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1. RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar as propriedades probióticas de 

diferentes cepas de Lactobacillus isolados de cães. Para tanto, foram realizados os 

testes de tolerância aos sais biliares, através do cultivo em microplacas contendo 

caldo MRS acrescido de 0,3% de bile por 18 h. a 37ºC e posterior determinação de 

OD620 nm em espectrofotômetro e de suscetibilidade aos antimicrobianos, por meio 

método de disco difusão. Dentre as 20 cepas analisadas, observou-se que a espécie 

a qual teve o menor crescimento na presença de sais biliares foi a L. helveticus, e a 

que obteve um rendimento favorável foi a L. fermentum, onde seu crescimento não 

foi inibido. Com relação ao perfil de resistência aos antimicrobianos, a mesma cepa 

de L. helveticus se mostrou sensível para todos os 12 antibióticos testados, 

enquanto que L. fermentum foi resistência para 5 drogas. Tais experimentos 

permitem selecionar as linhagens com melhores respostas frente aos testes, 

demonstrando sua viabilidade para possível utilização como aditivo alimentar.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

 Probióticos são considerados alimentos funcionais, compostos de micro-

organismos vivos, que quando ingeridos em doses adequadas e com frequência, 

trazem diversos efeitos benéficos à saúde do hospedeiro. Neste contexto, destacam-

se, principalmente, a modulação da microbiota do trato gastrointestinal e 

estimulação da imunidade pelo aumento dos níveis de anticorpos, citocinas e 

atividade dos macrófagos. Assim, animais tratados com probióticos poderão ter suas 

condições de saúde preservadas, tornando-se menos suscetíveis a infestações por 

parasitos, reduzindo custos para o criador e melhorando a qualidade de vida do 

animal (1). 

 Grande parte dos probióticos estudados pertence ao grupo das bactérias 

ácido láctico (BAL). As BAL compreendem um grupo heterogêneo de bactérias 

Gram-positivas, não esporuladas e anaeróbias facultativas que tem como 

característica em comum a produção de ácido láctico como principal produto do 

metabolismo de carboidratos, sendo o gênero Lactobacillus, o principal gênero. 



3. OBJETIVOS 

 

 Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar "in vitro" as 

propriedades probióticas de diferentes cepas de Lactobacillus isolados de cães, 

através da tolerância aos sais biliares e do perfil de resistência aos antimicrobianos, 

permitindo selecionar as linhagens com melhores respostas frente aos testes para 

possível utilização como aditivo alimentar.  

 

4. METODOLOGIA 

 

 As cepas de Lactobacillus utilizadas neste trabalho foram isoladas de 

diferentes mucosas de cães, e estavam mantidas em 5 mL de caldo De Man, 

Rogosa e Sharpe (MRS) adicionado de glicerol (20%) a -20°C. A reativação foi feita 

por meio de duas passagens em caldo MRS a partir de um inóculo de 2% (v/v), 

sendo incubados por 24 h. a 37 ºC (2). Para avaliar a tolerância aos sais biliares 

após reativação, 100 µL de cada cepa foi inoculada individualmente em 2 mL caldo 

MRS puro e em 2 mL caldo MRS contendo 0,3% (p/v) de sais biliares, foram 

aplicados 200 μL/poço dos inóculos em uma microplaca que foi incubada por 18 h. a 

37ºC. A absorbância do cultivo foi determinada pela leitura de OD620 nm em 

espectrofotômetro e a porcentagem de inibição de crescimento foi calculada (3). O 

teste de suscetibilidade aos antimicrobianos foi realizado pelo método de disco 

difusão, onde a escolha dos antimicrobianos e o tamanho dos halos seguiu as 

orientações da CLSI vigente. Vale ressaltar que os testes descrito foram realizados 

em triplicata. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Para ser considerado um probiótico, o micro-organismo deve apresentar 

algumas propriedades, tais como: quando ingerido ser resistente à passagem pelo 

pH ácido do estômago e pelos sais biliares; ser capaz de colonizar o trato 

gastrointestinal, mesmo que temporariamente; ter capacidade de produzir 

substâncias antimicrobianas e de influenciar atividades metabólicas humanas e de 

animais ativando o metabolismo do colesterol, com a produção de vitaminas e 

digestão da lactose, entre outras. É necessário também que demonstre resistência 



aos antibióticos modernos e seja capaz de aumentar o nível nutricional, quando 

utilizado como alimento (4). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Em relação ao teste de resistência aos sais biliares. Dentre 20 cepas 

analisadas apenas 1 (5%) apresentou inibição maior que 80%, 10 (50%) entre 80% 

e 61%, 6 (30%) entre 60% e 41%, 1 (5%) entre 40% e 20%, 1 (5%) abaixo de 20%, 

e apenas 1 (5%) não apresentou redução. Diante do exposto, a espécie que teve o 

menor desenvolvimento foi a L. helveticus isolada da mucosa oral, e a que obteve 

um rendimento favorável foi a L. fermentum isolada do trato gastrointestinal. No 

tocante ao perfil de resistência aos antimicrobianos verificou-se que, todas as cepas 

foram sensíveis a 3 (vancomicina, ampicilina e clorofenicol) dos 12 antibióticos 

testados. Por outro lado 17 (85%) amostras foram resistentes à streptomicina, 16 

(80%) ao sulfazotrim e 15 à gentamicina e clindamicina. Neste sentido L. acidophilus 

isolado da mucosa genital foi o que apresentou maior perfil de resistência.  
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