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Introdução
 A mastite bovina é uma doença de grande importância econômica que gera perdas para a pecuária e a indústria de leite. Trata-se de 

inflamação na glândula mamária causada, sobretudo por bactérias, e provoca alterações qualitativas e quantitativas no leite. O tratamento 
consiste no uso de antibióticos; mas o alto custo e o desenvolvimento de resistência bacteriana levam à busca de alternativas terapêuticas. 
Alguns trabalhos têm atribuído aplicações medicinais às proteínas do soro do leite. Entre estas, a lactoferrina (LF) é descrita como tendo 
atividade antimicrobiana, principalmente pela sua capacidade de ligar ferro, privando as bactérias deste importante nutriente para seu 
metabolismo e crescimento. Desta forma, a LF aparece como uma nova alternativa no tratamento da mastite por reduzir ou eliminar os 
inconvenientes do tratamento por antibióticos e não deixar resíduos no leite, que além de representar risco para a saúde, interfere e inviabiliza 
a produção do leite e seus derivados.

Objetivo
 Este projeto tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana da lactoferrina bovina em bactérias isoladas de animais com mastite 

bovina, analisando o papel desta proteína como uma alternativa ao tratamento com antibióticos no controle da mastite.

Metodologia
 Foram testados isolados associados à mastite bovina: Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp, dois de Escherichia coli e 

Enterococcus spp. Curvas de crescimento para cada isolado foram realizadas para determinar os parâmetros ótimos para os experimentos. A 
atividade antimicrobiana da lactoferrina (10, 20 e 50 mg/ml) foi avaliada pelo método de difusão em disco, em ágar Müller Hinton. Como 
controle positivo foi usado sulfadoxina e trimetoprima, e como controle negativo 0,1 % de água peptonada. Para o ensaio de MIC as culturas 
foram inoculadas em meio LB, com diferentes concentrações de lactoferrina (10-50 mg/mL). Como controle positivo foi utilizado sulfadoxina e 
trimetoprima e como controle negativo meio LB. Após o período de incubação alíquotas das culturas foram retiradas e a absorbância lida a 660 
nm.  Para o ensaio de MBC as amostras e os controles foram diluídas em meio LB e plaqueadas em agar Mueller Hinton; e após incubação; as 
unidades formadoras de colônia foram contadas.

Resultado
 Nos testes de antibiograma para os isolados testados, com exceção do isolado de Enterococcus spp, a lactoferrina apresentou uma 

baixa atividade inibitória. Entretanto, como já é descrito na bibliografia, para algumas bactérias o efeito inibitório só é observado quando a 
bactéria se encontra em fase log de crescimento, ou seja, os experimentos devem ser conduzidos em meio líquido. O resultado do MIC para os 
isolados testados ficou em torno de 50 mg/mL de lactoferrina. As cuturas de E.coli, Staphylococcus spp. e Enterococcus spp. mostraram-se 
sensíveis ao tratamento com lactoferrina , entretanto o isolado de S. aureus se mostrou resistente. Experimentos para a determinação do MBC 
ainda estão sendo conduzidos.

Conclusão
 Os resultados, ainda que iniciais, confirmam o efeito antimicrobiano da lactoferrina, como observado nos isolados primários de mastite 

testados. Esse estudo é promissor, pois o desenvolvimento de um tratamento não antibiótico para a mastite bovina torna-se imprescindível 
não só devido aos altos custos da antibioticoterapia, mas também pelo desenvolvimento de resistência bacteriana, e pela presença de resíduos 
de antibióticos no leite que afetam a saúde e a produção do leite e derivados.
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