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RESUMO 
 
PIERUZZI, P. A. P. Estudo da determinação da concentração inibitória mínima do muco 
de Achatina fulica sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923.[Study of the determination 
of minimum inhibitory concentration of the mucus of Achatina fulica on Staphylococcus 
aureus ATCC 25923]. 2012. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. 
 

A mastite bovina apresenta alta prevalência nos rebanhos leiteiros e a antibioticoterapia é o 

procedimento mais utilizado no tratamento da mesma. O Staphylococcus aureus, agente 

etiológico mais frequentemente isolado em casos de mastite, tem demonstrado em diversos 

estudos aumento crescente no padrão de resistência aos antimicrobianos. O desenvolvimento 

de bactérias resistentes e a presença de resíduos de antimicrobianos no leite estimulam o 

desenvolvimento de novos tratamentos que solucionem estes problemas. O muco dos 

moluscos Achatina fulica é composto por uma glicoproteína, denominada achacin, com 

atividade antimicrobiana sobre bactérias Gram positivas. Sendo assim, os objetivos deste 

estudo foram avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do muco de A. fulica sobre S. aureus, 

bem como determinar e avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) do muco de A. fulica  

purificado sobre S. aureus ATCC 25923 e isolados de S. aureus provenientes de infecções 

intramamárias bovina. O muco foi purificado mediante cromatografia líquida de alta 

eficiência e a fração com atividade antimicrobiana foi submetida à quantificação protéica e 

microdiluição em caldo. A CIM do muco purificado determinada para a cepa ATCC 25923 

correspondeu a 50 µg/mL e para os isolados de S. aureus, variou entre 12,5 e 100 µg/mL. 

Sendo que destes, dois isolados (6,7 %) apresentaram CIM de 12,5 µg/mL, três (10 %) CIM 

de 25µg/mL, vinte e três (76,6 %) CIM de 50 µg/mL e dois (6,7 %) apresentaram CIM de 100 

µg/mL. A CIM50 para os isolados correspondeu a 50 µg/mL e a CIM90 a 100 µg/mL. No 

presente estudo observou-se que o muco purificado apresentou atividade antimicrobiana com 

ação bactericida. Estes resultados proporcionam perspectivas para a compreensão e 

otimização de protocolos microbiológicos deste potencial biofármaco com a finalidade de 

empregá-lo futuramente na terapêutica veterinária para o controle de infecções intramamárias 

causadas por S. aureus. 

 
 
Palavras-chave: Achatina fulica. Antibioticoterapia. Antimicrobiano. Concentração inibitória 

mínima. Mastite bovina. Staphylococcus aureus. 



ABSTRACT 
 

PIERUZZI, P. A. P. Study of the determination of minimum inhibitory concentration of 
the mucus of Achatina fulica on Staphylococcus aureus ATCC 25923. [Estudo da 
determinação da concentração inibitória mínima do muco de Achatina fulica sobre 
Staphylococcus aureus ATCC 25923]. 2012. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2012. 
 
The bovine mastitis is highly prevalent in dairy herds and antibiotic therapy is the procedure 

most commonly used to treat it. Staphylococcus aureus is the most frequently isolated 

etiologic agent in cases of mastitis and it has been shown in several studies the pattern of 

increasing antimicrobial resistance. Due to the development of resistant bacterias and the 

presence of antimicrobial residues in the milk the development of new treatments to solve 

those problems are required. The mucus of the molluscs Achatina fulica contains a 

glycoprotein called “achacin” that presents antimicrobial activity against Gram positive 

bacteria. The aim of this study was the evaluation of the in vitro antimicrobial activity of the 

A. fulica mucus of on S. aureus, as well the determination of the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of A. fulica mucus purified on S. aureus ATCC 25923 and isolates of S. 

aureus from bovine intramammary infections. The mucus was purified by high performance 

liquid chromatography. The protein content in portion presenting the was quantified and 

microdiluted. The MIC determined for the purified mucus strain ATCC 25923 was 50 µg/mL 

and for the isolates of S. aureus ranged between 12,5 and 100 µg/mL. Among these samples, 

two isolates (6,7 %) showed MIC of 12,5 µg/mL, three (10 %) of MIC 25 µg/mL, twenty-

three (76,6 %) MIC of 50 µg/mL and two (6,7 %) had an MIC of 100 µg/mL. The MIC50 for 

isolates was 50 µg/mL and MIC90 to100 µg/mL. It was found that the purified mucus showed 

bactericidal activity. The results showed in the present work improved the understanding and 

optimization of the biopharmaceutical microbiological potential that could be applied in new 

protocols in future veterinary therapy for the control of intramammary infections caused by S. 

aureus. 

 

Keywords: Achatina fulica. Antibiotic. Antimicrobial minimum inhibitory concentration. 

Bovine mastitis. Staphylococcus aureus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A mastite bovina é considerada a doença que determina os maiores prejuízos à 

indústria leiteira no mundo (MORONI et al., 2006; RADOSTITS et al., 2007; MUBARACK 

et al., 2012) pois eleva os custos de produção por reduzir o rendimento da fabricação, a 

qualidade e a vida de prateleira dos derivados lácteos (AULDIST; HUBLE, 1998; REKSEN 

et al., 2007).  

 Dentre as perdas relacionadas com a doença estão: o descarte do leite, gastos com 

tratamento, redução da produção e diminuição da vida produtiva do animal no rebanho, custos 

de mão de obra, honorários profissionais, morte ou descarte precoce de animais e queda na 

qualidade do produto final, com diminuição no rendimento industrial (LANGONI et al., 1998; 

LANGONI et al., 2011). 

 Classicamente, os microrganismos causadores de mastite podem ser divididos em 

agentes contagiosos e ambientais (BLOWEY; EDMONDSON, 1999). No primeiro grupo 

encontram-se o Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e o Corynebacterium spp. e, 

no segundo grupo, Streptococcus uberis e outros estreptococos, enterobactérias e Actinomyces 

pyogenes (COSTA et al., 1995).  

 O S. aureus, patógeno contagioso mais frequentemente isolado do leite de vacas 

portadoras de mastite (LANGONI et al., 1998; SEARS; MCCARTHY, 2003; TENHAGEN et 

al., 2006; PIEPERS et al., 2007; MEDEIROS et al., 2009; ZUTIC et al., 2012) apresenta 

grande importância epidemiológica e clínica nas mastites associadas à falhas no manejo de 

ordenha, na prevenção e diagnóstico da mastite contagiosa (ZASCHÖCK et al., 2000; 

AARESTRUP et al., 2001).  

 Algumas características de patogenicidade do S. aureus contribuem para a persistência 

desta bactéria no tecido mamário (ZHAO; LACASSE, 2008). O inadequado uso de 

antimicrobianos no tratamento da doença pode promover o aparecimento de bactérias 

resistentes e comprometer a eficiência do tratamento (SÁ et al., 2004; AARESTRUP et al., 

2004; DELUYKER et al., 2005).  

  Pesquisas relacionadas à susceptibilidade de patógenos causadores de mastite bovina 

a antimicrobianos demonstram aumento crescente no padrão de resistência (ERSKINE et al., 

2002; PITKALA et al., 2004; TENHAGEN et al., 2006), principalmente para o S. aureus 

(LANGONI et al., 1991; BRITO et al., 2001; MOON et al., 2007).
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 A evolução da resistência de S. aureus a diversos antimicrobianos suscita preocupação 

(WANG et al., 2008). O uso contínuo destes fármacos por um longo período, assim como a 

administração dos mesmos em doses elevadas representam um risco potencial, pois podem 

promover a seleção de bactérias multirresistentes aos antimicrobianos e elevar a quantidade 

de resíduos no leite (GOPINATH et al., 2011; MUBARACK et al., 2012). 

 A investigação da susceptibilidade antimicrobiana in vitro para isolados de S. aureus 

provenientes de mastite bovina é importante para a adequada instituição do tratamento 

terapêutico (MORONI et al., 2006). Os resultados dos testes de susceptibilidade auxiliam o 

médico veterinário clínico na escolha do antimicrobiano adequado evitando, desta forma, a 

multirresistência (SUMANO; OCAMPO, 1992; FRANCIS, 1998; BRITO et al., 2001; 

SABOUR et al., 2004). 

 A adoção da antibioticoterapia deve visar à eficácia terapêutica e benefícios 

econômicos, tanto do ponto de vista do aumento da produção como na redução de fontes de 

infecção, evitando-se a propagação da resistência bacteriana aos fármacos (PINTO et al., 

2001).  

 Na tentativa de melhorar a resposta ao tratamento, várias classes de compostos 

antimicrobianos, combinações de fármacos e vias de administração têm sido investigados, 

assim como a utilização de polipeptídeos, citocinas, imunomoduladores e vacinas 

(BARKEMA et al., 2006).  

 Os produtos naturais derivados da fauna brasileira, especialmente venenos e secreções 

cutâneas, são fontes ricas de novas moléculas químicas, as quais podem ser utilizadas como 

protótipos farmacêuticos no desenvolvimento de novas medicações (TEMPONE, 2007).

 Moluscos terrestres Achatina fulica possuem em seu muco cutâneo atividade 

antimicrobiana sobre bactérias Gram positivas (Bacilus subtilis e Staphylococcus spp.) e 

negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) (IGUCHI et al., 1982; KUBOTA et 

al. 1985). Esta atividade antimicrobiana é atribuída ao achacin, glicoproteína presente no 

muco destes animais (OBARA et al., 1992), cujo mecanismo de ação corresponde à inibição 

da síntese de peptideoglicano na superfície celular bacteriana com ação bactericida 

(OTSUKA-FUCHINO et al., 1992). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
 Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do muco de Achatina fulica sobre 

Staphylococcus aureus, principal agente etiológico da mastite bovina.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Determinar e avaliar a concentração inibitória mínima do muco de Achatina fulica 

purificado sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923; 

 

b) Determinar e avaliar a concentração inibitória mínima do muco de Achatina fulica 

purificado sobre isolados de Staphylococcus aureus provenientes de infecções intramamárias 

bovina. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 MASTITE BOVINA 

 

 

 A saúde da glândula mamária depende de fatores relacionados ao animal, meio 

ambiente e manejo dos rebanhos, e interfere diretamente na qualidade do leite produzido e de 

seus derivados (SOUZA et al., 2005).  

 A mastite é a principal doença do gado leiteiro, possui alta prevalência e constitui um 

fator limitante nas propriedades leiteiras devido às perdas econômicas (LANGONI et al., 

2011; MUBARACK et al., 2012). Estas são decorrentes de vários fatores, tais como a 

diminuição da produção, custos com mão de obra, honorários profissionais, gastos com 

medicamentos, morte ou descarte precoce de animais e queda na qualidade do produto final, 

com diminuição do rendimento industrial (LANGONI et al., 1998). 

 Esta enfermidade é definida como a inflamação da glândula mamária, ocorre 

principalmente em resposta à infecção bacteriana intramamária, porém também pode ser 

causada por microrganismos como fungos, algas ou Mycoplasma. Traumas mecânicos, 

térmicos e químicos também podem predispor a glândula mamária à inflamação (ZHAO; 

LACASSE, 2008).  

 Os microrganismos causadores de mastite bovina são divididos em dois grupos em 

função de suas características, os contagiosos, cuja fonte principal é o úbere e sua 

disseminação ocorre entre os animais durante a ordenha e, os ambientais, geralmente 

presentes no meio ambiente no qual os animais vivem, a partir dessa fonte alcançam a 

glândula mamária, via canal galactóforo promovendo imediata resposta inflamatória. De 

maneira geral, os patógenos envolvidos são: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, 

Corynebacterium bovis e as enterobactérias (BARRET, 2002; BRADLEY, 2002). 

 Estudos epidemiológicos sobre a etiologia da mastite bovina revelam que os 

microrganismos de origem contagiosa são os mais prevalentes e, dentre estes, o gênero 

Staphylococcus destaca-se pela elevada frequência em casos clínicos e subclínicos da doença,
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sendo o S. aureus a espécie de maior relevância para a indústria leiteira (ZSCHÖCK et al., 

2004). 

 A mastite pode ser classificada em dois tipos principais, quanto a sua forma de 

manifestação, em clínica e subclínica. A mastite clínica caracteriza-se por sinais evidentes de 

manifestação da doença, como edema, aumento de temperatura, endurecimento e dor na 

glândula mamária e/ou presença de grumos, pus ou qualquer alteração das características do 

leite, independentemente da contagem de células somáticas (CCS) do leite. O quadro de 

mastite clínica pode ser acompanhado por sinais e sintomas sistêmicos, como aumento da 

temperatura retal, depressão, desidratação, diminuição do consumo de alimentos e da 

produção de leite (PHILPOT; NICKERSON, 2000; SANTOS; FONSECA, 2007). 

 Por outro lado, a mastite subclínica caracteriza-se pela ausência de alterações visíveis 

no leite ou no úbere. No entanto, ocorre redução da produção, mudanças na composição do 

leite e aumento da CCS, dos teores de cloreto, sódio e proteínas séricas, diminuição dos teores 

de caseína, lactose e gordura do leite (SANTOS; FONSECA, 2007).  

 É uma doença de difícil controle e erradicação apesar do grande impacto econômico, 

sobretudo por sua forma subclínica que passa despercebida entre os animais do rebanho 

leiteiro. A frequência das formas clínica e subclínica constituem um parâmetro consagrado 

para avaliação do estado sanitário do úbere (SORDILLO et al., 2002). 

 Segundo Brito et al. (2001), diversos estudos relacionados à susceptibilidade dos 

patógenos causadores da mastite bovina aos antimicrobianos no Brasil apontam para um 

aumento crescente no padrão de resistência, principalmente para o S. aureus.  

 A presença de resíduos de antimicrobianos no leite pode ser explicada devido ao 

tratamento parenteral e/ou intramamário de animais em lactação e representam o principal 

ponto crítico de controle de contaminação química do leite. Os riscos à saúde do consumidor 

são representados principalmente pelo possível desencadeamento de reações alérgicas em 

indivíduos sensíveis, pelos efeitos tóxicos e carcinogênicos, por alterações no equilíbrio da 

microbiota intestinal e pela seleção de bactérias resistentes no trato digestório dos 

consumidores (MANSUR et al., 2003). 
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3.1.1 Etiologia da mastite bovina: S. aureus 

 

 

 Bactérias do gênero Staphylococcus estão entre os principais agentes etiológicos da 

mastite bovina com caráter subclínico e crônico. Dentre as espécies mais frequentemente 

isoladas o S. aureus é um patógeno primário, responsável por infecções clínicas e subclínicas 

e elevada CCS no leite (HODGES et al., 1984; ROBERSON et al., 1996; CAPURRO et al., 

1999). Duas outras espécies coagulase positiva, S. hyicus e S. intermedius, têm sido relatadas 

como causas de mastite, mas são encontradas menos frequentemente nos rebanhos leiteiros. 

As demais espécies de Staphylococcus, classificadas como coagulase negativa, são 

consideradas patógenos secundários (GIANNEECHINI et al., 2002; BRITO et al., 2011). 

 Embora existam variações nas taxas de isolamento, conforme autor e região estudada, 

o S. aureus está dentre os microrganismos mais prevalentes mundialmente nos rebanhos 

leiteiros (TOLLERSRUD et al., 2000). Nas principais bacias leiteiras do estado de São Paulo 

houve o isolamento de 5.216 microrganismos em amostras de leite, dos quais 65,5% eram S. 

coagulase positiva (COSTA et al., 2000).  

 O S. aureus possui fatores de patogenicidade que contribuem para a sua persistência 

no tecido mamário, como produção de toxinas extracelulares e enzimas (SANTOS et al., 

2003; LEE, 2003). Este patógeno possui uma variedade de fatores de virulência: proteína A, 

cápsula (fator antifagocitário) e toxinas (alfa e beta). Estes fatores interferem na função 

neutrofílica, permitindo a evolução de uma infecção aguda em crônica (FOX et al., 1996). 

 Segundo Hamill et al. (1986), os S. aureus aderem às células endoteliais por meio de 

receptores de adesinas e são fagocitados, desta maneira o ambiente intracelular impede a ação 

dos mecanismos de defesa do hospedeiro e dos efeitos dos antimicrobianos.  

 A aderência, multiplicação e produção de toxinas favorecem a sobrevivência deste 

patógeno dentro da glândula mamária o que impede a ação de macrófagos, fatores 

quimiotáticos e mediadores inflamatórios culminando no influxo de neutrófilos, na redução de 

síntese, secreção, degeneração e morte celular (ZHAO; LACASSE, 2008; IKAWATY et al., 

2010). 

 O agente multiplica-se rapidamente no interior dos ductos lactíferos, atravessa a 

parede dos mesmos em direção aos vasos linfáticos adjacentes e estimula a defesa imediata 

pelos neutrófilos, que passam dos capilares sanguíneos para os ductos. Os danos causados à 

parede dos ductos, especialmente aos pequenos ductos e ácinos secretores, interrompem a 

secreção de leite, frequentemente há formação de tecido fibroso no foco da infecção que
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 protege o S. aureus da ação dos antimicrobianos (PAAPE et al., 1995; FOX et al., 1996; 

HENSEN et al., 2000; SLADEK et al., 2005). 

 

 

3.1.2 Tratamento e controle da mastite bovina 
 

 

 O tratamento da mastite bovina é convencionalmente realizado por antibioticoterapia, 

entretanto, o uso ostensivo e inadequado destes fármacos proporciona a ocorrência de 

resistência bacteriana a diversos princípios ativos (TORTORA, 2005).  

 Os antimicrobianos do grupo dos β-lactâmicos, como a penicilina G, as cefalosporinas 

e a ampicilina, são os mais utilizados para o tratamento de doenças em rebanhos leiteiros, 

sendo assim, os mais frequentemente encontrados no leite (PHILPOT; NICKERSON, 2000). 

Outros como a gentamicina, as tetraciclinas e os macrolídeos são citados por Quinn et al. 

(2005), como antimicrobianos comumente administrados contra patógenos causadores de 

mastite bovina. 

 A administração de antimicrobianos sintéticos em demasia levou a um aumento 

significativo da resistência dos microrganismos a estes compostos (LOPES et al., 1990; 

NORBBY; NORD, 2005). No caso do S. aureus, a resistência múltipla resulta da presença de 

plasmídeos do gene mecA, mutações cromossômicas e de elementos transponíveis 

(HIRAMATSU et al., 2001).  

 Os resíduos de antimicrobianos podem ser detectados no leite após o animal ter sido 

tratado por qualquer via de administração, intramamária, intramuscular, intrauterina, 

intravenosa, oral ou subcutânea. A persistência do mesmo no leite varia de acordo com o 

produto e depende de uma série de variáveis, tais como: a dose, a via de administração, a 

solubilidade e o estado de saúde do animal (BRITO et al., 2000; SILVA et al., 2012). 

 Sendo assim, diante da necessidade de encontrar novas bases com atividade 

antimicrobiana com a finalidade de garantir a eficácia do tratamento de infecções 

intramamárias bovina, observa-se um crescente interesse por novas moléculas bioativas com o 

objetivo de empregar novas terapêuticas promovendo benefícios aos animais, consumidores, 

produtores, indústria e meio ambiente (REKSEN et al., 2007). 
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3.2 SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA DO S. AUREUS CAUSADOR DE 

MASTITE BOVINA  

 

 

 Estudos referentes à susceptibilidade antimicrobiana de patógenos causadores de 

mastite bovina demonstram aumento crescente no padrão de resistência (BRITO; BRITO, 

1996; LANGONI et al., 1998; SAINI et al., 2012). Isolados de S. aureus provenientes de 

amostras de leite de vacas portadoras de mastite apresentam características patogênicas e de 

resistência a diversos antimicrobianos utilizados rotineiramente no tratamento da doença 

(FREITAS et al., 2005). 

 Muitos antimicrobianos têm sido utilizados para o tratamento da mastite, incluindo 

compostos que não são rapidamente absorvidos na glândula mamária, por exemplo, 

sulfonamidas e penicilinas, com exceção dos aminoglicosídeos e cefalosporinas de primeira 

geração (ZIV; STORPER, 1985; SANDHOLM, 1995; ERSKINE, 2000). 

 A análise da susceptibilidade do S. aureus aos antimicrobianos tem revelado alguns 

mecanismos bioquímicos deste agente, tais como inativação do antimicrobiano por enzimas 

que modificam ou hidrolisam o princípio ativo, alterações nos receptores-alvo por aquisição 

de um alvo novo promovendo redução da afinidade do antimicrobiano ou mutação de genes, 

principalmente pela atividade de efluxo do antimicrobiano. Os antimicrobianos representam 

importante fator seletivo para o desenvolvimento de resistência bacteriana tanto cromossomial 

quanto plasmidial (OLIVEIRA et al., 2007).  

 Em estudos realizados por Langoni et al. (2000), observou-se uma taxa de cura de 

81,8% dos animais mediante a associação da enrofloxacina e amoxicilina nos casos de mastite 

subclínica causada por S. aureus. A enrofloxacina é derivada do ácido carboxílico, cujo 

mecanismo de ação atinge diretamente o núcleo difuso das bactérias e bloqueia a girase 

bacteriana, enzima de replicação do DNA, desta maneira há inibição total do metabolismo e a 

multiplicação do microrganismo. A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética com uma 

estrutura essencial, alvo da ação de microrganismos resistentes, os quais possuem as enzimas 

β- lactamases que têm a capacidade de clivar o anel β- lactâmico (FREITAS et al., 2005). 

 O marcante aumento da prevalência de S. aureus multirresistentes causadores de 

mastite bovina é grave. A heterogeneidade genética existente em populações naturais deste 

agente o torna um importante patógeno responsável por casos de doenças de origem alimentar 

por meio da ingestão de toxinas, constituindo um problema também de saúde pública 

(SABOUR et al., 2004). 
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A susceptibilidade dos S. aureus aos diferentes antimicrobianos empregados no 

tratamento das doenças animais é de grande importância para o médico veterinário, pois visa 

fornecer subsídios para a terapia do animal acometido, bem como para todos os animais do 

rebanho submetidos às mesmas condições de manejo e, portanto, sob os mesmos riscos de 

infecção (ERSKINE, 2000). 

 

 

3.3 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DOS ANTIMICROBIANOS FRENTE AO 

S. AUREUS  

 

 

 A concentração inibitória mínima (CIM) é definida como a menor concentração de 

uma substância antimicrobiana capaz de inibir a multiplicação de um isolado bacteriano, desta 

maneira, as CIM50 e CIM90 correspondem, respectivamente, a menor concentração capaz de 

inibir a multiplicação de 50% e 90% de isolados bacterianos (CLSI, 2008). 

 Estudos realizados por Moroni et al. (2006), demonstram que de 68 isolados de S. 

aureus provenientes de mastite subclínica avaliados, nenhum foi susceptível a todos os 

antimicrobianos testados e 94% foram resistentes a 3 ou mais agentes antimicrobianos. 

Resultados obtidos referentes à determinação da CIM de penicilina para os 68 isolados de S. 

aureus indicaram que 69% foram resistentes a este antimicrobiano. Com relação à 

amoxacilina e ampicilina, os autores descreveram resistência para 100 e 98,5% dos isolados 

de S. aureus estudados. 

 Brito et al. (2001), mediante a determinação da CIM observaram que isolados de S. 

aureus oriundos de infecções intramamárias bovina no Brasil (clínicas e subclínicas) foram 

susceptíveis a cefalotina, eritromicina, gentamicina, norfloxacina e oxacilina, 91% resistentes 

a tetraciclina e a tilosina, 65% a ampicilina e a penicilina e, 99% a neomicina. Estes autores 

afirmam que a resistência a oxacilina é infrequente entre espécimes isoladas da glândula 

mamária bovina.  

 Pesquisas realizadas por Iguchi et al. (1982), relacionadas à avaliação da atividade 

antimicrobiana do muco de A. fulica  sobre bactérias Gram positivas, S. aureus (IFO 12732) e 

Bacillus subtilis (IFO 3515), resultaram na determinação da CIM do muco purificado 

mediante o emprego da técnica de disco-difusão em ágar. Estes pesquisadores observaram que 

a CIM para estas bactérias variou entre 175 e 210 µg/mL. 
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 Após quatro anos, Kubota et al. (1985), em pesquisa desenvolvida com o muco de A. 

fulica purificado sobre a cepa de S. aureus (IFO 12732) determinaram, através da técnica de 

disco-difusão em ágar, uma CIM igual a 5 µg/mL.  

 

 

3.4 MOLUSCOS ACHATINA FULICA  

 

 

 Os moluscos são animais invertebrados que constituem um filo distinto e particular 

destituído de semelhança ou afinidade filogenética com qualquer outro grupo vivente. O filo 

Mollusca possui uma abundância de espécies, cerca de 100.000 espécies vivas, constituindo o 

segundo maior filo animal, sucesso este atribuível à extrema plasticidade e adaptabilidade do 

plano básico corporal e imunidade (CAMPION, 1961).  

 Estes animais podem ser encontrados no mar, na água doce e na terra e, devido a sua 

imunidade natural, constituída pelas barreiras de proteção anatômica e química que previnem 

danos aos tecidos, perda de fluido corporal e infecções por microrganismos e parasitas, 

obtiveram grande sucesso adaptativo e reprodutivo (BARNES; CALOW, 1995). 

 Os moluscos terrestres são herbívoros e comestíveis, pertencentes às famílias 

Achatinidae (África) e Helicidae (Europa). A espécie mais conhecida é a Achatina fulica, 

mais recomendada para as regiões tropicais e subtropicais em função de sua capacidade de 

adaptação a estes climas (PACHECO; MARTINS, 1998). 

 Segundo Lorenzi et al. (2008), os moluscos Achatina fulica foram introduzidos no 

Brasil na década de 1980, no estado do Paraná, por criadores de escargots europeus (Helix 

aspersa) pelo fato de acreditarem que a introdução desta espécie seria uma alternativa 

economicamente viável, pois são animais que se reproduzem em grande escala, com rápido 

crescimento e por apresentarem mais carne quando comparados ao gênero Helix. 

 O muco liberado pelos moluscos é um fluido viscoelástico resultante da mistura da 

secreção de glândulas cutâneas e apresenta, dentre outras funções, veículo de transporte de  

partículas da superfície ciliada, secreção de produtos, transferência de água e eletrólitos 

através da epiderme, auxílio na locomoção e proteção do animal contra a desidratação e a 

microrganismos (IGUCHI et al., 1982). 

 Os componentes humorais dos moluscos são constituídos por lisoenzimas, lecitinas e 

pelo sistema feniloxidase, sendo que o mecanismo de defesa celular compreende a fagocitose, 
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formação de nódulo, encapsulação, atrofia, necrose e liquefação do tecido (GLINSKI; 

JAROSZ, 1997).  

 Os moluscos terrestres A. fulica possuem em seu muco cutâneo atividade 

antimicrobiana sobre bactérias Gram positivas (Bacilus subtilis e Staphylococcus spp.) e 

negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) (IGUCHI et al., 1982; KUBOTA et 

al., 1985). Segundo Kubota et al. (1985), a fração do muco com atividade antimicrobiana é 

composta por duas subunidades cujos pesos moleculares correspondem a 70 e 80 Kilodaltons 

(KDa). 

 Pesquisas desenvolvidas por Obara et al. (1992), descrevem o achacin, glicoproteína 

presente no muco destes animais, como o responsável por exercer atividade antimicrobiana, 

cujo mecanismo de ação corresponde à inibição da síntese de peptideoglicano na superfície 

celular bacteriana com ação bactericida (OTSUKA-FUCHINO et al., 1992). 

 

 

3.4.1 Uso terapêutico do muco de A. fulica 
 

 

 A secreção cutânea, muco, liberada pelos moluscos é composta por uma mistura de 

elevado conteúdo protéico, proveniente de várias glândulas e exsudato geral de células 

epiteliais (LORENZI et al., 2008) o que possibilita o desenvolvimento de formulações 

farmacêuticas (SANTANA, 2011). 

 As secreções cutâneas de muitos animais, especialmente anfíbios, representam uma 

importante fonte de componentes antiparasitários e antifúngicos (TEMPONE et al., 2007). O 

muco dos moluscos A. fulica apresenta uma secreção cutânea abundante com potencial 

terapêutico significativo, o mesmo exerce atividades biológicas relacionadas com atividade 

antimicrobiana e anti-angiogênica (EHARA et al., 2002).  

 Tempone (2007), desenvolveu um estudo inédito ao avaliar e determinar a 

concentração efetiva de muco com atividade anti-Leishmania com resultados promissores 

para o desenvolvimento de antiparasitários a partir do muco de A. fulica.  

Pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Helicicultura e Zooterapia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Pirassununga-

SP por Martins et al. (2000, 2003), Sírio (2005) e Silva (2009), demonstraram que o muco de 

A. fulica acelerou o processo de cicatrização e, desta forma, impediu complicações posteriores 
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como subsequentes infecções. Silva (2009), a partir de estudos relacionados com a 

cicatrização epitelial de camundongos observou que o muco de A. fulica não apresentou efeito 

citotóxico in vitro. 

 Yokoya (2010), avaliou o efeito desinfetante do muco de A. fulica em tetos de vacas 

na pré e pós-ordenha comparando-o com o iodo, desinfetante comumente utilizado. Em seus 

resultados verificou que o muco foi tão eficiente quanto o iodo no controle da microbiota dos 

tetos. Adicionalmente, verificou-se que o muco proporcionou ao tecido dos tetos aspecto 

macio e hidratado evitando-se, portanto, a presença de fissuras que comumente ocorrem 

quando se faz uso do iodo e que podem representar porta de entrada aos patógenos causadores 

de mastite bovina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 LOCAIS DE EXECUÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 O presente estudo foi desenvolvido nos seguintes laboratórios: Laboratório de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Helicicultura e Zooterapia do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 

Pirassununga-SP, Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, Pirassununga-SP e Laboratório de Biotecnologia do Instituto Butantan, São Paulo-SP. 

 O desenvolvimento deste estudo foi dividido em cinco etapas: 

 

1) Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do muco, in natura e diluído, sobre S. 

aureus ATCC 25923; 

 

2) Purificação do muco de A. fulica através da cromatografia líquida de alta eficiência; 

 

3) Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do muco de A. fulica purificado sobre S. 

aureus ATCC 25923 e quantificação protéica do mesmo; 

 

4) Determinação e avaliação da concentração inibitória mínima do muco de A. fulica 

purificado sobre S. aureus ATCC 25923; 

 

5) Determinação e avaliação da concentração inibitória mínima do muco de A. fulica 

purificado sobre isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina. 
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4.2 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MOLUSCOS A. FULICA  

 

 

 Os animais (n= 30) selecionados para a coleta de muco foram procedentes do 

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Helicicultura e Zooterapia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-SP. Os 

animais foram separados e mantidos em caixas de madeira (Figura 1) medindo 65 cm de 

comprimento por 40 cm de largura e 30 cm altura, a densidade populacional correspondeu a 

10 animais por caixa. Os animais receberam ração base (PACHECO; MARTINS, 1998) e 

água ad libitum. 

Figura 1 - Caixa de madeira com moluscos A. fulica 

 

 A seleção dos animais foi realizada mediante mensuração da massa corpórea (Figura 

2) e determinação de suas dimensões com o auxílio de um paquímetro. O comprimento 

(medido do ápice à margem anterior da concha) e a largura (no ponto médio da concha) foram 

determinados selecionando-se aqueles com peso médio entre 120 a 180 g. 

 

Figura 2 - Mensuração da massa dos 
moluscos A. fulica 
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4.3 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO MUCO, IN 

NATURA E DILUÍDO, SOBRE S. AUREUS ATCC 25923  

 

 

4.3.1 Coleta e preparo do muco de A. fulica 

 

 

 A extração do muco dos animais foi realizada mediante a estimulação manual da 

superfície corporal (Figura 3), mais especificamente da glândula podal, não sendo necessário 

o sacrifício ou qualquer procedimento que causasse injúria aos animais estudados de acordo 

com a metodologia descrita por Martins et al. (2003), levando-se em consideração o bem estar 

dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O muco coletado, volume igual a 80 mL, foi homogeneizado em vórtex (Figura 4) e 

aliquotado em frascos estéreis, sendo uma alíquota submetida a diluições em solução salina 

0,8% nas concentrações: 1:1, 1:2 e 1:3. Tanto as alíquotas de muco in natura (puro) quanto às 

diluídas, foram mantidas sob refrigeração no Laboratório de Microbiologia do Leite do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-SP até o momento de sua utilização 

para a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro sobre S. aureus ATCC 25923. 

 

Figura 3 - Extração do muco mediante 
estimulação manual da 
glândula podal 
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4.3.2 Preparo do inóculo  
 

 

 Foi utilizado o S. aureus ATCC 25923 (American Type Culture Collection, Manassas, 

VA, EUA), mantido no Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição 

e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, Pirassununga-SP, para a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do muco, in 

natura e diluído.  

Para tanto, 100 µL de suspensão em glicerol contendo a cepa padrão foram inoculados 

em 6 mL de caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) (Oxoid, Inglaterra), e incubadas a 

37oC por 15h. Após confirmação do crescimento por turvação do meio, o inóculo padrão foi 

ajustado segundo o padrão de McFarland de 0,5 (equivalente a 5 x 105 UFC/mL) utilizado em 

até 15 minutos segundo critérios descritos no CLSI (2008). 

 

 

4.3.3 Técnica de disco-difusão em ágar: muco in natura e diluído  
 

 

 Para avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do muco, in natura e diluído, sobre 

S. aureus ATCC 25923 foi empregada a técnica de disco-difusão em ágar, de acordo com a 

metodologia descrita no CLSI (2008). 

Figura 4 - Homogeneização em vórtex do 
muco de A. fulica 
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 Discos de papel filtro com 5 mm de diâmetro foram autoclavados e impregnados com 

o muco, in natura e diluído, em solução salina 0,8%, nas concentrações: 1:1, 1:2 e 1:3. Os 

discos secos e impregnados com os princípios ativos foram aplicados na superfície das placas 

de ágar Müller Hinton (Oxoid, Inglaterra) semeadas com S. aureus ATCC 25923 

ressuspensos e com sua concentração ajustada segundo o padrão McFarland de 0,5, em 

duplicata. Como controle positivo utilizou-se o disco de gentamicina, cujo halo de inibição 

para a bactéria em questão é conhecido, também em duplicata e em placas de petri separadas. 

 Cada disco foi aplicado de encontro à placa, de maneira a assegurar contato completo 

com a superfície do ágar distribuído. As placas foram invertidas e colocadas em estufa a 35° 

C até 10 minutos da aplicação dos discos. Após 18 horas de incubação as placas foram 

retiradas da estufa e os diâmetros dos halos de inibição foram mensurados. Os halos foram 

medidos em milímetros usando-se um paquímetro de acordo com os critérios do CLSI (2008). 

 O halo de inibição foi considerado a área sem crescimento bacteriano detectável a olho 

nu. Foram considerados sensíveis os halos com diâmetro maior ou igual a 8 mm segundo 

metodologia descrita no CLSI (2008). 

 

 

4.4 PURIFICAÇÃO DO MUCO DOS MOLUSCOS A. FULICA  

 

 

4.4.1 Cromatografia líquida de alta eficiência 
 

 

 Esta atividade foi realizada no Laboratório de Biotecnologia do Instituto Butantan, São 

Paulo-SP.  

 Ao muco in natura refrigerado, volume correspondente a 60 mL, foram adicionados 

120 mL de água Milli-Q, a solução foi homogeneizada e mantida sob refrigeração por 10 

horas. Posteriormente, foram adicionados à solução 210 mL de etanol, a solução foi 

homogeneizada e refrigerada por mais 4 horas. A solução foi centrifugada, a 2900 g, por 30 

minutos em centrífuga refrigerada conforme metodologia descrita por Kubota et al. (1985). O 

sobrenadante foi desprezado e o pellet, volume correspondente a 5,7 g, foi ressuspenso em 20 

mL de solução tampão TRIS HCl. A purificação do muco foi realizada através da 
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cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) de acordo com metodologia descrita por 

Kubota et al. (1985). 

 O muco purificado, volume correspondente a 21 mL, foi aliquotado em 14 tubos 

estéreis eppendorf de 1,5 mL para posterior identificação e avaliação das alíquotas com 

atividade antimicrobiana sobre S. aureus ATCC 25923. As alíquotas foram transportadas 

refrigeradas em caixa térmica até o Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento 

de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, Pirassununga-SP no qual foram mantidas refrigeradas até o 

momento de sua utilização. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO MUCO 

PURIFICADO SOBRE S. AUREUS ATCC 25923 

 

 

4.5.1 Preparo do muco purificado 
 

 

 Todas as 14 alíquotas de muco purificado permaneceram refrigeradas no Laboratório 

de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-SP até o 

momento de sua utilização para avaliação e identificação das alíquotas com atividade 

antimicrobiana. 

 

 

4.5.2 Preparo do inóculo 
 

 

 Foi utilizado o S. aureus ATCC 25923 (American Type Culture Collection, Manassas, 

VA, EUA), mantido no Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição 

e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 
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São Paulo, Pirassununga-SP, para a avaliação e identificação da atividade antimicrobiana das 

alíquotas de muco purificado.  

Desta maneira, 100 µL de suspensão em glicerol contendo a cepa padrão foram 

inoculados em 6 mL de caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) (Oxoid, Inglaterra), e 

incubadas a 37oC por 15h. Após confirmação do crescimento por turvação do meio, o inóculo 

padrão foi ajustado segundo o padrão de McFarland de 0,5 (equivalente a 5 x 105 UFC/mL) 

utilizado em até 15 minutos de acordo com metodologia descrita no CLSI (2008). 

 

 

4.5.3 Técnica de disco-difusão em ágar do muco purificado 
 

 

 Para avaliação e identificação das alíquotas de muco purificado com atividade 

antimicrobiana foi empregada a técnica de disco-difusão em ágar segundo metodologia 

descrita no CLSI (2008).  

 Sendo assim, foram utilizados 50 µL de cada alíquota para impregnar os discos de 

papel filtro autoclavados. Desta maneira, os 14 discos secos e impregnados foram aplicados 

na superfície das placas de ágar Müller Hinton (Oxoid, Inglaterra) semeadas com S. aureus 

ATCC 25923 ressuspensos e com sua concentração ajustada segundo o padrão McFarland de 

0,5, em duplicata. Como controle positivo utilizou-se o disco de gentamicina, cujo halo de 

inibição para a bactéria em questão é conhecido. 

  Cada disco foi aplicado de encontro à placa, de maneira a assegurar contato completo 

com a superfície do ágar de acordo com a metodologia descrita no CLSI (2008). 

 As placas foram invertidas e colocadas em estufa a 35° C até 10 minutos da aplicação 

dos discos. Após 18 horas de incubação as placas foram retiradas da estufa e os diâmetros dos 

halos de inibição foram mensurados. Os halos foram mensurados segundo metodologia 

critérios do CLSI (2008). 

 Os halos de inibição foram considerados as áreas sem crescimento bacteriano 

detectável a olho nu. Foram considerados sensíveis os halos com diâmetro maior ou igual a 8 

mm (CLSI, 2008). 

 A mensuração dos halos de inibição de crescimento do S. aureus ATCC 25923 

permitiu a identificação das alíquotas com atividade antimicrobiana. Estas foram transferidas 

para um frasco estéril constituindo um pool de muco purificado. O pool foi submetido à  
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quantificação protéica e utilizado para a determinação e avaliação da CIM sobre S. aureus 

ATCC 25923 e sobre isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina. 

 

 

4.5.4 Quantificação protéica do muco purificado 
 

 

 Proteínas foram extraídas a partir de um pool composto por 08 alíquotas de muco 

purificado, volume correspondente a 12 mL, que apresentaram atividade antimicrobiana sobre 

S. aureus ATCC 25923. Foram utilizados 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0,1 % (v/v) Triton-X, 

0,1% (p/v) PVPP e 10 mM de peptastina. Após centrifugação (14.000 rpm, 4°C) as amostras 

contendo o muco purificado foram mantidas a -20°C até o momento da sua utilização. O meio 

líquido foi filtrado sob vácuo através de uma membrana de 20 µm. Em seguida o muco foi 

ressuspenso em 1 mL de água destilada, sendo posteriormente dessalinizado através de diálise 

contra água (abertura da membrana 7 KDa).  

 O peso molecular das proteínas foi determinado por gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE) 12% conforme rotina do laboratório.  

 A concentração protéica do pool de muco purificado foi determinada de acordo com 

Bradford (1976), utilizando BSA como padrão. Bandas de interesse foram excisados dos géis 

e em seguida, digeridos na presença de tripsina (Promega, Mannheim, Alemanha).  

 

 

4.6 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CIM DO MUCO PURIFICADO SOBRE S. 

AUREUS ATCC 25923  

 

 

4.6.1 Preparo do muco purificado  
 

 

 O muco dos moluscos, purificado e quantificado, foi mantido refrigerado no 

Laboratório Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-
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SP até o momento de sua utilização para a determinação da CIM sobre S. aureus ATCC 

25923  

 

4.6.2 Preparo do inóculo 
 

 

 Foi utilizado o S. aureus ATCC 25923 (American Type Culture Collection, Manassas, 

VA, EUA) mantido no Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, Pirassununga-SP, para a determinação da CIM do muco purificado. 

 Sendo assim, 100 µL de suspensão em glicerol contendo a cepa padrão foram 

inoculados em 6 mL de caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) (Oxoid, Inglaterra), e 

incubadas a 37oC por 15h. Após confirmação do crescimento por turvação do meio, o inóculo 

padrão foi ajustado segundo o padrão de McFarland de 0,5 (equivalente a 5 x 105 UFC/mL) 

utilizado em até 15 minutos de acordo com a metodologia descrita no CLSI (2008).    

 

 

4.6.3 Método de microdiluição em caldo do muco purificado 
 

 

 As diluições do muco purificado foram realizadas de acordo com a Metodologia dos 

Testes de Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de 

Crescimento Aeróbico do descrita no CLSI (2008). 

 Foi utilizada microplaca estéril com fundo em “U” contendo 96 orifícios. A primeira 

coluna recebeu 100µL do muco purificado na concentração inicial, correspondente a 100 

µg/mL, e 100 µL do meio de cultura líquido BHI (Oxoid, Inglaterra) e as demais colunas 

receberam apenas 100 µL do meio de cultura. Para diluição sucessiva, foram pipetados 100 

µL da solução contida na primeira coluna (muco purificado e meio de cultura) e pipetados na 

segunda coluna, que continha apenas meio de cultura. Após homogeneização, 100 µL da 

solução contida nos poços da segunda coluna, foram pipetados e inseridos na coluna seguinte, 

e assim sucessivamente (Figura 5). O experimento foi realizado em triplicata. 
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Ao fim do processo de diluição do muco, 100 µL da cultura de S. aureus ATCC 25923 

foram acrescidas em cada poço (Figura 6). As concentrações finais do muco purificado 

variaram entre 100 - 0,04 µg/mL. Como controle das diluições do muco purificado, um poço 

contendo caldo sem muco foi inoculado com S. aureus ATCC 25923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, a microplaca foi incubada em estufa bacteriológica por 24 horas, a 37°C. 

Para leitura, realizada visualmente, foram adicionados 50 µL de tetrafeniltetrazólico (TTC) 

em cada orifício, indicador de multiplicação bacteriana, que apresenta coloração avermelhada 

na presença de células viáveis. 

 Para avaliação da ação da atividade antimicrobiana do muco purificado, em 

bactericida ou bacteriostática, uma alíquota foi retirada do material contido no orifício (poço) 

que demonstrou inibição no desenvolvimento bacteriano para a cepa de S. aureus ATCC 

25923 no método de microdiluição em caldo e semeada em placa de petri estéril contendo 

Figura 5 - Aplicação das diluições sucessivas de 
muco purificado e meio de cultura 

Figura 6 - Aplicação da cultura de S. aureus ATCC 25923 
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meio de cultura ágar BHI (Oxoid, Inglaterra) segundo metodologia descrita por Nader et al. 

(2010).  

 Após incubação em estufa bacteriológica por 24 horas, a 37°C, a alíquota semeada foi 

inspecionada visualmente e o resultado interpretado da seguinte maneira: multiplicação 

bacteriana significou ação bacteriostática e ausência de desenvolvimento bacteriano significou 

ação bactericida. 

 

 

4.7 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CIM DO MUCO PURIFICADO SOBRE 

ISOLADOS DE S. AUREUS PROVENIENTES DE INFECÇÕES INTRAMAMÁRIAS 

BOVINA  

 

 

4.7.1 Preparo do muco purificado 
 

 

 O muco dos moluscos, purificado e quantificado, foi mantido refrigerado no 

Laboratório de Microbiologia do Leite do Departamento de Nutrição e Produção Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-

SP até o momento de sua utilização para a determinação CIM sobre isolados de S. aureus 

provenientes de infecções intramamárias bovina.  

 

 

4.7.2 Preparo dos inóculos 
 

 

 Foram utilizados 30 isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias 

bovina mantidos no banco de cultura do Laboratório de Microbiologia do Leite do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga-SP, para a determinação da CIM. 

 Para tanto, 100 µL de cada suspensão em glicerol contendo os isolados foram 

inoculadas em 6 mL de caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) (Oxoid, Inglaterra), e 
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incubadas a 37oC por 15h. Após confirmação do crescimento por turvação do meio os 30  

inóculos foram ajustados segundo o padrão de McFarland de 0,5 (equivalente a 5 x 105 

UFC/mL) para serem utilizadas em até 15 minutos de acordo com metodologia descrita no 

CLSI (2008). 

 

4.7.3 Método de microdiluição em caldo do muco purificado 
 

 

 Foram utilizadas microplacas estéreis com fundo em “U” contendo 96 orifícios. A 

primeira coluna recebeu 100 µL do muco purificado na concentração inicial, correspondente a 

100 µg/mL, e 100 µL do meio de cultura líquido BHI (Oxoid, Inglaterra) e as demais colunas 

receberam apenas 100 µL do meio de cultura. Para diluição sucessiva, foram pipetados 100 

µL da solução contida na primeira coluna (muco purificado e meio de cultura) e pipetados na 

segunda coluna. Após homogeneização, 100 µL da solução contida nos poços da segunda 

coluna, foram pipetados e inseridos na coluna seguinte, e assim sucessivamente. O 

experimento foi realizado em triplicata. 

 Ao fim do processo de diluição do muco, 100 µL de cada cultura dos 30 isolados de S. 

aureus provenientes de infecções intramamárias bovina foram acrescidos em cada poço. As 

concentrações finais do muco purificado variaram entre 100 - 0,04 µg/mL. Como controle das 

diluições do muco, um poço contendo caldo sem muco foi inoculado com S. aureus ATCC 

25923. 

 Em seguida, as microplacas foram incubadas em estufa bacteriológica por 24 horas, a 

37°C. Para leitura, realizada visualmente, foram adicionados 50 µL de tetrafeniltetrazólico 

(TTC) em cada orifício, indicador de multiplicação bacteriana, que apresenta coloração 

avermelhada na presença de células viáveis. 

Para avaliação da ação da atividade antimicrobiana do muco purificado, em 

bactericida ou bacteriostática, foram retiradas alíquotas dos materiais contidos nos orifícios 

que demonstraram inibição no desenvolvimento bacteriano no método de CIM e semeados em 

placas de petri estéreis contendo meio de cultura ágar BHI (Oxoid, Inglaterra). Após 

incubação em estufa bacteriológica por 24 horas, a 37°C, as culturas referentes aos isolados 

de S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina foram inspecionadas 

visualmente e os resultados foram interpretados conforme metodologia citada anteriormente. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO MUCO, IN 

NATURA E DILUÍDO, SOBRE S. AUREUS ATCC 25923 – TÉCNICA DE DISCO-

DIFUSÃO EM ÁGAR 

 

 

 Na técnica de disco-difusão em ágar, observou-se que o muco in natura (puro) e 

diluído nas concentrações 1:1 e 1:2, produziram halos de inibição para a cepa de S. aureus 

ATCC 25923 com diâmetros respectivamente iguais a 12,10 e 8 mm, enquanto que na 

concentração 1:3 não houve a formação de halo de inibição (Tabela 1e Figura 7). 

 

Tabela 1 - Apresentação do muco de A. fulica, in natura e diluído, e respectivos diâmetros dos halos de inibição 
de crescimento da cepa de S. aureus ATCC 25923 

Apresentação do muco dos moluscos 
Achatina fulica 

Diâmetros dos halos de inibição 
(mm) 

In natura 12 
Concentração 1:1 10 
Concentração 1:2 8 
Concentração 1:3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Disco-difusão em ágar do muco, in 
natura (puro) e diluído, sobre a 
cepa de S. aureus ATCC 25923 
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5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO MUCO 

PURIFICADO SOBRE S. AUREUS ATCC 25923 – TÉCNICA DE DISCO-DIFUSÃO 

EM ÁGAR 

 

 

 Mediante a técnica de disco-difusão em ágar, observou-se que das 14 alíquotas de 

muco purificado avaliadas, volume correspondente a 21 mL, 8 alíquotas produziram halos de 

inibição para a cepa de S. aureus ATCC 25923 (Tabela 2 e Figura 8).   

 

Tabela 2 - Apresentação do muco de A. fulica, com e sem atividade antimicrobiana, e respectivos volumes e 
diâmetros dos halos de inibição de crescimento da cepa de S. aureus ATCC 25923 

Apresentação do muco dos moluscos 
Achatina fulica 

Volume de muco purificado 
(mL) 

Diâmetros dos halos de inibição 
(mm) 

Purificado 12 20 
Purificado 9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 QUANTIFICAÇÃO PROTÉICA DO MUCO PURIFICADO COM ATIVIDADE 

ANTIMICROBIANA E ELETROFORESE EM GEL DE POLICACRILAMIDA 

 

 

 O pool composto pelas 8 alíquotas de muco purificado (volume correspondente a 12 

mL) com atividade antimicrobiana observada foi quantificado obtendo-se a concentração 

protéica correspondente a 100 µg/mL (Tabela 3). 

Figura 8 - Disco-difusão em ágar do muco 
purificado e da gentamicina, 
controle positivo, sobre a cepa de 
S. aureus ATCC 25923 
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Tabela 3 - Concentração protéica do pool de muco de A. fulica purificado, com atividade antimicrobiana sobre a 
cepa de S. aureus ATCC 25923, e respectivo volume e diâmetro do halo de inibição de crescimento 
bacteriano 

Volume de muco de A. fulica purificado 
(mL)  

Diâmetro do halo de inibição 
(mm) 

Concentração protéica 
(µg/mL) 

12 20 100 
   

 

 A eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 12% do pool composto por 

alíquotas de muco purificado com atividade antimicrobiana indicou a presença de duas 

frações protéicas com pesos moleculares próximos ao padrão albumina bovina, ou seja, 60 e 

70 kDa (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÂO DA CIM DO MUCO PURIFICADO SOBRE S. 

AUREUS ATCC 25923 

 

 

 A CIM do muco purificado sobre S. aureus ATCC 25923 determinada, mediante a 

técnica de microdiluição em caldo, correspondeu a 50 µg/mL, valor obtido por leitura visual 

com a utilização do revelador tetrafeniltetrazólico. 

 A partir do método de microdiluição em caldo, a amostra proveniente da CIM 

determinada e semeada em meio de cultura demonstrou que a atividade antimicrobiana do 

muco purificado apresentou ação bactericida. 

 

 

Padrão Muco purificado  

Figura 9 - Eletroforese em gel de poliacrilamida para identificação de 
frações potéicas do muco de A. fulica purificado 
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5.6 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CIM DO MUCO PURIFICADO SOBRE 

ISOLADOS DE S. AUREUS PROVENIENTES DE INFECÇÕES INTRAMAMÁRIAS 

BOVINA 

 

 

As CIMs determinadas, para os 30 isolados de S. aureus provenientes de infecções 

intramamárias bovina, variaram entre 12,5 e 100 µg/mL. Destes, dois isolados (6,7 %) 

apresentaram CIM de 12,5 µg/mL, três (10 %) CIM de 25 µg/mL, vinte e três (76,6 %) CIM 

de 50 µg/mL e dois (6,7 %) apresentaram CIM de 100 µg/mL (Tabela 4 e Figura 10).  

 

Tabela 4 - Frequência dos isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina e respectivas 
concentrações inibitórias mínimas determinadas 

Concentração inibitória mínima - CIM 
(µg/mL) 

Isolados de Staphylococcus aureus 
(%)                                           (n) 

12,5 6,7 2 
25 10  3 
50 76,6 23  
100 6,7   2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A partir do método de microdiluição em caldo, amostras provenientes das CIMs 

determinadas e semeadas em meio de cultura demonstraram que a atividade antimicrobiana 

do muco purificado apresentou ação bactericida para todos os 30 isolados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Microdiluição em caldo do muco de A. fulica purificado sobre isolados de 
S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina com a utilização 
do revelador tetrafeniltetrazólico 
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5.7 ANALISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os dados de concentração inibitória mínima apresentados foram obtidos em triplicata 

e os resultados analisados utilizando-se desvio padrão e teste ANOVA (Bioestat 5.0). 

 Os resultados também foram analisados no programa Statistical Analysis System (SAS 

Institute Inc., 2010). Para análise estatística entre as frequências das concentrações inibitórias 

mínimas determinadas para os isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias 

bovina foi utilizado o teste qui-quadrado, proc FREQ, e para a determinação da CIM50 e 

CIM90 foi utilizado o proc UNIVARIATE. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O tratamento adequado da mastite bovina é uma das formas mais práticas e eficientes 

de controle, por eliminar um elo importante da cadeia epidemiológica desta enfermidade 

(LANGONI et al., 1998). 

Os testes de susceptibilidade aos antimicrobianos podem auxiliar o médico veterinário 

a selecionar o agente antimicrobiano apropriado para tratamento de infecções intramamárias 

causadas por S. aureus (MORONI et al., 2006). 

 De acordo com Kubota et al. (1985), os moluscos A. fulica possuem em seu muco 

cutâneo atividade antimicrobiana bastante efetiva sobre bactérias Gram positivas (Bacilus 

subtilis e Staphylococcus spp.) e negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa). 

 Segundo Obara et al. (1992) uma glicoproteína denominada achacin, composta por 

duas subunidades com pesos moleculares correspondes à 70 e 80 KDa, presente no muco 

destes moluscos é a responsável por determinar a atividade antimicrobiana do mesmo. O 

mecanismo de ação desta glicoproteína corresponde à inibição da síntese de peptideoglicano 

na superfície celular bacteriana com ação bactericida (OTSUKA-FUCHINO, 1992). 

Pesquisas nacionais desenvolvidas no Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Helicicultura e Zooterapia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Pirassununga-

SP por Martins et al. (2000, 2003), Sírio (2005), Lorenzi (2008) e Silva (2009), demonstraram 

que o muco de A. fulica acelerou o processo de cicatrização de feridas cirúrgicas e, desta 

forma, impediu complicações posteriores como subsequentes infecções. Silva (2009), 

observou também que o muco não apresentou efeito citotóxico sobre cultura de células 

humanas e animais.  

Yokoya (2010), avaliou o efeito desinfetante do muco deste molusco em tetos de 

vacas, na pré e pós-ordenha comparando-o com o iodo, e observou que o mesmo foi tão 

eficiente quanto o iodo no controle da microbiota dos tetos.  

Diferentes autores estudaram a determinação da CIM de antimicrobianos comerciais, 

de extratos de plantas e de própolis sobre S. aureus (BRUMFITT et al., 1990; BRITO et al., 

2001; PINTO et al., 2001; MORONI et al., 2006; NADER et al., 2010). No entanto, a 

determinação da CIM do muco de A. fulica sobre isolados de S. aureus provenientes de 

infecções intramamárias bovina, não foi descrito na literatura científica nacional e 

internacional até os dias de hoje, o que confere a este estudo ineditez. 
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 Os resultados obtidos neste estudo relacionados à atividade antimicrobiana in vitro do 

muco de A. fulica, in natura e diluído, sobre S. aureus ATCC 25923 demonstraram 

diminuição proporcional do diâmetro dos halos de inibição de crescimento bacteriano à 

medida que a concentração do muco foi reduzida. 

 A observação da atividade antimicrobiana do muco, tanto in natura quanto purificado, 

sobre S. aureus ATCC 25923, utilizando-se o método de disco-difusão em ágar, corroboram 

com os descritos na literatura por Iguchi et al. (1982) e Kubota et al. (1985).

 Comparando-se à atividade antimicrobiana do muco, in natura e purificado, mediante 

a mensuração dos halos de inibição de crescimento de S. aureus ATCC 25923, observou-se 

que o muco purificado apresentou atividade antimicrobiana mais efetiva, provavelmente em 

função do muco purificado apresentar maior concentração protéica após a cromatografia 

líquida de alta eficiência. 

 Os resultados referentes à determinação dos pesos moleculares do muco purificado, 70 

e 80 KDa, estão próximos aos descritos por Kubota et al. (1985), no qual a glicoproteína 

proveniente do muco de A. fulica apresenta duas subunidades, com pesos moleculares que 

correspondem a 70 e 80 KDa. 

 A CIM de muco purificado determinada para a cepa de S. aureus ATCC 25923 

correspondeu a 50 µg/mL e para os 30 isolados de S. aureus provenientes de infecções 

intramamárias bovina, variou entre 12,5 e 100 µg/mL, observou-se que: dois isolados (6,7 %) 

apresentaram CIM de 12,5 µg/mL para o muco purificado, três (10 %) CIM de 25 µg/mL; 

vinte e três (76,6 %) CIM de 50 µg/mL e dois (6,7%) apresentaram CIM de 100 µg/mL.  

 Mediante análise estatística, foi possível determinar a CIM50, 50 µg/mL e CIM90, 100 

µg/mL, confirmando-se a efetiva atividade antimicrobiana do muco purificado sobre os 

isolados de S. aureus.  

 A atividade antimicrobiana observada, para cada CIM determinada, apresentou ação 

bactericida, tanto para a cepa ATCC 25923 quanto para os isolados de S. aureus provenientes 

de infecções intramamárias bovina, resultados que corroboram com o observado por Obara et 

al. (1992).  

A partir destes ensaios microbiológicos in vitro evidenciou-se a atividade 

antimicrobiana do muco purificado sugerindo características satisfatórias e com 

potencialidade no tratamento de infecções intramamárias causadas por S. aureus. 

É imprescindível considerar a realização de estudos para a avaliação do desempenho 

da atividade antimicrobiana do muco de A. fulica purificado in vivo, já que estudos 

comprovaram a ausência de efeito citotóxico do mesmo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Os parâmetros microbiológicos do muco de Achatina fulica contemplados neste estudo 

fornecem informações sobre a existência de atividade antimicrobiana in vitro do mesmo sobre 

S. aureus.  

O muco purificado exerceu atividade antimicrobiana mais efetiva comparado ao muco 

in natura. A atividade antimicrobiana observada, para cada CIM determinada com o muco 

purificado, apresentou ação bactericida, tanto para a cepa de S. aureus ATCC 25923 quanto 

para os isolados de S. aureus provenientes de infecções intramamárias bovina. 

Portanto, os resultados apresentados no presente estudo permitem uma maior 

elucidação e otimização de protocolos microbiológicos deste potencial biofármaco visando 

seu emprego na terapêutica veterinária para o controle de mastite bovina causada por S. 

aureus, contribuindo para o desenvolvimento de substâncias mais eficazes e menos tóxicas no 

tratamento e prevenção de microrganismos resistentes, além de proporcionar atoxicidade de 

efeitos residuais de suma importância para a saúde do animal e do ser humano. 
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