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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi investigar a ocorrencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae na 

microbiota vaginal de cabras da raca Moxoto atraves do exame bacteriologico em vinte 

femeas caprinas, adultas, isentas de alteracoes reprodutivas, criadas sob clima semi-

arido Paraibano. As cabras foram mantidas em baias coletivas do setor de pequenos 

ruminantes do Hospital Veterinario da UFCG/Patos e as analises bacteriologicas foram 

realizadas no laboratorio de Patologia do Hospital Veterinario. Para isto coletou-se 

amostras de muco vaginal atraves de swab para exame bacteriologico no intuito de 

identificar Enterobacteriaceaes. Os dois generos de bacterias de maior ocorrencia 

foram os seguintes: Escherichia coli (56 %) e Klebsiella pneumoniae (22%), havendo 

identificacao tambem de Klebsiella oxitoca (11%) e Salmonella spp (11%) classificadas 

como patogenicas ao sistema reprodutivo, sem, no entanto terem manifestados nessas 

cabras, alteracoes patologicas. As bacterias foram identificadas atraves das seguintes 

provas: producao de catalase, urease, indol; motilidade em agar semi-solido; 

acidificacao de glicose e lactose; oxidacao-fermentacao em meio de Hugh e Leifson; 

producao de H2S; crescimento em TSI, agar citrato de Simmons, gelatinase, malonato e 

VM/VP. 

Palavras - chave: Caprinos; Problemas Reprodutivos; Enterobacteriaceae. 
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ABSTRACT 

The objective of the work was to investigate the occurrence of 

Enterobacteriaceae in the vaginal microbiota of goats of the race Moxoto through the 

bacteriological exam in twenty females bovid, adult, exempt of reproductive alterations, 

maids under semi-arid climate Paraibano. The goats were maintained in collective stalls 

of the section of small ruminant of the Veterinary Hospital of UFCG / Ducks and 

analyze them bacteriological they were accomplished at the laboratory of Pathology of 

the Veterinary Hospital. For this it was collected samples of vaginal mucus through 

swab for bacteriological exam in the intention of identifying Enterobacteriaceaes. The 

two goods of bacteria of larger occurrence were the following ones: Escherichia coli 

(56%) and Klebsiella pneumoniae (22%). having identification also of Klebsiella 

oxitoca (11%) and Salmonella spp (11%) classified as patogenicas to the reproductive 

system, without, however they have manifested in those goats, pathological alterations. 

The bacteria were identified through the following proofs: catalase production, urease, 

indol; mobility in agar semi-solid; glucose acidification and lactose; oxidation-

fermentation in middle of Hugh and Leifson; production of H2S; Growth in TSI, agar 

citrate of Simmons, gelatinase, malonato and V M / VP. 

Keywords: Goats; Reproductive Problems;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae. 



1. INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Fonseca (2001) a criacao de caprinos apresenta um atual ciclo de 

crescimento mundial gradativo, sendo intensificado nas ultimas decadas, sobre tudo em 

paises em desenvolvimento, atualmente detentores dos maiores rebanhos, assumindo 

um importante papel no contexto do agronegocio do Brasil, atraves da postura 

economicamente viavel e rentavel (PINHEIRO, 2003). 

A atividade vem se apresentando no cenario rural do Nordeste como uma 

alternativa economica e favoravel mesmo com as dificuldades enfrentadas pela 

atividade, que vao desde as caracteristicas geoclimaticas da regiao semi-arida a alta 

incidencia de problemas sanitarios, incluindo a falta de credito rural (MEDEIROS, 

2003.; SIMPLICIO, 1981.; AZEVEDO, 1982.; OLIVEIRA. etal; 1995) 

Segundo os dados do ultimo censo agropecuario do IBGE (2007) o Brasil ocupa 

a nona posicao, com cerca de 3% do rebanho mundial, sendo detentor de 7.109.052 

milhoes de cabecas de caprinos, e tendo o Nordeste como maior representante, com o 

equivalente a 90% desse efetivo brasileiro, cerca 6. 452.373 milhoes de caprinos. 

O Nordeste e uma regiao Brasileira caracterizada com aptidao natural para a 

pecuaria, especialmente para exploracao dos pequenos ruminantes, mesmo possuindo 

um tipo de criacjio extensiva e sem grandes avancos tecnologicos aliados a falta de 

assistencia tecnica na maioria dos rebanhos. Esse tipo de criacao limita o 

desenvolvimento da caprinocultura na regiao. Porem o que torna a criacao favoravel sao 

as caracteristicas rusticas que a especie caprina possui frente as condicoes adversas que 

o semi-arido apresenta. (COUTO, 2001) 

No Nordeste Brasileiro tambem se localizam as maiores populacoes de caprinos 

da raca Moxoto, uma raca naturalizada, caracterizando-se por sua alta adaptabilidade as 

condicoes edafoclimaticas adversas do semi-arido Nordestino, sobressaindo-se diante de 

racas mais especializadas em producao de carne e leite, que nao sao consideradas aptas 

e resistentes para os sistemas de criacao da regiao. 

Dentro da perspectiva de crescimento mundial, aliada as caracteristicas da 

especie, e nao deixando de lado a importancia socio-economica da criacao de caprinos 

para o Nordeste Brasileiro, ha maiores necessidades de assistencia reprodutiva desses 

animais, seja apenas para permitir o aumento da eficiencia reprodutiva, como tambem 

aumentar a produtividade do rebanho. O que torna relevante a introducao de uma 

conduta rotineira em submeter o rebanho a um manejo carreto e racional, o que engloba 



manejo sanitario, nutricional e reprodutivo, levando em conta nao so as boas praticas de 

manejo como tambem as diferentes respostas do animal as peculiaridades de cada regiao 

(TEIXEIRA, 2000), pois diversos fatores sao capazes de alterar e assim prejudicar a 

capacidade produtiva das femeas caprinas, principalmente microorganismos comensais, 

que podem tornar-se causadores de desordens reprodutivas,quando os mecanismos de 

defesa sao alterados, facilitando a multiplicacao destes e possibilitando a instalacao de 

infeccoes oportunistas. 

O diagnostico e identificacjio dos microorganismos causadores de problemas 

reprodutivos que acometem os caprinos assumem grande relevancia no intuito da 

manutencjio do desempenho reprodutivo e produtivo satisfatorio, evitando assim, a 

morte perinatal decorrente de abortos e a morte de crias recem nascidas. 

E notoria a escassez de informacoes sobre a microbiota microbiologica vaginal em 

cabras, fazendo com isto, questionamentos sobre importancia da manifestacao clinica de 

processos inflamatorios e abortos, sendo a identificacao de agentes infecciosos 

causadores de desordens reprodutivas de grande importancia para veterinarios e 

produtores, uma vez que, possibilita a tomada de medidas de manejo que minimizem as 

perdas em funcao destes agentes. 

O presente trabalho tern como objetivo, a investigacao sobre a microbiota bacteriana 

vaginal de cabras da raca Moxoto, atuando de forma preventiva na deteccao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enterobacteriaceae que podem tornar-se patogenas, ocasionando baixa eficiencia 

reprodutiva em femeas caprinas, criadas no semi-arido Paraibano, viabilizando um bom 

controle citologico e zootecnico, favorecendo entao a reproducao e a melhoria da 

produtividade do rebanho. 



2. R E V I S A O DE L I T E R A T U R A 

2.1. C A P R I N O C U L T U R A NO SEMI-ARIDO PARAIBANO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com 458.911 mil cabecas caprinas, a Paraiba ocupa o quinto lugar no ranking de 

estados produtores do Nordeste Brasileiro (IBGE, 2007), e a criacao de caprinos vem 

deixando de ser apenas uma atividade secundaria, representando para alguns municfpios 

paraibanos, uma das principals fontes de renda da populacao, possuindo importante 

influencia socioeconomica. pois se trata de uma regiao deficiente em alternativas 

economicas (PINHEIRO, 2003), com o sistema de criacao basicamente extensivo, 

caracterizando por falhas de manejo e deficiencia na assistencia reprodutiva desses 

animais (CALDAS, 1989.; SOUZA NETO et al.; 1996) sendo o ambiente de exploracao 

em sua maioria representado pela caatinga. 

Segundo Suassuna (2003), existem tres ramos principals que justificam as 

vantagens da criacao de caprinos: a producao de leite. de pele e por ultimo de carne. 

A producao de leite caprino representa na Paraiba e em especial, nas regioes do 

Cariri Paraibano, uma atividade viavel e promitente, tratando-se de um produto de boa 

qualidade por apresentar cadeia lactea mais reduzida do que aquela presente no leite de 

vaca (RODRIGUES & QUINTAS, 2003). 

Mesmo sendo um ramo de grande valor economico, as quantidades produzidas 

nao satisfazem a demanda. pois o mercado brasileiro e o maior comprador, destinando o 

produto principalmente a merenda escolar, atraves de subsidios governamentais 

(WENDER & MARTINS, 2005). 

Juntamente com a producao leiteira. a producao de carne caprina vem se 

tornando cada vez mais promissora, uma vez que trata-se de um produto de primeira 

qualidade, sendo uma fonte proteica de alto valor nutritivo e baixo teor de acidos 

graxos, porem, ainda apresenta um baixo consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita no Brasil (SIMPLICIO. 

1981). Ja a pele caprina caracteriza-se como o ramo de exploracao da producao mais 

importante, pois e a materia prima que admite mais elevada agregacao de valores em 

toda a cadeia produtiva (LEITE & VASCONCELOS, 2000). 

Desta forma a caprinocultura, apresenta-se como uma atividade relevante no que 

diz respeito aos aspectos socioeconomics do Nordeste, incluindo os da Paraiba 

(DEVENDRA. 1981.; VIEIRA etal.: 1999) 



Mesmo com os contratempos enfrentados pela atividade. porem enfatizando as 

perspectivas de crescimento, a caprinocultura na Paraiba exibe-se como um ramo do 

agronegocio promissor, haja vista a adaptabilidade do caprino as condicoes locais, a 

possibilidade de exploracao por todas as categorias de produtos, o crescimento do 

mercado, e o interesse do empresariado local pela atividade, com perspectiva de 

insercao competitiva a nivel nacional e internacional (BNB, 1999), sendo uma atividade 

que experimenta participagao marcante em todos os setores da economia (COUTO 

FILHO, 2002), proporcionando a atividade agropecuaria uma idealizacao de otimizacao 

de suas unidades produtivas, a fim de tornar-las mais competitivas. 

Neste sentido os produtores envolvidos com a criacao de caprinos no Nordeste. 

vem sendo estimulados a obter mais eficiencia produtiva para atender as demandas 

regionais, posteriormente as nacionais e. por conseguinte, as internacionais. (WALSH, 

1984). 

A aplicacao de sistemas de controle dentro de uma criacao torna-se significante 

no que diz respeito a objetivos comerciais e sanitarios, que estao intimamente ligados a 

medicina veterinaria preventiva, que por completo, estuda os fatores que contribuem 

para a instalacao. manutencao e disseminacao das enfermidades dos animais, seus 

mecanismos de transmissao e as medidas utilizadas para seu controle. 

Independente da enfermidade e da especie atingida, a prevencao e sempre o 

processo mais economico quando comparado aos efeitos que poderao ser observados 

dentro do rebanho, como niveis baixos de producao, altos custos com tratamentos, e 

reposicao de animais dentro de um sistema de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. R A C A MOXOTO 

Desde a colonizacao varias racas foram trazidas para as baixas latitudes dos 

tropicos, principalmente para o ambiente seco nordestino, o que, ao longo de quinhentos 

anos. com as cabras enfrentando secas avassaladoras e sofrendo intenso processo de 

cruzamentos entre si (selecao natural negativa), resultou em animais com baixa 

produtividade em termos de fun9ao leiteira e producao de carne, mas detentores de 

caracteristicas geneticas valiosas: a rusticidade. prolificidade. alem de produzir pele de 

otima qualidade. (SUASSUNA, 2003.; VILELLA et al, 2005) 

A raca Moxoto e naturalizada do Nordeste brasileiro, caracterizando-se como 

animais altamente adaptados devido ao processo de selecao, possuindo material 



genetico altamente valioso. E rustica e adaptada a zona semi-arida da regiao Nordeste. E 

notorio que a capacidade produtiva dos caprinos da raca Moxoto e inferior ao das racas 

especializadas, porem com a capacidade rustica de sobrevivencia as condicoes adversas 

se caracteriza como uma raca menos exigente comparada a outras. utilizando recursos ja 

disponiveis, minimizando os custos da producao. 

A origem do nome "Moxoto" provem do vale do Rio Moxoto, no Estado de 

Pernambuco, onde se concentrava a raca. Na atualidade a area de maior concentracao da 

sua producao, situa-se principalmente nos Estados da Bahia, Ceara. Paraiba, 

Pernambuco e Piaui. Sao animais que apresentam pequeno porte e pelagem branca, com 

uma lista que se estende do bordo superior do pescoco a base da cauda, duas faixas 

longitudinals que se estendem ate a ponta do focinho e as extremidades dos membros, 

de coloracao preta. As orelhas sao pequenas e as mucosas, as unhas e o ubere, 

pigmentados. (EMBRAPA. 2009) 

E considerada uma das racas que veem sendo beneficiadas pelo Projeto de 

Conservacao e Uso dos Recursos Geneticos de Animais da EMBRAPA; E a raca nativa 

da regiao Nordeste que possui maior populacao, apesar de se encontrar dispersa em 

pequenos nucleos de criacao e e recomendada para Programas de Cruzamento. para 

melhoramento por selecao, pois e uma raca criada no Nordeste de forma extensiva, e 

enfrentando situacoes adversas de clima e ainda possuirem em media 86% de 

acasalamento, 78% de paricao e 1,65 de prolificidade e rendimento da carcaca com 180 

dias de 35-38%, tendo seu padrao Homologado pela ABCC ( Associacao Brasileira de 

criadores de caprinos). (EMBRAPA, 2009). considerada assim uma raca apta a 

producdes na regiao nordestina, mesmo enfrentando condicoes negativas de producao, e 

mesmo apresentando bons indices reprodutivos, se faz necessario a manutencao dessa 

vantagem. aplicando-se no sistema de producao um bom manejo preventivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A C A O DOS MICROORGANISMOS E M A F E C C O E S R E P R O D U T I V A S 

Em condicoes normais, a microbiota vaginal dos animais apresenta composicao 

e numero variavel, e os microorganismos encontrados neste ambiente tambem podem 

estar presentes na pele, fezes e cavidade oral (RAMASWAMY et al. 1991.; SHARDA 

et al.; 1991.; BALASSU et al.; 1992.; CAMPERO et al.; 1992.; KUNZ, et al.; 2002). 

No campo da microbiologia do trato reprodutivo das femeas, o conhecimento da 

microbiota normal, consequentemente tambem da patogena, sao consideradas um 



requisito basico para estabelecer os diagnostics apropriados e possibilitar indicacoes de 

tratamentos para as patologias reprodutivas (DOYLE et al.; 1991). Em uma analise 

microbiologica a correta interpretacao dos resultados requer o historic do individuo, 

pois as bacterias isoladas de um animal com alteracoes reprodutivas sao as mesmas 

apresentadas por animais saudaveis (BIJURSTROM, 1993). 

Muitas sao as afeccoes que acometem o sistema genital de femeas caprinas, que 

trazem consequentemente prejuizos economics oriundos dessas alteracoes, impedindo 

concepcoes. como tambem provocando nascimento de neonatos fracos, com poucas 

chances de sobrevivencia, dentre os fatores que contribuem, destacam-se os processos 

inflamatorios e/ou infecciosos do utero. (GRUNERT, 2005) 

Durante a cobertura e na paricao o utero sofre intensa contaminacao por 

microorganismos presentes no meio ambiente, como fungos, virus entre outros 

(AMARAL et al.; 1999) resultando de uma infeccao ascendente por organismos que 

normalmente habitam o trato genital inferior, ou por agentes infecciosos introduzidos na 

cavidade uterina durante a monta, inseminacao artificial, ou pos-partos, podendo 

provocar abortamento, processos inflamatorios no utero, morte embrionaria e/ou fetal, 

diminuindo, de forma consideravel, as chances de uma gestacao bem 

sucedida.(GASTAL, 1989; SILVA etal.; 1999) 

De acordo com Silva (1996) as infeccoes bacterianas do utero determinam 

importantes complicacies a reproducao, resultando principalmente em falhas de 

concep9ao, sendo o aborto, defmido como a expulsao do concepto antes do termino do 

periodo normal de gestacao quando ele ainda e incapaz de se manter vivo, tambem 

definido como expulsao do feto inviavel em consequencia de morte intra-uterina 

(NASCIMENTO & SANTOS, 2003) a causa das principals perdas dentro de um 

sistema de produ9ao (KAMPEN. 1972.; JAME, 1999) citado por Pugh (2005), 

correspondendo a cerca de 15 a 35 %, e podendo chegar a 50 % das perdas reprodutivas 

por caprinos na regiao semi-arida do Nordeste Brasileiro. (UNANIAM & SILVA, 1989) 

Microorganismos pertencentes ao generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae, denominados de 

coliformes, sao apontados como responsaveis por diversas patogenias genitais de 

pequenos ruminantes, gerando quedas na produtividade dentro de um rebanho caprino, e 

apesar de haverem relatos sobre doen9as ocasionadas por esses microorganismos, no 

Brasil ha poucos estudos sobre o envolvimento dos mesmos em desordens reprodutivas, 

fazendo-se necessario a realiza9ao de pesquisas para que possa haver eleva9ao do 

potencial produtivo dos rebanhos, e assim garantir regularidade na oferta de animais e 



produtos de origem caprina, juntamente com manejo sanitario e correto de caprinos, 

com a existencia de programas sanitarios preventivos, sendo necessaria adocao de 

tecnicas de producao para melhorar os resultados obtidos pelo tipo de criacao deficiente 

do Nordeste e aplicacao de capacitacoes, no que diz respeito a educacao sanitaria desses 

sistemas de producao. (QUINN, 2003) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. Familia daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriacea sao bastonetes Gram-negativos de ate tres um de 

comprimento que fermentam a glicose e ampla variedade de outros acucares. Sao 

oxidase-negativo, catalase-positivos, anaerobios facultativos que nao formam esporos. 

Esses microorganismos reduzem nitrato a nitrito, e algumas especies fermentam a 

lactose. Podem ser agrupadas em tres categorias: patogenos principals, patogenos 

oportunistas e nao-patogenos, possuem distribuicao mundial, habitam o trato intestinal 

de animais e humanos e contaminam a vegetacao. solo, agua e alimentos. (QUINN et 

al.; 2003). Em quantidades elevadas causam danos de diversas formas clfnicas. A partir 

da fonte de infeccao a bacteria pode atingir o hospedeiro por varias vias de transmissao 

(contato direto, vetores, ambiente, alimentos e o proprio solo). 

As Enterobacteriacea, quando patogenas, sao capazes de se multiplicar nos 

macrofagos, rompendo essas celulas e causando septicemia. Quando isso ocorre, esses 

microorganismos podem atingir outras areas do organismo. Em cabras prenhes, podem 

invadir o feto, e dependendo do estado em que a gestacao se encontre, pode ocorrer 

aborto. parto pre-maturo. nascimento de natimorto ou septicemia do feto. (SILVA, 

1996) 

A definicao individual de cada genero da familia Enterobacteriacea e quase que 

impossivel. Para o diagnostic laboratorial de identificacao em especie desta familia. 

faz-se uso de algumas baterias de provas bioquimicas para cada um dos mais de 115 

nomes de especies e subespecies ja identificadas (FELIPE, 2008) sendo as Salmonella 

sp, Yersinia pseudotuberculosis, Klebsiella sp e Escherichia coli as mais importantes 

causadoras de septicemia e aborto em caprinos. (ANTONIASSI et al, 2007). 

As bacterias conliformes sao encontradas normalmente presente no meio 

ambiente, estando no solo, vegetais, agua, alimentos, excretas dos animais e habitando 

normalmente o intestino dos homens e animais, que por falhas nos fatores imunologicos 

podem multiplicar-se desordenadamente ocorrendo septicemia e assim atingindo outros 



orgaos. (QUINN et al.; 2003) tornando-se assim patogenas ao trato reprodutivo quando 

houver septicemia ou apos a sua introducao na cavidade uterina, sendo carreadas pela 

copula, inseminacao artificial, infeccoes pos-parto, apresentando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escherichia coli, 

como a bacteria mais difundida na atualidade, e de facil reproducao, apresentando o 

maior numero de microorganismos freqiientemente isolados na mucosa vaginal dos 

animais. (RAMASWAMY et al. 1991.; SHARDA. Et al.; 1991.; BALASSU. Et al.: 

1992.; CAMPERO et al.: 1992.; KUNZ, et al.; 2002), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Local 

O experimento foi desenvolvido nas instalacoes Universidade Federal de 

Campina Grande- UFCG, situado em Patos, na mesorregiao da Borborema da Paraiba, 

onde tambem foram realizados os exames de identificacao e diagnostic bacteriologico 

no laboratorio de Microbiologia. no periodo de 13 de agosto a 20 de setembro. 

3.2. Animais 

Foram utilizadas vinte femeas caprinas da raca Moxoto, mantidas em baias no 

Hospital Veterinario da UFCG/Patos, com faixa etaria variavel, porem em idade 

reprodutiva, sem apresentarem alteracoes clinicas perceptiveis na regiao genital, e 

consideradas clinicamente saudaveis ao ponto de vista reprodutivo. das quais foram 

coletadas amostras de muco vaginal. 

3.3. Coleta e numero de Amostras 

Antes de cada colheita de material os animais foram submetidos a exame 

ginecologico, observando-se o aspecto e a coloracao de vulva, mucosa vaginal e 

cervical, bem como aspecto e presenca de muco. 

O material foi coletado apos a anti-sepsia umida da genitalia com gaze e 

Iodopovidona. seguindo este procedimento: afastamento dos labios vulvares da cabra. 

utilizando-se um especulo. introducao de um swab esteril na comissura dorsal da vulva. 



onde foi feita uma rotacao de 360°, e retirado apos 10 minutos, para que houvesse 

melhor absorcao do muco vaginal 

O projeto iniciou-se no dia treze de agosto quando foram coletados os swabs 

vaginais dos animais, destinados a pesquisa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae atraves do exame 

especular vaginal, sendo armazenados da forma descrita adiante: os swabs foram 

armazenado em Meio de Transporte de Stuart, um meio carente de nitrogenio. que 

impede o crescimento indesejado dos microorganismos, composto por cloreto de sodio. 

cloreto de potassio. fosfato dissodico, fosfato monopotassico. tioglicolato de sodio. 

cloreto de calcio aquoso. cloreto de magnesio aquoso, agar e agua destilada. sendo 

considerado um meio altamente redutor, isento de nutrientes e que pode provocar morte 

bacteriana. atraves principalmente da oxidacao (NOGUEIRA. 2007) 

As amostras foram destinadas ao laboratorio de Microbiologia da Universidade 

Federal de Campina Grande, para realizacao das pesquisas bacteriologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Processamento das Amostras 

3.4.1. Preparo dos meios de cultura: 

Segundo Moura, et al. (1973) os meios de cultura usados em laboratorio de 

bacteriologia destinam-se a producao e estudo de bacterias de interesse para a medicina 

veterinaria, possuindo substantias essencias para a reproducao de bacterias, atraves do 

estabelecimento de um micro ambiente ideal, atraves da sua propria capacidade 

metabolica, uma vez que os meios de cultura constituent da associacao qualitativa e 

quantitativa de substancias quern fornecem os nutrientes necessarios ao 

desenvolvimento de microorganismos fora do seu ambiente natural. 

Os cultivos dos materials iniciaram-se primeiramente pela elaboracao dos meios 

de cultura. As Enterobacteriaceae foram cultivas em meio Agar MacConkey e Agar 

EMB. 

3.4.1.1. Agar MacCokey: 

Agar MacConkey e um meio diferencial e seletivo, contendo proteinas, sais 

biliares, cloreto de sodio e corantes. A acao seletiva desse meio e atribuida aos cristais 



de Violeta e sais biliares, que sao inibitorios para a maioria das bacterias gram-

positivas. E um meio destinado principalmente para bacterias Gram negativas, que 

crescem bem nesse meio e sao diferenciadas pelas suas habilidades de fermentar 

lactose. 

Para o cultivo de 20 amostras de muco vaginal, foram elaborados 500 ml de 

meio, atraves da mistura de 25 gramas de meio de cultura Agar MacConkey, 

homogeneizado com 500 ml de agua destilada, e autoclavado por 15 minutos a 121 °C. 

Em seguida foram distribuidos 15 ml do meio em cada placa de Petri, incubadas 

a 37° C por 24 horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1.2. Agar E M B 

O Agar EMB foi desenvolvido por Levine (1918), sendo um meio recomendado 

para o isolamento e enumeracao de membros da FamiliazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae, e atraves 

da eosina e o azul de metileno, e possivel tornar o meio altamente seletivo e inibir certas 

bacterias Gram positivas. 

Para o cultivo de 20 amostras de muco vaginal, foram elaborados 500 ml de 

meio, atraves da mistura de 25 gramas de meio de cultura Agar EMB, homogeneizado 

com 500 ml de agua destilada, e autoclavado por 15 minutos a 121 °C. 

Em seguida foram distribuidos 15 ml do meio em cada placa de Petri, incubadas 

a 37° C por 24 horas. 

3.4.2. Identidificacao dos Microorganismos 

As vinte amostras de swabs vaginal de cabras foram semeadas em Agar 

MacConkey e Agar Eosina Azul de Metileno Agar (EMB), e mantidas a 37° C por 24 

horas, destinadas a pesquisa de Enterobacteriaceaea. 

Procedeu-se entao ao exame bacterioscopico pelo metodo de Gram, sendo os 

microrganismos isolados submetidos as provas de identificacao. As provas utilizadas 

foram: producao de catalase, urease, indol; motilidade em agar semi-solido; 

acidificacao de glicose e lactose; oxidasao-fermentacao em meio de Hugh e Leifson; 

producao de H2S; crescimento em TSI, agar citrato de Simmons, gelatinase, malonato e 



VM/VP. A identificacao foi baseada em Bergey's Manual of Systematic Bacteriology 

(KRIEG & HOLT, 1994: MURRAYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 1999) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. R E S U L T ADOS E DISCUSSAO 

4.1. Resultados 

4.1.1. Ocorrencia bacteriana 

As cabras utilizadas no experimento nao apresentavam sinais de alteracoes no 

sistema reprodutivo. Apenas nove amostras apresentaram resultados positivos para 

Enterobacteriaceae. Das vinte amostras coletadas de muco vaginal, em cinco (56 %) 

foram identificados como Escherichia coli, duas (22%) como Klebsiella pneumoniae. 

uma (11%) como Klebsiella oxitoca e uma (11%) como Salmonella, conforme a Tab.l 

e Tab.2. 



Tabela 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resultados Bacteriologies do muco vaginal utilizando os metodos de 

investigacao: producao de catalase, urease, indol; motilidade em agar semi-solido: 

acidificagao de glicose e lactose; oxidacao-fermentacao em meio de Hugh e Leifson; 

producao de H2S; crescimento em TSI , agar citrato de Simmons, gelatinase, 

malonato e VM/VP. 

Identificacao do Animal Agente 
0082 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEscherichia coli 

0081 Negativo 

0061 Negativo 

0049 Klebsiella pneumoniae 

0075 Negativo 

0076 Klebsiella pneumoniae 

0078 Negativo 

00AB Negativo 

0074 Negativo 

0033 Escherichia coli 

0274 Negativo 

MARROM Klebsiella oxitoca 

0250 Escherichia coli 

0083 Negativo 

0086 Negativo 

0073 Escherichia coli 

0048 Negativo 

0077 Escherichia coli 

0080 Salmonella 

0174 Salmonella 



Tabela 2:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ocorrencia das especieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escherichia coli, K. pneumoniae, K. oxitoca, e 

Salmonela no exame bacteriologico do muco vaginal. 

Escherichia 

Coli 

Salmonella Klebsiella 

pneumoniae 

Klebsiella 

oxitoca 

Total de 

Animais 

+ 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

9 5 56 1 11 2 22 1 11 9 

4.2. Discussao 

O conhecimento a respeito da microbiota normal da vagina tern sido reconhecido 

como um importante fator na elucidacao da fisiopatologia de doencas em animais. 

(HOLT et al., 1994). uma vez que mudancas no ambiente onde os animais se encontram 

podem promover alteracoes. e assim membros da microbiota normal ou coliformes 

podem atuar como oportunistas e exercer um importante papel no desenvolvimento 

infeccoes no trato reprodutivo, diminuindo o desempenho produtivo e 

consequentemente determinando importantes prejuizos economicos (SUAREZ et al., 

2006). 

A elevada ocorrencia de membros da familia da Enterobacteriacea foi um 

achado esperado, visto que a presenca de bacterias Gram-negativas na genitalia externa 

de ovinos e caprinos tern sido comumente reportada (DORDES et al., 2002) 

Os resultados concordam com as citacoes de Quinn (2003) e de Ramaswamy et 

al. (1991), Sharda et al.; (1991), Balassu et al.; (1992), Campero et al.; (1992), Kunz, et 

al.; (2002) de que a Escherichia coli e a bacteria isolada com mais freqUencia, por ser 

considerada a mais difundida atualmente. Os achados laboratoriais tambem encontraram 

em acordo com Ababeneh & Degefa (2006) que verificou que a mesma e a bacteria 

mais comumente isolada no utero das cabras. encontrada em maior quantidade 

possivelmente devido ao fato desse microorganismo ser componente na microbiota 

vaginal normal. 



Como os animais nao apresentaram alteracoes reprodutivas ao decorrer do 

experimento de quinze dias, os resultados entram em concordancia com os trabalhos de 

Ramaswamy et al. (1991), Sharda et al.; (1991). Balassu et al.; (1992), Campero et al.: 

(1992), Kunz, et al.; (2002) ao afirmarem que em condicoes normais a microbiota 

apresentou composicao e numero variavel e os microorganismos encontrados tambem 

podem estar presentes no meio em que o animal vive. 

Possivelmente a presenca de microorganismos na vagina das cabras, comensais 

do trato gastrointestinal dos animais e entao passando a oportunistas. advem de falhas 

de pratica de manejo sanitario, o que contribuem significantemente para a disseminacao 

daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriaceae. 



5. C O N C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enterobacteriacea investigadas como microorganismos oportunistas 

presentes na vagina da cabra. foram identificados Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella oxitoca e Salmonella spp, onde os mesmo apresentaram as 

seguintes ocorrencias: Escherichia coli 56 %; K. pneumoniae 22 %; K. oxitoca 11 % e 

Salmonella 11%,. Concluiu-se que 45% dos animais apresentaram resultados positivos 

para coliformes Enterobacteriaceacea sem, no entanto terem manifestado quadros 

clinicos de infec^ao bacteriana. Foi um resultado esperado, pois esses microorganismos 

estao presentes normalmente no meio em que o animal vive, devido a falhas e manejo 

decorrentes de higienizacao. 
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