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O uso imprudente de antimicrobianos contra Streptococcus spp. causadores de mastite pode 

ocasionar a resistência e reduzir a eficácia de princípios ativos. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar o perfil de sensibilidade dos antimicrobianos contra cepas de Streptococcus spp. 

causadoras de mastite clínica (MC). Um total de 193 isolados foram previamente obtidos de um 

estudo epidemiológico de caracterização da MC, oriundos de 20 rebanhos leiteiros do Sudeste do 

Brasil. Destes, 122 isolados foram identificados como Streptococcus spp. pela técnica de 

espectrometria de massas baseada em ionização por dessorção a laser assistida por matriz 

(MALDI-TOF MS). Brevemente, os isolados de Streptococcus spp. criopreservados foram 

ressuspendidos em ágar sangue e incubados por 24h. Após incubação, uma colônia foi submetida 

à identificação por meio do protocolo de extração em placa de proteínas ribossomais; aplicação 

de 1 µL de ácido fórmico sobre a colônia, seguido de 1 µL de matriz HCCA. Os isolados de 

Streptococcus spp. foram testados contra  oito classes de antimicrobianos para determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM): (a) penicilinas: penicilina, amoxicilina e ampicilina; (b) 

cefalosporinas: cefalexina e ceftiofur; (c) macrolídeos: eritromicina; (d) quinolonas: 

ciprofloxacina; (e) fluoroquinolonas: enrofloxacin; (f) tetraciclinas: tetraciclina e oxitetraciclina; 

(g) aminoglicosídeos: gentamicina; e (h) lincosamidas: lincomicina. Foram utilizadas as cepas 

ATCC de S. aureus 29213 e S. pneumoniae 49619 para controle de qualidade experimental.  Os 

isolados foram classificados em sensíveis (S), intermediários (I) ou resistentes (R) de acordo 

com as especificações do CLSI (2015). A análise de sobrevivência foi feita para avaliar as 

diferenças entre os antimicrobianos testados pelo PROC LIFETEST (SAS ver. 9.4, SAS Institute 

Inc., Cary, NC), assim como, avaliação das concentrações mínimas que inibem 50% (CIM)50 e 

90% (CIM)90 dos isolados de Streptococcus spp. Pelos valores de CIM, foram observadas as 

seguintes frequências de S, I ou R, assim como  os valores de CIM50 e CIM90, respectivamente: 

penicilina (S= 45,5%; I= 23,1%; R= 31,4%;0,25; 4); amoxicilina (S=98,36%; R=1,64%; 0,25; 

0,5), ampicilina (S=82,3%; I=16,1%; R=1,6%; 0,25; 0,5), cefalexina (S= 69,3%; I= 4,7% R= 

26%; 1; 64), ceftiofur (S= 88,2%; I=4,7%; R=7,1%; 0,125; 2), eritromicina (S= 14,9%; I= 4,7%; 

R= 80,3%; 1; 4), ciprofloxacina (S= 66,1% ; I= 31,4%; R= 2,5%; 0,5; 1), enrofloxacina (S= 

46,1%; I= 48,4%; R= 5,5%; 0,5; 1), tetraciclina (S= 33,8%; I= 3,1%; R= 63%; 2; 64), 

oxitetraciclina (S= 4,9%; I= 24,8%; R= 70,3%; 8; 8), gentamicina (S= 46,1%; I= 9,5%; R= 

44,4%; 2; 64) e lincomicina (S= 47,9%; R= 52,1%;128; 64). Em conclusão, diferenças nos 

valores de CIM50 e CIM90 foram observadas para todos os antimicrobianos testados e o perfil de 

sensibilidade variou de acordo com o tipo de antimicrobiano utilizado na CIM (5% a 98,4%). A 

classe das penicilinas foi responsável pelos menores valores de MIC90 (0,5), enquanto as classes 

dos aminoglicosídeos, cefalosporinas, lincosamidas e tetraciclinas apresentaram os maiores 

valores de MIC90 (64). Adicionalmente, não foi observado cepas com padrão intermediário de 

CIM para amoxicilina e lincomicina. 
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