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O estudo objetivou avaliar a atividade antimicrobiana in vitro de dezesseis extratos brutos 

provenientes de actinobactérias isoladas da caatinga (Caat), áreas de reflorestamento (SBO) e de 

eucalipto (Eucal) contra patógenos causadores de mastite bovina. Quinze extratos brutos ( Caat2-

40, Caat2-63, Caat2- 97, Caat4-55, Caat5-29, Caat7-38, Caat8-6, Caat8-16+, Caat8-18, Caat8-25, Caat10-15+, 

CaatP5-8, SBO86, Eucal26, Eucal30) produzidos por actinobactérias foram fornecidos pelo 

Laboratório de Espectrometria de Massas Aplicado a Produtos Naturais (FFCLRP – USP). Os 

patógenos causadores de mastite bovina (S. aureus, S. chromogenes, Strep. dysgalactiae e Strep. 

uberis) foram isolados a partir de amostras de leite enviadas a rotina laboratorial de diagnóstico 

do Laboratório Qualileite (FMVZ – USP). Dez isolados oriundos de casos de mastite foram 

selecionados e identificados por cultura microbiológica, e confirmados em nível de espécie, por 

meio da metodologia de espectrometria de massas (MALDI-TOF MS). A viabilidade celular das 

bactérias foi avaliada pela técnica de bioensaio colorimétrico, para triagem dos extratos brutos 

eficazes contra agentes causadores de mastite. Como controle positivo foi utilizada a cepa de S. 

aureus (ATCC 29213). Os isolados bacterianos foram padronizados em solução salina (0,9%) a 

0,5 Mc Farland e adicionados na proporção de 1:10 no caldo Mueller-Hinton (MH), pH corrigido 

(7,2 a 7,4) e suplementado com 5% de soro equino para Streptococcus spp. Em microplacas de 96 

poços foram adicionados 15μL de extrato bruto e 135 μL do caldo contendo solução bacteriana, 

totalizando concentração final de 100 μg/mL. Para o controle positivo, foi utilizado 15µL de 

ceftiofur (100 µg/mL); e para o controle negativo, apenas 135 µL do caldo MH preparado com 

bactéria. As placas foram incubadas por 24 hs a 37°C, seguido da adição de 20µL de MTT 

(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) para a realização da leitura da absorbância (540nm). O 

efeito dos extratos de actinobactérias foi decomposto em sete contrastes ortogonais C1 (extratos × 

Ceftiofur); C2 (extratos × MH-DMSO); C3 (extratos × MH); C4 (Caat × Eucal13); C5 (Caat × 

Eucal14); C6 (Caat × SBO86); C7 (Eucal × SBO86), com significância de P < 0,05. 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 = 

0,19). Estes resultados indicaram potencial dos extratos brutos em inibir o crescimento microbiano 

in vitro de maneira similar à atividade do ceftiofur. Foi observado menores médias de absorbância 

do extrato Eucal26, o que sugeriu maior atividade antimicrobiana. Para os extratos Caat2-63, Caat7-

38, Caat8-25 e CaatP5-8 foi observada redução da absorbância média do meio em relação aos demais 

extratos testados, o que indicou maior atividade antimicrobiana. Os resultados obtidos indicaram 

atividade antimicrobiana dos extratos brutos - Caat2-63; Caat7-38; Caat8-25; CaatP5-8 e Eucal26 - 

semelhante ou superior à do controle ceftiofur. Estes extratos podem representar um potencial 

alternativa para o desenvolvimento de princípios ativos para o tratamento da mastite bovina. 
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