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Uma das linhas de raciocínio em estudos de probióticos preconiza que, um 
microrganismo para ser selecionado, seria ideal que fosse sensível a todos os 
antimicrobianos testados, a fim de não introduzir elementos que conferem este 
fenótipo em um ecossistema novo. O trabalho se propôs a avaliar a 
susceptibilidade do Lactococcus lactis a diferentes drogas antimicrobianas 
utilizadas na rotina médica. O antibiograma foi realizado em duplicata para cada 

amostra avaliada, baseando‐se na difusão da droga, utilizando‐se discos e 
medindo‐se o diâmetro dos halos de inibição, de acordo com as normas 
preconizadas pelo CLSI (2015), com adaptações. As amostras de microrganismos 
isolados e selecionados foram cultivadas em ágar MRS, sob microaerofilia, a 
37ºC, durante 24 a 48 horas. Partes das colônias foram transferidas, com auxílio 

de uma alça de níquel‐cromo, para tubos contendo 3,5 mL de salina 0,85%, para 
se obter concentração correspondente a 0,5 na escala Mc Farland (108 UFC/mL). 
Foram feitos inóculos, utilizando zaragatoa, sobre a superfície de placas (14 cm 
de diâmetro), contendo ágar MRS. Logo após, foram distribuídos os discos 
contendo os seguintes antimicrobianos, com suas respectivas concentrações: 
ceftrioxane (30 μg), amoxicilina (10 μg), ácido nalidíxico (30 μg), tetraciclina (30 
μg), ampicilina (45 μg), vancomicina (30 μg), oxacilina (1 μg), gentamicina (10 μg), 
cloranfenicol (30 μg), eritromicina (15 μg), amicacina (30 μg) e penicilina (10 U). 
As placas foram incubadas sob microaerofilia, durante 48 horas a 37ºC. Após a 
incubação, com auxílio do paquímetro digital, foram feitas as leituras dos 
diâmetros dos halos de inibição. A amostra selecionada foi sensível a ceftrioxane, 
amoxicilina, ampicilina, oxacilina, cloranfenicol, penicilina, vancomicina, 
tetraciclina e ácido nalidíxico. 
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