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Introdução 

 

 O que é mastite? 

 

 Quais são os principais patógenos? 

 

 De que formas elas podem apresentar? 

 

 Quais os tipos? 

 



Resistência 

 

O QUE É? 
 

 

 



 Resistência é a capacidade 

que uma bactéria desenvolve  

de crescer in vitro com 

concentrações semelhantes 

às que o antibiótico atinge no 

organismo. 



Resistência 

= 

Pressão seletiva 



Como ocorre a resistência 

 

 Produção enzimática 
 Degradação  estrutural 

 Alteração da permeabilidade 

 

 

Bomba de efluxo 

 

 

 Alteração do sítio de ligação 

 

 







                COMO EVITAR: 

 

 

Usar tempo ideal 

 

 

Cultura (isolar o agente)  

 

 

Antibiograma 



                COMO EVITAR: 

 

Antibiograma 



                COMO EVITAR: 

 

Coloração de Gram 

 

 

 

 

 



                COMO EVITAR: 

 

 

Dose correta 

 

 

Prevenção 

 

 

Uso consciente 

 

 



USO INDISCRI-
MINADO 

RESISTÊNCIA 
BACTERIANA 

SAÚDE HUMANA 

RESÍDUOS NOS 
P.O.A. 



Antibióticos 

 EUA ≅ 2 bilhões de dólares. 

 

 

 No Brasil ≅ 1,5 bilhões de dólares 

  

 



Alguns fármacos 

 Penicilina 

 Ceftiofur 

 Cefalosporina 

 Cloranfenicol 

 Erytromicina 

 Sulfa 

 Trimetropin 

 Gentamicina 

 Entre outros 



Eficiência 



Resultados 

 E. coli 

 33,2% de resistência a Tetraciclina (EUA) 

 11,2% de resistência ao Ceftiofur (Chile) 

 

 S. aureus 

 22% de resistência a Tetraciclina (Iran) 

 44,7% de resistência ao Ceftiofur (EUA) 

 



Resultados 

 Penicilinas 

 S. uberis – EUA 

 E. coli – Iran 

 S. aureus – EUA, Chile, Estônia e Iran 

 



Consequências do uso de Antibióticos: 

 Pressão seletiva de patógenos 

 

 Combate doenças 

 

 Melhora desempenho animal 

 

 Diminuição da carga de patógenos (animais e humanos 

 

 Melhor qualidade dos P.O.A. 



Níveis máximos permitidos de 

resíduos no leite 

 



Qual a importância do leite 

sem antibiótico? 





 “O que aconteceria se todas bactérias ficassem 

resistentes a todos antibióticos?” 

 

 

 O que aconteceria se não pudéssemos mais utilizar 

antibióticos na produção animal – em especial 

vacas de leite? 



 “Pressão seletiva” 

 

 

 Uso de antibióticos é um principal fator no 

desenvolvimento de resistência microbiana 

 

 

 Problema para seres humanos 

 

Conclusão... 



 Busca de outras alternativas viáveis de convívio com 

esses patógenos 

 

 

 Seleção de animais mais resistentes a doenças 

 

 

 Prevenção 

 

Conclusão... 



 Vendas mais restritas 

 

 

 Prática de boa gestão e ética 

 

 

 Programas de educação e sensibilização para os 

veterinários 

Conclusão... 



CURIOSIDADES 



Embrapa e UFOP 

 



 

 

“Quando não houver vento, 

reme (Provérbio romano)” 



Obrigado! 
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