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PRÓPOLIS NO CONTROLE DA MASTITE BOVINA BACTERIANA: UMA 

FERRAMENTA PARA A PRODUÇÃO DE LEITE ORGÂNICO 

 

RESUMO – a mastite bovina é uma das principais causas de prejuízo econômico na 
indústria leiteira, portanto o controle e prevenção de microrganismos envolvidos nessa 
doença, principalmente Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Streptococcus 
agalactiae, é essencial. Uma das principais etapas na prevenção dessa doença é o 
uso de produtos antissépticos antes e depois do processo de ordenha, a fim de evitar 
contaminação bacteriana no úbere do animal. Atualmente, o produto antisséptico mais 
utilizado na indústria leiteira é a base de iodo, e fazendas produtoras de leite orgânico, 
que precisam seguir uma série de regulações estritas, incluindo o uso de produtos 
naturais sempre que possível, são frequentemente forçadas a adotar antissépticos 
não-naturais, como os a base de iodo por falta de alternativas naturais. Dentre as 
diversas substâncias naturais existentes há a substância própolis, um composto 
natural produzido por abelhas que tem sido extensivamente estudado por suas várias 
propriedades, sendo uma delas de ação antimicrobiana. Uma outra substância natural 
bem estudada é a citronela, possuindo propriedades repelentes quando aplicada em 
forma de óleo, auxiliando na prevenção de contaminações por vetores biológicos. 
Portanto, um novo produto antisséptico natural a base de própolis e citronela foi 
avaliado quanto sua capacidade de reduzir bactérias totais in vivo e prevenir o 
desenvolvimento de mastite bovina, além de poder ser utilizado na indústria leiteira 
orgânica. Para isso, um total de 128 amostras foram analisadas em termos de 
crescimento bacteriano para Enterobacteriaceae e Staphylococcus spp. utilizando a 
técnica de plaqueamento em superfície, a redução da concentração bacteriana após 
a aplicação dos produtos foi comparada entre as duas soluções antissépticas 
avaliadas, sendo uma solução a base de iodo servindo como controle e uma solução 
a base de própolis e citronela como a alternativa natural. Os resultados obtidos 
mostraram uma eficácia similar entre os produtos à base de iodo e própolis em termos 
de redução bacteriana total, indicando uma grande eficiência antibacteriana contra as 
bactérias mais comumente associadas com a mastite bovina. Realizou-se ainda a 
análise molecular para a identificação de Streptococcus agalactiae, mais 
frequentemente associado com casos subclínicos de mastite bovina. Todas as 
amostras avaliadas testaram negativo para a presença desse agente, indicando que 
os animais provavelmente não estavam acometidos pela doença. A capacidade do 
antisséptico natural em reduzir satisfatoriamente a concentração bacteriana total 
indica um importante achado para a indústria orgânica, apontando um novo produto 
de eficácia semelhante ao iodo, ao mesmo tempo em que mantém uma formulação 
natural para uso nesse tipo de produção. 
Palavras-chave: Antisséptico, Citronela, Natural, Mastite, Microrganismos 
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PROPOLIS IN THE CONTROL OF BACTERIAL BOVINE MASTITIS: A TOOL FOR 

THE PRODUCTION OF ORGANIC MILK 

 

ABSTRACT – bovine mastitis is one of the main causes of economic damage in dairy 
farms, therefore the control and prevention of microorganisms involved in this disease, 
mainly Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae, is 
essential. One of the most important steps for the prevention of the disease is the use 
of antiseptic products before and after the milking process, in order to avoid bacteria 
from infecting the uber of the animal. Currently, the most used antiseptic product in 
dairy farms is iodine-based, and organic dairy farms, which follow a number of strict 
regulations, including the use of natural products whenever possible, are often forced 
to adopt non-natural antiseptic products, such as iodine-based due to the lack of 
natural alternatives. Amongst the natural products available, there is the propolis, a 
natural compound produced by honeybees that has been extensively studied for its 
many properties, one of which is antimicrobial. Another well documented natural 
substance is citronella, possessing repellent proprieties when applied as an oil, aiding 
in the control of contamination via biological vectors. Therefore, a new natural propolis 
and citronella based antiseptic product was analyzed for its capacity in reducing 
bacteria in vivo in order to prevent the development of bovine mastitis, while being able 
to be utilized in organic dairy farms. A total of 128 samples were analyzed in terms of 
bacterial growth for Enterobacteriaceae and Staphylococcus spp. using the spread-
plate technique, the reduction in the bacterial concentration after the application of the 
products was compared between two antiseptic solutions, an iodine-based solution as 
the control and a propolis-citronella based as the natural alternative. The results 
obtained showed a similar efficiency between the propolis and iodine products in terms 
of total bacterial reduction, indicating a great antimicrobial activity against bacteria 
most commonly associated with bovine mastitis. Molecular analysis was carried out for 
the identification of Streptococcus agalactiae, commonly associated with the 
subclinical form of bovine mastitis. All samples tested negative for the presence of this 
agent, suggesting that the animals were most likely not affected by the disease. The 
ability of the natural antiseptic in effectively reduce the total bacterial concentration 
indicates an important finding for the organic industry, pointing to a new product of 
similar efficiency to iodine, while maintaining a natural formulation for use in this type 
of production. 
Keywords: Antiseptic, Citronella, Natural, Mastitis, Microorganisms 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria leiteira vem crescendo mundialmente, resultando em fazendas 

leiteiras constantemente buscando por novos produtos e métodos para aumentar a 

produtividade. Paralelamente a isso, há também uma grande demanda por produtos 

de origem orgânica, dentre eles o leite orgânico. 

Cada país tem seu próprio conjunto de regras responsáveis pelo regimento da 

produção orgânica, no Brasil por exemplo, a organização federal responsável pelo 

regulamento da produção de leite orgânico é o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, enquanto que a organização responsável pela fiscalização 

da produção é a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. De acordo com o MAPA 

(2011), fazendas produtoras de leite orgânico devem seguir uma série de regras 

específicas, como por exemplo a administração de antibióticos nos animais apenas 

em caso de doença, o não uso de suplementação hormonal, dar preferência por 

produtos de origem natural para a alimentação e limpeza dos animais sempre que 

possível, entre outros. 

Garantir a qualidade e higiene do processo de ordenha é a etapa mais 

importante da produção, devendo ser devidamente realizada com a finalidade de 

evitar a contaminação do leite (RUEGG, 2017). O processo de higienização na 

ordenha envolve o uso de duas soluções antissépticas, a primeira é denominada pré-

dipping, utilizada no teto do animal antes da instalação da ordenhadeira ou do 

processo de ordenha manual, enquanto que a segunda solução, chamada de pós-

dipping, é aplicada no teto após o término da ordenha. Esse processo de higienização 

é importante não só para reduzir a concentração de microrganismos para níveis 

aceitáveis comercialmente (MAPA, 2018), mas também para prevenir a infecção do 

úbere por agentes patogênicos, reduzindo as chances do desenvolvimento de um 

quadro de mastite bovina. 

A mastite bovina infecciosa é a inflamação do úbere causada por uma 

variedade de microrganismos (GOMES; HENRIQUES, 2016). No Brasil, essa doença 

é responsável por grandes prejuízos econômicos para as fazendas leiteiras (LOPES 

et al., 2012), onde os agentes bacterianos mais frequentemente isolados são 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e Escherichia coli (GAO et al., 2019; 

GOMES; HENRIQUES, 2016; HEIKKILÄ et al., 2018; MONISTERO et al., 2018), 
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reforçando a importância de uma boa higienização e cuidado com os animais, a fim 

de prevenir o desenvolvimento da doença e assegurar a produtividade e qualidade do 

leite. 

Fazendas orgânicas possuem opções limitadas na escolha de soluções 

antissépticas para o processo de dipping, uma vez não existem produtos naturais para 

sua realização. Isso resulta no uso de produtos químicos destinados à produção 

convencional do leite, onde frequentemente soluções a base de iodo são utilizadas 

como padrão, resultando em um desalinhamento da ideologia orgânica e natural da 

produção orgânica, até que um produto natural seja introduzido no mercado. 

Produtos à base de própolis são constantemente desenvolvidos para diversas 

aplicações baseadas em suas múltiplas propriedades, como por exemplo funções 

antioxidantes (GALEOTTI et al., 2018) e imunomoduladoras (BÚFALO et al., 2014). 

As propriedades antimicrobianas do própolis também são bem conhecidas 

(PRZYBYŁEK; KARPIŃSKI, 2019), indicando sua possível aplicação no setor animal 

através do desenvolvimento de produtos naturais, algo que seria especialmente 

importante no setor de produção de leite orgânico, agindo como uma alternativa no 

uso de agentes químicos convencionais. 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia de uma nova 

solução antisséptica baseada em própolis e citronela na redução da concentração 

bacteriana no úbere de vacas leiteiras, diminuindo as chances do desenvolvimento da 

mastite bovina e ao mesmo tempo, servindo como uma opção natural para o uso na 

produção orgânica. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mastite bovina 

A mastite é uma inflamação do úbere, um órgão contendo a glândula mamária 

responsável pela produção do leite. Vários fatores podem causas essa inflamação, 

sendo que traumas físicos e infecções são as causas mais comuns para o 

desenvolvimento da doença. 

Traumas físicos no teto podem gerar danos ao esfíncter, um músculo presente 

no orifício do teto responsável pelo fechamento do canal mamário. Danos a esse 
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músculo podem interferir com sua capacidade de fechamento do canal, além de poder 

causar alterações na teat lining, uma barreira de defesa natural presente no úbere 

contendo compostos de ação bacteriostática como queratina e muco, com o objetivo 

de prevenir a penetração de agentes e a infecção da glândula mamária (ASHRAF; 

IMRAN, 2020). 

No caso da mastite infecciosa, esta pode ser dividida em dois principais tipos: 

clínica e subclínica. A mastite clínica consiste na presença de sinais visíveis da 

infecção, como inchaço, vermelhidão e rigidez da área, acompanhados da redução no 

volume de leite produzido pelo animal afetado. Enquanto a mastite clínica pode ser 

relativamente fácil de identificar, a mastite subclínica só pode ser diagnosticada 

através de exames laboratoriais, uma vez que essa forma da doença não apresenta 

sinais visíveis de infecção (DE VLIEGHER et al., 2012). 

Para que haja o desenvolvimento da mastite infecciosa, o agente necessita 

vencer os diversos mecanismos de defesa do sistema imunológico, como por exemplo 

o músculo esfíncter no orifício do teto, as camadas de queratina e muco que agem 

como barreira física, e também a roseta de Fürstenberg, uma região do úbere com 

alta concentração de leucócitos. Esses mecanismos fazem parte da resposta inata e 

são a primeira linha de defesa contra agentes patológicos (SORDILLO, 2018).  

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da mastite bovina, como a 

saúde do animal, higiene do local e também precauções durante a ordenha, seja 

manual ou automatizada. A mastite infecciosa é geralmente o tipo mais comum da 

doença, afetando fazendas leiteiras em todo o mundo e pode ser causada por uma 

variedade de agentes patológicos, como bactérias, leveduras e vírus (MOTAUNG et 

al., 2017). Portanto, a prevenção da doença é de extrema importância. 

2.2 Agentes bacterianos 

No caso de mastite infecciosa bacteriana, a doença pode ser classificada em 

três tipos, de acordo com a sua incidência: mastite gram-positiva catalase-positiva 

(GPCP), causada principalmente por Staphylococcus aureus; mastite gram-positiva 

catalase-negativa (GPCN), causada principalmente por S. agalactiae, e mastite gram-
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negativa ambiental, mais comummente causada por coliformes, em especial 

Escherichia coli (KLAAS; ZADOKS, 2018). 

2.2.1 Staphylococcus 

O gênero Staphylococcus consiste de cocos gram-positivos, não-esporulados, 

catalase-positivo. São bactérias presentes no meio ambiente e também fazem parte 

da microbiota normal de diversos animais, incluindo bovinos.  

Dentro do gênero Staphylococcus, a espécie de maior importância médica é a 

bactéria Staphylococcus aureus, responsável por causar diversas doenças nos mais 

variados hospedeiros (BALASUBRAMANIAN et al., 2017; HAAG; ROSS 

FITZGERALD; PENADÉS, 2019), além de possuir um alto grau de resistência a 

tratamentos. Estima-se que aproximadamente 50% dos casos de mastite infecciosa 

mundiais são causados por S. aureus e que destes casos, apenas cerca de 30% 

respondem ao tratamento com antibióticos (EL-SAYED; KAMEL, 2021).  

Um outro estudo realizado em Bangladesh por Hoque et al. (2018) também 

indicou resultados semelhantes, mostrando a presença de mastite bovina em 50 das 

175 amostras analisadas, das quais aproximadamente 74% eram causadas por S. 

aureus, com uma taxa de resistência à pelo menos um antibiótico acima de 79%. 

Uma das principais severidades da mastite bovina causada por S. aureus é a 

alta capacidade de resistência dessa bactéria à antibióticos (LIU et al., 2020; VARELA-

ORTIZ et al., 2018). Por conta disso, tratamentos alternativos estão sendo 

frequentemente explorados e estudados, como por exemplo o uso de nanopartículas 

para potencializar o efeito intracelular de antibióticos no tratamento contra essa 

bactéria (ALGHARIB; DAWOOD; XIE, 2020). 

2.2.2 Streptococcus 

Streptococcus é um gênero bacteriano caracterizado como cocos gram-

positivos, não-esporulados, catalase-negativos e amplamente distribuído 

mundialmente. Este gênero possui diversas espécies de relevância médica, como 

Streptococcus pyogenes (IJAZ et al., 2020) e Streptococcus pneumoniae (ENGHOLM 

et al., 2017). Já tratando-se da mastite bovina, a espécie de maior importância é 

Streptococcus agalactiae, capaz de causar quadros de mastite contagiosa e 
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frequentemente associado com o tipo subclínico da doença, como evidenciado em 

diversos estudos (JØRGENSEN et al., 2016; ROSSI et al., 2019; TONG et al., 2019; 

ZHANG et al., 2018). 

Outro estudo realizado na Etiópia por Lakew et al. (2019) evidenciou uma 

prevalência de 10% de S. agalactiae em casos de mastite subclínica. A alta 

prevalência desse agente em casos de mastite foi ainda evidenciada na Colômbia por 

Reyes et al. (2015), onde S. agalactiae foi encontrado em cerca de 27% das amostras 

analisadas.  

Um dos principais problemas associados com S. agalactiae é a formação de 

biofilmes, sugerindo uma maior resistência aos tratamentos e contribuindo para a 

contaminação de equipamentos e de outros animais. Acredita-se que este seja uma 

das principais causas para a recorrência de mastite causada por esse agente 

(BONSAGLIA et al., 2020). 

Além disso, grande parte dessas bactérias possui resistência à antibióticos, 

como mostrado em um estudo por Tian et al. (2019) onde 100% dos isolados de 

Streptococcus spp. possuíam resistência a mais de dois antibióticos,  podendo chegar 

a 7 em alguns casos. Esses valores indicam um alto grau de multirresistência dessa 

bactéria, o que dificulta seu tratamento em quadros de mastite. 

A maioria dos estudos científicos voltados para S. agalactiae também avaliam 

a presença de Staphylococcus aureus, pois ambos agentes são os mais frequentes 

causadores de mastite bovina do tipo infecciosa, subclasse contagiosa (CHENG; 

HAN, 2020). 

 2.2.3 Escherichia coli 

 A bactéria Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae, classificada 

como bacilos gram-negativos, não-esporulados, catalase-positivo, oxidase-negativo e 

extremamente abundantes no meio ambiente. Diversas espécies de importância 

médica humana e animal se encontram nessa família bacteriana, como por exemplo 

Yersinia pestis (BARBIERI et al., 2021), Klebsiella pneumoniae (WANG et al., 2020), 

Salmonella enterica serovar Typhimurium (WOTZKA; NGUYEN; HARDT, 2017), 
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Shigella sonnei (SHAD; SHAD, 2021), Serratia marcescens (CRISTINA; SARTINI; 

SPAGNOLO, 2019) e a própria Escherichia coli (GOMES et al., 2016). 

 A mastite bovina causada por E. coli ocorre quando há a entrada dessa 

bactéria, que normalmente coloniza o trato gastrointestinal, dentro do canal mamário, 

frequentemente associada à contaminações ambientais por resquícios fecais. Essa 

bactéria é responsável pela maioria dos quadros de mastite infecciosa ambiental 

gram-negativa (ALAWNEH et al., 2020; FAHIM et al., 2019; LIU et al., 2018). 

 Um estudo realizado por Gao et al. (2017) também evidenciou E. coli como o 

agente bacteriano mais frequentemente isolado de mastite bovina clínica, identificado 

em 14,4% das amostras analisadas, sendo mais frequentemente isolado no período 

de verão. 

 Um dos principais problemas associado à contaminação por E. coli é a 

produção da endotoxina lipopolissacarídeo (LPS) presente na estrutura celular de 

bactérias gram-negativas, podendo causar alterações gastrointestinais quando 

ingerida. Um estudo realizado por Townsend et al. (2007) demonstrou a presença de 

LPS em amostras de leite em pó, evidenciando a capacidade dessa endotoxina de 

sobreviver aos processos de industrialização do leite. Reforçando assim a importância 

de processos de higiene e salubridade durante a ordenha. 

2.3 Produção de leite 

No Brasil, de acordo com um estudo realizado por Telles et al. (2020), a região 

sul do país é responsável pela maior produção do leite nacional, totalizando cerca de 

34% da produção total brasileira. Porém as diferenças tecnológicas entre as 

microrregiões responsáveis pela produção de leite possuem um efeito heterogêneo 

na qualidade do produto final, implicando que é necessária uma melhor organização 

governamental para a padronização da qualidade do leite produzido. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos por Tunick & Van Hekken (2015) 

mostrou os diversos benefícios do consumo do leite. Sendo principalmente consumido 

por pessoas que realizam atividades físicas, mostrando que a proteína contida no leite 

possui valores de absorção extremamente altos pelo intestino (94%), além de possuir 

propriedades reguladoras da pressão arterial, cáries dentárias e até mesmo 
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anticancerígenas. Fazendo desse produto um excelente aliado para uma alimentação 

saudável e nutritiva. 

2.3.1 Leite orgânico 

 A produção de leite orgânico também tem ganhado popularidade mundial, 

sendo escolhida por muitos consumidores como uma opção mais saudável e menos 

industrializada. Sua principal diferença para a produção do leite convencional é a 

maneira pela qual o leite é adquirido, onde um conjunto de regras frequentemente 

mais rígidas é aplicado sobre produções orgânicas, com a finalidade de utilizar a 

menor quantidade possível de produtos químicos e substâncias que possuam a 

finalidade de aumento na produção do leite. Apesar dessas regras sofrerem variações 

consideráveis entre diferentes países, alguns itens são comuns para a produção 

orgânica mundial, como por exemplo a proibição do tratamento com antibióticos e da 

suplementação hormonal dos animais. 

 Um estudo realizado por Schwendel et al. (2015) mostra algumas das 

diferentes regras em alguns países referentes à produção orgânica, assim como a 

correlação entre diversos fatores que afetam a composição final do leite. Os autores 

chegaram à conclusão que o alto grau de heterogenia entre as produções de leite 

orgânico dificulta a avaliação adequada e padronizada da qualidade do produto final, 

diferentemente do cenário de produção do leite convencional.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este presente trabalho está de acordo com os princípios éticos de 

experimentação animal, sendo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA), protocolo número 2325/21. 

 

Amostragem e Delineamento 

As amostras foram coletadas de vacas leiteiras da raça Girolando, entre os 

meses de agosto e outubro de 2019 em uma fazenda produtora de leite orgânico e 

certificada pela Nestlé, na cidade de Jaboticabal, São Paulo, Brasil. 
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No total foram coletadas 128 amostras, divididas em 4 períodos de coleta 

(nomeados 1 a 4) com 32 amostras em cada período. Um total de 16 animais foram 

utilizados para obtenção das amostras, sendo subdivididos em 8 animais controle, 

onde a assepsia foi realizada utilizando o produto controle iodo-povidona, e 8 animais 

tratamento, onde a assepsia foi realizada com o produto natural a base de própolis 

1% (92% teor alcoólico, produzido por Schraiber, Brasil) em 5 litros de solução 

hidroalcóolica 10% para o pré-dipping, já o pós-dipping foi composto de própolis 1% 

em 5 litros de solução glicerol. Houve a adição de óleo de citronela (produzido por 

Destilaria Bauru, Brasil) 0,2% (v/v) após a terceira coleta, agindo como uma 

substância natural de efeito repelente contra vetores biológicos. Todas as amostras 

foram provenientes dos mesmos animais, obtendo-se 16 amostras antes da aplicação 

do produto (pré-dipping) e 16 amostras após a aplicação (pós-dipping), resultando em 

32 amostras por período de coleta. 

Para avaliar a eficácia das soluções antissépticas, as amostras foram coletadas 

antes e depois da aplicação, como explicado previamente, isso permite a comparação 

entre a concentração bacteriana normalmente presente na pele dos animais, e a nova 

concentração após a aplicação dos produtos, permitindo a verificação da redução da 

carga bacteriana total por cada produto. 

 

Coleta e análises microbiológicas 

Para o procedimento de coleta foram utilizados swabs estéreis para a 

raspagem da pele ao redor do úbere dos animais em movimentos circulares, esse 

procedimento foi repetido três vezes para finalidade de padronização da coleta. Esses 

swabs então foram armazenados em tubos de ensaio contendo 4,5mL de água 

peptonada 0,1% (Kasvi, Brasil) e transportados para o laboratório de microbiologia da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias – UNESP/FCAV, para serem realizadas as análises 

microbiológicas e moleculares. 

Foram realizadas diluições seriadas até 10-5 e as amostras foram inoculadas 

em placas de ágar Sal Manitol e MacConkey (Oxdoid, Reino Unido) para a contagem 

de Staphylococcus sp e Enterobacteriaceae, respectivamente. Após a inoculação, as 

placas foram incubadas em 37°C por 24 – 48h, após esse período, foi feita a contagem 
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de unidades formadoras de colônia por cm² (UFC/cm²) seguindo o protocolo Spread-

Plate. 

Esse mesmo procedimento foi repetido para todos os períodos de coleta, 

permitindo uma comparação dos resultados de concentração bacteriana entre os 

produtos avaliados. Após o término da contagem, colônias isoladas foram transferidas 

para tubos Eppendorf contendo 500µL de caldo infuso cérebro-coração – BHI (Kasvi, 

Brasil) juntamente com 500µL de solução 30% glicerol e armazenados em freezer 

biológico a -80°C para futuras análises moleculares de identificação para 

Streptococcus agalactiae. 

 

Extração de DNA e análise molecular 

Para o processo de extração de DNA, as amostras foram descongeladas e 

inoculadas em novos tubos Eppendorf contendo 500µL de caldo BHI utilizando uma 

alça microbiológica estéril e incubadas a 37°C por 24h. Após a incubação, o DNA 

genômico foi extraído utilizando o protocolo de Kuramae modificado (2008). Onde 1mL 

da cultura bacteriana foi transferida para microtubos de 2mL e centrifugados a 

13,400rpm a 10°C por 2 minutos, o sobrenadante resultante foi então descartado e o 

sedimento ressuspenso em 700µL de buffer de extração, composto por 160mM Tris-

HCl pH 8,0; 50mM EDTA pH 8,0; 20mM NaCl e 0,5% (m/v) SDS, a suspensão foi 

então homogeneizada e incubada em banho maria a 65°C por 40 minutos.  

Após a incubação, 300µL de acetato de potássio 5M foi adicionado ao tubo e a 

solução foi incubada a -20°C por 30 minutos. Após a retirada do freezer, adicionou-se 

650µL de uma solução clorofórmio com álcool isoamílico (24:1 v/v), as amostras foram 

então homogeneizadas e centrifugadas a 13,400rpm a 4°C por 10 minutos.  

Ao final da centrifugação, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

vazio e adicionou-se 1mL de álcool absoluto, os tubos então foram homogeneizados 

e armazenados em freezer a -20°C por 18h. A etapa final da extração consistiu de 

uma última centrifugação a 13,400rpm a 10°C por 10 minutos, seguida do descarte do 

sobrenadante resultante e a secagem do sedimento em temperatura ambiente por 30 

minutos. Após a secagem, houve a ressuspensão do sedimento em 30µL de TE buffer, 

composto de 10mM Tris-HCl pH 8,0 e 1mM EDTA pH 8,0. 
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Para a análise molecular, optou-se pelo método de PCR utilizando a seguinte 

fórmula para o cálculo da solução mix, para uma amostra: 0,4µL DNTP (10mM); 2µL 

10X solução buffer (100mM Tris-HCl, 500mM KCl e 0,8% Nonidet P40); 0,8µL MgCl2 

(25mM); 0,8µL primer (10pM); 0,2µL (1U) Taq DNA Polimerase (Fermentas Thermo 

Scientific, União Europeia) e 13,8µL de água ultrapura, elevando o volume final para 

18µL. Os valores da fórmula foram multiplicados pelo número de amostras realizadas 

em cada reação de PCR. 

O primer utilizado na reação de PCR para a identificação de S. agalactiae está 

descrito a seguir: SAGF (5’-TAGATGGCGAATTCACTGAGA-3’) e SAGR (5’-

ATTGAGCAATCCCTATCACG-3’), com ciclos compostos por um primeiro estágio a 

95°C por 2 minutos, seguido por 25 ciclos, cada um composto de uma fase de 

desnaturação a 94°C por 30 segundos, fase de anelamento em temperaturas 

específicas do primer por 45 segundos, e fase de extensão a 72°C por 45 segundos 

(CHIANG et al., 2008). A última etapa de extensão ocorreu a 72°C por 7 minutos. Ao 

término da reação de PCR, 5µL de front dye (0,25% azul de bromofenol em 50% 

glicerol) foram adicionados em cada amostra para permitir sua visualização em 

eletroforese. 

Os produtos amplificados, juntamente com uma solução de DNA ladder de 

100pb (Invitrogen, EUA) foram adicionados em gel de agarose a 1% (m/v) contendo 

brometo de etídio (1µg/mL) submerso em solução buffer TBE (Tris-Borato-EDTA) 10X. 

Os produtos foram então separados por eletroforese a 90V por 40 minutos, a leitura 

do gel foi realizada em transiluminador (Molecular Imager® Gel Doc™ XR System 

170-8170, Bio-Rad Laboratories, EUA) sob luz ultravioleta e fotografada. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à contagem de UFC/cm², o produto natural se mostrou eficiente, 

pois alcançou níveis de redução comparáveis com o produto controle, alcançando 

valores de 10² e 10³ UFC/cm² para Enterobacteriaceae e Staphylococcus spp. 

respectivamente após as aplicações. Essa redução comparável entre os produtos 

indica uma boa capacidade antisséptica da solução natural, reduzindo a concentração 
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bacteriana total para níveis aceitáveis na legislação brasileira em relação à produtos 

alimentares (ANVISA, 2019a, 2019b).  

A média populacional bacteriana em UFC/cm² antes e após a aplicação dos 

produtos antissépticos está evidenciada na Tabela 1. Uma melhora na redução de 

Staphylococcus spp. foi observada na segunda formulação do produto natural em 

comparação com a primeira, como mostrado na Figura 1. Isso possivelmente se deve 

à adição do óleo de citronela, um composto natural com propriedades repelentes 

Kongkaew et al. (2011), possivelmente reduzindo a contaminação do úbere por 

vetores biológicos (Dieme et al., 2015), diminuindo a população bacteriana nas 

amostras. 

A população de Enterobacteriaceae sofreu uma maior redução quando 

comparadas com Staphylococcus spp. em ambos os produtos, frequentemente sendo 

totalmente eliminada após a aplicação dos produtos. Este resultado contradiz os 

achados obtidos por Sforcin (2016), onde própolis mostrou maior atividade 

antibacteriana contra bactérias gram-positivas, provavelmente por conta de 

componentes específicos de membrana e produção de enzimas hidrolíticas capazes 

de interagir negativamente com compostos presentes no própolis.  

Possíveis explicações para essa diferença nos resultados podem incluir a  

sobreregulação da bomba de efluxo celular após a aplicação dos produtos (JANG, 

2016), esse mecanismo age como uma forma de resistência bacteriana, sendo 

responsável por diminuir a concentração de compostos intracelulares, diminuindo a 

eficiência dos produtos antissépticos, como evidenciado em alguns estudos referentes 

à diversas soluções antissépticas (EL SAYED ZAKI; BASTAWY; MONTASSER, 2019; 

HTUN et al., 2019; KAMPF, 2018).   

Outra possível explicação seria a presença de genes de resistência, como 

evidenciado no estudo realizado por Ignak et al. (2017), onde uma alta prevalência de 

genes de resistência à diversos compostos antissépticos foi encontrada em 

estafilococos. Há também a possibilidade de um mecanismo de resistência devido a 

alterações em proteínas de membrana bacterianas, gerando resistência aos 

compostos antissépticos, como mostrado em um estudo realizado por Verspecht et al. 

(2019). Complementarmente, um estudo realizado por Foster (2017) mostrou um 

mecanismo de resistência à triclosan, um biocida que, semelhantemente ao própolis 



12 
 

e iodo, possui múltiplos alvos celulares, indicando que uma resistência semelhante 

pode ser possível para esses compostos. 

  Ambos os antissépticos utilizados no presente estudo possuem múltiplos 

mecanismos de ação (ALMUHAYAWI, 2020; MCDONNELL; DENVER RUSSELL, 

1999). No caso do iodo-povidona (PVP-I), um complexo é formado através do 

halogênio iodo e o polímero sintético povidona, resultando na liberação de iodo livre 

após o contato com a célula bacteriana, o iodo então penetra a célula bacteriana para 

produzir diversos efeitos antimicrobianos, como oxidação de ácidos graxos, enzimas 

e nucleotídeos  (BIGLIARDI et al., 2017). 

Com relação à atividade antimicrobiana do própolis, isso ocorre graças a seus 

múltiplos componentes capazes de gerar tal atividade (ALMUHAYAWI, 2020), como 

flavonóides (PLAPER et al., 2003; TSAI et al., 2012; VELOZ; ALVEAR; SALAZAR, 

2019), compostos fenólicos (VEIGA et al., 2017; YOSHIMASU et al., 2018), ácidos 

cinâmicos (GUZMAN, 2014; VASCONCELOS; CRODA; SIMIONATTO, 2018) e 

compostos imunomoduladores (ADACHI et al., 2019).  

Outros fatores relacionados com a menor redução de Staphylococcus spp. 

podem incluir uma maior concentração inicial dessas bactérias nas amostras, 

representando uma concentração de cerca de 190% maior do que de 

Enterobacteriaceae. Além de fatores como tempo de contato e/ou concentração não 

ideais dos antissépticos para a ação antimicrobiana em gram-positivos, uma vez que 

as soluções antissépticas eram pré-formuladas pelo fabricante e o tempo de contato 

com a pele dos animais durante a aplicação poderia variar durante o processo de 

ordenha.  

Uma maior expressão de mecanismos de resistência intrínseca ou adquirida 

também pode ter influenciado para o resultado, reduzindo a difusão dos compostos 

antissépticos dentro da célula bacteriana (LABRECK et al., 2020). Finalmente, por 

conta dos períodos de coleta das amostras terem se estendido durante alguns meses, 

a variação do clima pode ter afetado a flora local, que por sua vez é responsável por 

possíveis alterações na composição e estrutura do própolis, alterando suas 

propriedades antimicrobianas  (CASTRO et al., 2007; PINA et al., 2017). 

 Referente à identificação molecular de S. agalactiae através de PCR,  todas as 

amostras testaram negativo para a presença desse agente, esse resultado está de 
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acordo com as condições observadas nos animais, que por sua vez não apresentaram 

redução no volume de leite produzido normalmente, indicando a ausência de mastite 

subclínica (ASHRAF; IMRAN, 2018; LAKEW; FAYERA; ALI, 2019). Além disso, a 

ausência de sinais visíveis de infecção sugere também que não havia a presença de 

quadros de mastite clínica, indicando que os animais avaliados durante o experimento 

estavam sadios.  

 

 

 

 

 

Tabela 1: média populacional bacteriana (UFC/cm²) antes e após a aplicação dos 
produtos antissépticos 

Produto utilizado e coleta (C)* 
Enterobacteriaceae 

população pré-dipping 
Enterobacteriaceae 

população pós-dipping 
Staphylococcus spp. 

população pré-dipping 
Staphylococcus spp. 

população pós-dipping 
 

Iodo-povidona C1 1.1x10³ 0 2.8x10⁵ 4.4x10³  

Própolis C1 4.2x10² 0 7.2x10⁴ 5.9x10³  

           

Iodo-povidona C2 3.1x10² 0 5.2x10³ 6.5x10²  

Própolis C2 1.4x10³ 2.3x10² 1.8x10⁴ 6.6x10³  

           

Iodo-povidona C3 5.4x10³ 2.1x10² 3.0x10⁴ 2.0x10³  

Própolis-citronela C3 1.2x10³ 1.0x10² 1.2x10⁴ 1.3x10³  

           

Iodo-povidona C4 1.2x10³ 2.0x10² 1.6x10⁴ 2.9x10³  

Própolis-citronela C4 1.0x10³ 1.0x10² 3.8x10⁴ 7.0x10³  

 Média populacional (UFC/cm²) 
 

 
 

Legenda: C* = período da respectiva coleta, de C1 (primeira coleta) até C4 (quarta coleta). 
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Figura 1: média de redução bacteriana (%) entre ambas as formulações da solução 
antisséptica natural 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O produto natural baseado em própolis e citronela apresentou uma ótima 

eficiência antisséptica no geral, possuindo resultados comparáveis com os produtos 

padrões à base de iodo. Esse achado é de grande importância para as fazendas 

leiteiras orgânicas, pois evidencia uma nova alternativa para o uso no processo de 

ordenha, mais alinhado com a ideologia orgânica e a legislação, servindo para 

impulsionar a produção de leite orgânico no Brasil. 

Gostaríamos também de sugerir novos trabalhos na área utilizando própolis e 

citronela, pois por se tratarem de produtos naturais e complexos, são passíveis de 

diferentes graus de variação em sua composição e atividade, portanto a realização de 

novos estudos seria benéfica para o melhor entendimento e utilização na aplicação 

em produtos. 
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