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1. RESUMO 

 

  O objetivo do presente trabalho é realizar a seleção de novas linhagens de 

Lactobacillus, isoladas de diferentes mucosas de cães e que apresentam potencial 

probiótico, para possível uso em suplementação alimentar, promoção de 

crescimento ou como adjuvante imune. Para tanto, amostras de fezes, swabs orais, 

nasais e do trato geniturinário, após serem coletadas de 10 cães de diferentes raças, 

foram diluídas e semeadas através do método “Pour Plate” em Ágar MRS para 

contagem e isolamento de colônias. As colônias isoladas foram caracterizadas 

através da técnica de coloração de Gram, teste de catalase e fermentações em 

diferentes açúcares para identificação das espécies de lactobacilos.  Dentre as 

amostras que apresentaram crescimento bacteriano, 9 foram isoladas de fezes, 5 da 

mucosa oral, 2 do trato geniturinário e apenas um da mucosa nasal. Lactobacillus 

lactis foi à espécie mais prevalente totalizando seis espécimes. Esses isolados 

permitem a criação de uma coleção de culturas e a possibilidade de futuras 

pesquisas no intuito de verificar seus efeitos probióticos. 

 

Palavras-chave: Probiótico. Lactobacillus. Nutrição animal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação, no Brasil existem cerca de 52,2 milhões de cães, 

representando a segunda maior nação em população deste animal. Este número faz 

alavancar o comércio do segmento pet, que no ano de 2015 movimentou cerca de 

R$ 18 bilhões, sendo a maior fatia (67,3%) representada pelos produtos “Pet Foods” 

(1). As empresas fabricantes têm complementado as rações com micro-organismos 

probióticos, que quando administrados em quantidade específica apresentam 

capacidade de equilibrar a microbiota das mucosas, produzindo efeitos benéficos ao 

hospedeiro, com destaque para as espécies dos gêneros Lactobacillus e 

Bifidobacterium (2). Desta forma, a busca por novas linhagens Lactobacillus poderá 

contribuir na produção de novos alimentos probióticos.  

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo geral selecionar novas 

linhagens de Lactobacillus com potencial probiótico, isoladas de diferentes mucosas 

de cães para possível uso em suplementação alimentar, promoção de crescimento 

ou como adjuvante imune. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Amostras de fezes, swabs orais, nasais e do trato geniturinário foram 

coletados de 10 cães de diferentes raças. Após a coleta, o material experimental foi 

armazenado a 4°C e transportado para o Laboratório de Microbiologia do UGB, onde 

foi realizado o processamento imediato das amostras. Foram realizadas diluições 

decimais seriadas e plaqueamento “Pour-plate” em meio ágar De Man, Rogosa e 

Sharpe (MRS) e incubadas a 37ºC durante 24 a 48 h. para contagem e isolamento 

de colônias (3). Para caracterização dos isolados foi realizada a coloração de Gram 

e o teste da catalase, sendo selecionados os que se apresentaram como gram 

positivo e catalase negativo. A seguir, realizaram-se testes de fermentação de 

diferentes carboidratos, seguindo a técnica usada por (4). De acordo com os dados 

referentes à fermentação de cada carboidrato, foi realizada a interpretação e 

identificação da espécie de cada micro-organismo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A importância de uma microbiota saudável tem levado diversos 

pesquisadores a avaliar o desempenho de diversas cepas de micro-organismos 

probióticos, como promotores da saúde. Administrados como suplementos 

dietéticos, seu uso tem sido associado à melhora da função e morfologia do trato 

gastrointestinal, o aumento da resistência a doenças, melhor desempenho 

zootécnico e reprodutivo, redução na mortalidade perinatal e melhor função do 

sistema imune (5).  

O isolamento de novas linhagens irá permitir trabalhos futuros para se 

verificar os diferentes efeitos sobre a saúde de cães, e atrelado ao crescimento do 

mercado de pets no país poderá oportunizar inserção de novos produtos. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Todos os 10 cães tiveram suas amostras coletadas da mucosa oral, nasal, do 

trato geniturinário e do trato gastrointestinal, totalizando 40 amostras. Dessas 

amostras, apenas 17 (43%) apresentaram crescimento bacteriano, sendo que o 

restante, 23 amostras (57%) que não apresentaram crescimento bacteriano, foram 

descartadas. Dentre as amostras positivas, 9 (53%) foram isoladas do trato 

gastrointestinal, 5 (29%) da mucosa oral, 2 (12%) do trato geniturinário e apenas 1 

(6%) da mucosa nasal. As amostras do trato gastrointestinal, também foram aquelas 

que apresentaram o maior número de colônias, em média 6,26 Log UFC/mL. 

 Foram identificadas sete espécies diferentes de Lactobacillus: L. acidophillus, 

L. delbrueckii subsp. delbrueckii, L. delbrueckii subsp. lactis, L. fermentum, L. 

helveticus, L. plantarum e L. salivarus, com destaca para o L. 

delbrueckii subsp. lactis isolados em 6 amostras, seguido do Lactobacillus 

delbrueckii subsp. delbrueckii presentes em 3 amostras. Essas espécies tem 

importante ação inibitória sobre diversos agentes patogênicos através da produção 

de bacteriocinas (6).   
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