

devido ao menor valor de CIM50 (≥ 1,56 µg/mL) quando comparado ao extrato Caat P5-8 (≥ 

50 µg/mL). Em busca de novas alternativas para o tratamento da mastite bovina, Baskaran et 

al. (2009) avaliaram a CIM de antimicrobianos (trans-cinnamaldehyde, eugenol, carvacrol e 

thymol) derivados de plantas frente a três isolados de casos clínicos de mastite de causados 

por Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Dos quatro antimicrobianos testados, o trans-

cinnamaldehyde foi o mais eficiente, inibindo o crescimento de todos patógenos testados, com 

valores de CIM de 0,1% para S. aureus, E. coli e Strep. uberis; e CIM de 0,05% para Strep. 

agalactiae e Strep. dysgalactiae. Os valores de CIM das outras moléculas variaram entre 0.4 

to 0.8%. A apresentação dos valores de CIM expressos em unidades percentuais por Baskaran 

et al. (2009) representa uma limitação para a comparação com os valores de CIM obtidos no 

presente estudo. Mesmo assim, foi observado o efeito antimicrobiano dos antimicrobianos 
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obtidos de plantas testados por que Baskaran et al. (2009), devido à inibição de crescimento 

de patógenos causadores de mastite bovina. 

Cortinhas et al. (2013) reportaram valores de CIM50 (0,03 µg/mL) e a (CIM90 0,06 

µg/mL) de ceftiofur para isolados de Strep. dysgalactiae causadores de mastite bovina. Ruegg 

et al. (2015) reportaram valores similares de CIM50 (0,015 µg/mL) e CIM90 (0,06 µg/mL) de 

ceftiofur contra isolados de Strep. dysgalactiae e Strep. uberis oriundos de casos de mastite 

clínica. No presente estudo, a CIM50 de ceftiofur contra Strep. dysgalactiae foi inferior ao 

menor valor de diluição seriada testada (0,048 µg/mL). Sendo assim, não foi possível 

determinar com exatidão o valor da CIM50 para esses isolados, uma vez que esta concentração 

pode ter sido semelhante à dos estudos supracitados.  

Dentre os antimicrobianos avaliados no presente estudo, o ceftiofur apresentou maior 

ação antimicrobiana contra Strep. uberis quando comparado aos extratos Caat 1-54 e Caat P5-

8. Quando comparado apenas os dois extratos, o Caat 1-54 apresentou maior eficácia na 

inibição de Strep. uberis, menor CIM90, quando comparado com Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL vs. ≥ 

100 µg/mL). Entretanto, o extrato Caat 1-54 inibiu o crescimento de Strep. uberis isolados de 

casos de mastite clínica e subclínica em dez diferentes diluições. Não foram encontrados 

resultados de CIM de produtos alternativos, contendo substâncias antimicrobianas, para o 

tratamento de mastite causada por Strep. uberis com fins de comparação ao presente estudo. 

A CIM50 de ceftiofur contra isolados de Strep. uberis oriundos de casos clínicos (0,19 µg/mL) 

e subclínicos (0,39 µg/mL) foram menores do que os valores descritos por  Cortinhas et al. 

(2013) (CIM50 de 1 µg/mL; CIM90 de 2 µg/mL) e por Rajala-Schultz et al. (2004) (CIM de 4 

µg/mL).  

 Assim, foi possível observar que os antimicrobianos derivados de diversas fontes 

apresentam grande potencial para o controle e tratamento da mastite bovina, inclusive quando 

o agente causador é resistente a algum antibiótico comumente utilizado. Em relação aos 

extratos utilizados no presente estudo, a caracterização de suas frações ativas (metabólitos), 

seguido de novos testes de sensibilidade com enfoque apenas nas frações de forma isolada, 

podem gerar resultados ainda mais promissores do ponto de vista de ação antimicrobiana 

contra patógenos causadores de mastite. Além da caracterização destas frações, ainda são 

necessários estudos sobre a farmacocinética, farmacodinâmica e citoxicidade para início dos 

ensaios in vivo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 obtidos de actinobactérias apresentaram ação 

antimicrobiana frente aos isolados de bactérias gram positivas causadoras de mastite bovina. 

O extrato Caat 1-54 apresentou menores concentrações inibitórias necessárias para bactérias 

Gram positivas causadoras de mastite quando comparado ao extrato Caat P5-8. Caat 1-54 

apresentou maior eficácia na inibição dos isolados de Staphylococcus spp. causadores de 

mastite, enquanto para Streptococcus spp. foi observada maior sensibilidade frente ao 

antimicrobiano ceftiofur. Assim, diante da necessidade de novas ferramentas para o controle 

de microrganismos patogênicos, estes extratos representam uma potecial alternativa para o 

tratamento da mastite bovina. 
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