
 
 

ALINE GERATO DIBBERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e Streptococcus 

agalactiae no leite por PCR em tempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirassununga - SP 

2014 

  



 
 

  

ALINE GERATO DIBBERN 

 

 

  

 

 

Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae no leite 

por PCR em tempo real 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 
Graduação em Nutrição e Produção Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
 
Departamento:  
Nutrição e Produção Animal 
 
Área de concentração:  
Nutrição e Produção Animal 
 
Orientador:  
Prof. Dr. Marcos Veiga dos Santos 

 

 

 

 

 

Pirassununga - SP 

2014 

  



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

T.3064 Dibbern, Aline Gerato  
FMVZ    Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae no leite por 

PCR em tempo real  /  Aline Gerato Dibbern. -- 2014. 
    109 f. :  il. 
 
 
 
 

    Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Departamento de Nutriçao e Produção Animal, Pirassununga 2015. 

 
  
 
 
 

       Programa de Pós-Graduação: Nutriçao e Produção Animal. 
 
            Área de concentração: Nutriçao e Produção Animal. 
 
     Orientador:  Prof. Dr. Marcos Veiga dos Santos. 
 
    
                  
        1. Mastite. 2. Leite. 3. Staphylococcus aureus. 4. Streptococcus agalactiae. 5. Cultura 

microbiológica.  6. Reação em cadeia da polimerase em tempo real.     I. Título.  
 



 
 

  

 



 
 

  

FOLHA DE AVALIAÇÃO 
 
 
 

Autor: DIBBERN, Aline Gerato 
Título: Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae no leite 

por PCR em tempo real 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Produção Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Ciências  
 

 
 
 
 
Data: ____/____/____.  
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

Prof. Dr.__________________________________________________________________ 

Instituição:________________________Julgamento:______________________________  

 

Prof. Dr.__________________________________________________________________  

Instituição:_________________________Julgamento:_____________________________  

 

Prof. Dr.__________________________________________________________________  

Instituição:_________________________Julgamento:_____________________________



 
 

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Aos meus pais, Roseli e Osmin, pelo amor, ensinamentos, 
educação, respeito, companheirismo e preocupação recebidas em todos 

os momentos dessa longa jornada. 
 

A minha irmã, Caroline, pela amizade, risadas, intrigas e 
conhecimentos compartilhados durante todos os momentos. 

 
As minhas tias, Rosangela e Edileni, e as minhas avós, Antônia e 

Wilma, pelo amor, amizade, companheirismo, ajuda e ensinamentos 
recebidos, compartilhados e retribuídos durante todos esses anos. 

 
 
 

O meu Muito Obrigada!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço primeiramente a Deus pela minha família, pelas oportunidades que me foi 

cedida, pelos ensinamentos sem respostas e por colocar pessoas incríveis no meu caminho. 

Agradeço aos meus pais, Osmin Cesar Jacon Dibbern e Roseli Jeronymo Gerato 

Dibbern, a minha irmã, Caroline Gerato Dibbern, as minhas tias, Edileni Jeronymo Gerato e 

Rosangela Jeronymo Gerato e as minhas avós, Wilma Jeronymo Gerato e Antônia Maria 

Jacon Dibbern pelo amor, ensinamentos e princípios de vida construídos. 

À Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo pela 

oportunidade de executar o mestrado. 

Ao Prof. Marcos Veiga dos Santos, meu orientador, pela oportunidade de elaborar 

mais um trabalho juntos, pela confiança, ensinamentos, conselhos e amizade. 

Ao CNPq pela concessão da bolsa de mestrado durante todo esse período. 

À amiga Juliana Regina Barreiro Raspantini (Ju) que esteve sempre presente em todos 

os momentos do meu mestrado com ensinamentos, palavras amigas, conselhos e risadas. 

Certamente sua presença foi fundamental para execução e elaboração deste experimento. 

Muito obrigada por ter estado ao meu lado e espero ter ajudado a expandir seus 

conhecimentos e contribuído de alguma forma com seu crescimento pessoal e profissional. 

Ao amigo Bruno Garcia Botaro, que mesmo longe sempre esteve ao meu lado 

compartilhando seus conhecimentos, sua amizade e seu respeito. 

À amiga e filha Mariana Pallú Viziak pela amizade, conselhos, risadas e por permitir 

que eu pudesse compartilhar meus ensinamentos com você. Espero ter contribuído com seu 

crescimento pessoal e profissional durante meu mestrado e sua iniciação científica. 

Aos amigos Juliano Leonel Gonçalves, Renata de Freitas leite, Bruna Gomes Alves, 

Eduardo de Souza Campos Pinheiro e Lorena Borges Ferreira, que sempre auxiliaram na 

execução do experimento e sempre com palavras amigas, conselhos e risadas. 

Ao técnico José Franchini Garcia Moreno (Zeca) e a especialista de laboratório 

Lucinéia Mestieri do Laboratório de Pesquisas em Qualidade do Leite (Qualileite) pela ajuda 

cedida durante a execução do experimento, pelo aprendizado, amizade e confiança. 

Aos produtores de leite que cederam seu rebanho leiteiro comercial para amostragem 

de leite, pela confiança, amizade e companheirismo: Maria Beatriz Dotta (São Carlos/SP), 

Jairo Halmiton (São Jão da Boa Vista/SP), Senhor Francisco (Aguaí/SP) e ao Professor 



 
 

  

Francisco Palma Rennó (Pirassununga/SP). Sem a colaboração de vocês nada disso seria 

possível. 

Aos amigos do Laboratório Qualileite pelo companheirismo, amizade, paciência e 

aprendizado: Juliana Regina Barreiro Raspantini (Ju), Cristian Marlon de Magalhães 

Rodrigues Martins (Júlio da Gaita), Mariana Vaiziak Pallú (filha), Juliano Leonel Gonçalves, 

Susana Nori de Macedo, Renata de Freitas Leite (Rê), Bruna Gomes Alves, Eduardo de Souza 

Campos Pinheiro (Dudu), Katiéli Welter, José Franchini Garcia Moreno (Zeca), Lucinéia 

Mestieri, Camila Silano, Marina Elena Diniz Amaral Migliano (Nina), Nara Ladeira de 

Carvalho, Tiago Tomazi, Marcos André Arcari e Alessandra Módena Orsi. 

Aos amigos do Laboratório de Genômica Funcional, (CEPBOV – Centro de Pesquisa 

em Bovinos) pela amizade, ensinamentos e companheirismo durante a execução deste 

trabalho: Johnny Maciel de Souza, Rafael Teixeira de Souza, Edimarco Tenório Pansani, Nara 

Consolo, ao Professor Doutor Luis Felipe Prada e Silva e em especial a especialista Lígia 

Mesquita por compartilhar seus conhecimentos e amizade. 

Aos amigos do Laboratório de Análises Sócios Econômicos (LAE) por compartilhar 

seus conhecimentos econômicos, amizade e pela paciência: Thayla Sara Soares Stivari 

Reijers, Esther Ramalho Afonso, Gustavo Lineu Sartorelli e em especial ao Professor Doutor 

Augusto Hauber Gameiro. 

Aos amigos do Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite (LPBL) pelo auxilio 

durante o trabalho, em especial ao Schimth, Filipe Zanferari, Diogo, Lucas e ao Professor 

Doutor Francisco Palma Rennó. 

A todos os professores do Programa de Pós-graduação em Nutrição e Produção 

Animal da FMVZ/USP que contribuíram para a execução e desenvolvimento deste trabalho 

ou para minha formação pessoal e profissional: Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, 

Angélica Simone Cravo Pereira, Aníbal Sant’Ana Moretti, Augusto Hauber Gameiro, 

Francisco Palma Rennó, Márcio Brunetto, Luis Felipe Prada e Silva, Marcos Veiga dos 

Santos, Maria de Fátima Martins, Messias Alves Trindade Neto, Paulo Henrique Mazza 

Rodrigues e Romualdo Shigueo Fukushima. 

A todos os funcionários do Departamento de Nutrição e Produção Animal: Fábia 

Silene Iaderoza, Alessandra de Cassia Terassi da Silva, João Paulo de Oliveira Barros, Dona 

Lúcia e a todos os técnicos de laboratório que de alguma forma auxiliam neste trabalho. 

Aos meus amigos que residem em Limeira/SP, Pirassununga/SP e São Paulo/SP, que 

desenvolvem alguma atividade na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

(FZEA/USP) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ/USP), que de 



 
 

  

alguma forma auxiliaram no decorrer desta etapa, com palavras de amizades, 

companheirismo, conselhos e críticas construtivas que possibilitaram meu crescimento 

pessoal e profissional. 

Meus sinceros agradecimentos a todos que de alguma forma contribuíram durante todo 

o período do mestrado.  

 

Muito Obrigada!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A dúvida é o princípio da sabedoria.”  

Aristóteles 

 

 

“O saber a gente aprende com os mestres e os livros”.  

“A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes.”  

Cora Coralina 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

  

RESUMO 

 

DIBBERN, A. G. Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e Streptococcus 
agalactiae no leite por PCR em tempo real. [Detection and enumeration of Staphylococcus 
aureus and Streptococcus agalactiae in milk by Real-Time PCR]. 2015. 109 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

O presente trabalho foi organizado em dois estudos. O objetivo do primeiro estudo foi 

determinar o efeito da infecção intramamária (IIM) causada por S. aureus e S. agalactiae na 

contagem de células somáticas (CCS) e na composição do leite (gordura, proteína, lactose, 

sólidos totais e extrato seco desengordurado), o efeito da contagem de S. aureus e S. 

agalactiae sobre a composição do leite e a estimativa da frequência de vacas e de quartos 

infectados com S. aureus e S. agalactiae por meio da contagem do tanque. O objetivo do 

segundo estudo foi avaliar a reação em cadeia da polimerase em Tempo Real (qPCR) como 

metodologia alternativa à cultura microbiológica, por meio da sensibilidade diagnóstica, da 

concordância e da equivalência entre as metodologias para identificação e contagem de S. 

aureus e S. agalactiae de origem das vacas com IIM. O experimento foi realizado em quatro 

rebanhos comerciais com histórico de mastite causada por S. aureus e S. agalactiae. Foram 

coletadas 785 amostras compostas de leite, 3049 amostras de leite de quartos mamários de 

todas as vacas em lactação e 12 amostras de leite de tanque dos rebanhos selecionados, 

durante 3 meses consecutivos, totalizando 3 coletas por rebanho. As amostras de leite foram 

submetidas à detecção e contagem de S. aureus e S. agalactiae por meio de cultura 

microbiológica e de qPCR, e à análise de composição e CCS. No primeiro estudo, foi 

observado que amostras compostas de leite com S. agalactiae apresentaram menores teores de 

lactose e maiores teores de gordura, proteína, sólidos totais e CCS, e com S. aureus 

apresentaram menores teores de lactose e maiores teores de proteína e de CCS do leite. O 

aumento da contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de leite pode 

ocasionar aumento linear nos teores de lactose e de extrato seco desengordurado. Foi 

observado que as amostras compostas de leite e de quartos mamários apresentaram relação 

positiva referente às contagens de S. aureus e S. agalactiae e ao percentual (%) de amostras 

de leite com S. aureus e S. agalactiae. A partir de amostras compostas de leite pode-se 

estimar o percentual de quartos mamários com S. aureus e S. agalactiae. A contagem de S. 

aureus e de S. agalactiae de amostras de leite de tanque pode estimar o percentual de vacas 

com S. aureus e o percentual de quartos mamários com S. agalactiae. No segundo estudo, foi 



 
 

  

observado equivalência e concordância de resultados de identificação e contagem de S. 

agalactiae entre as metodologias de qPCR e cultura microbiológica somente em amostras de 

leite de tanque e de quartos mamários. Em amostras de leite com S. aureus e S. agalactiae, a 

qPCR apresentou sensibilidade diagnóstica de 71,54% e 90.20% em amostras de leite de 

quartos mamários, 71,79% e 87,72% em amostras compostas de leite e 50,00% e 90,91% em 

amostras de leite de tanque, respectivamente. Portanto, o leite de tanque e a qPCR podem se 

utilizadas para monitoramento da mastite bovina no rebanho leiteiro. 

 

Palavras-chave:  Mastite. Leite. Staphylococcus aureus. Streptococcus agalactiae. Cultura 

microbiológica. Reação em cadeia da polimerase em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

ABSTRACT 

 

DIBBERN, A. G. Detection and enumeration of Staphylococcus aureus and Streptococcus 
agalactiae in milk by Real-Time PCR. [Detecção e contagem de Staphylococcus aureus e 
Streptococcus agalactiae no leite por PCR em tempo real]. 2015. 109 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 
This work was organized in two studies. The purpose of the first study was to determine the 

effect of intramammary infection (IMI) caused by S. aureus and S. agalactiae in somatic cell 

count (SCC) and composition of milk (fat, protein, lactose, total solids and nonfat dry), the 

effect of S. aureus count and S. agalactiae on milk composition and an estimated frequency of 

cows and quarters infected with S. aureus and S. agalactiae by counting the tank. The purpose 

of the second study was to evaluate the polymerase chain reaction in real time (qPCR) as an 

alternative methodology to microbiological culture, through the diagnostic sensitivity, for 

consistency and equivalence between the methodologies for identification and enumeration of 

S. aureus and S. agalactiae source of cows with IMI. The experiment was conducted in four 

commercial herds with mastitis history caused by S. aureus and S. agalactiae. We collected 

785 samples composed of milk, 3049 milk samples from mammary glands of all lactating 

cows and 12 from the selected herds tank milk samples for 3 consecutive months, totaling 3 

samples per herd. The milk samples were subjected to the detection and counting of S. aureus 

and S. agalactiae through microbial culture and qPCR, and the composition analysis and 

SCC. In the first study, it was observed that composite milk samples with S. agalactiae had 

lower lactose content and higher fat content, protein, total solids and SCC, and S. aureus 

showed lower lactose content and higher protein content and SCC milk. Increased count of S. 

aureus and S. agalactiae in composite samples of milk can cause a linear increase in the 

levels of lactose and nonfat dry. It was observed that the composite milk sample and 

mammary glands were closely related to the counts of S. aureus and S. agalactiae and the 

percentage (%) of samples of milk with S. aureus and S. agalactiae. From composite samples 

of milk can estimate the percentage of mammary quarters with S. aureus and S. agalactiae. 

The count of S. aureus and S. agalactiae of tank milk samples can estimate the percentage of 

cows with S. aureus and the percentage of mammary quarters with S. agalactiae. In the 

second study, it was observed equivalence agreement and identification results and S. 

agalactiae count between the methodologies of qPCR and microbiological culture only in 

tank milk samples and mammary glands. In milk samples with S. aureus and S. agalactiae, 

qPCR showed diagnostic sensitivity of 71.54% and 90.20% in milk samples from mammary 



 
 

  

quarters, 71.79% and 87.72% on composite samples of milk and 50.00% to 90.91% in tank 

milk samples, respectively. Therefore, the tank and the qPCR milk can be used for monitoring 

of bovine mastitis in dairy cattle. 

 

Keywords:  Mastitis. Milk. Staphylococcus aureus. Streptococcus agalactiae. Microbiological 

culture. Polymerase chain reaction in real time. 
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1 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A mastite é uma das principais doenças de rebanhos leiteiros, pois é apresenta alta 

prevalência e causa grandes prejuízos aos produtores, em razão da redução de produção, 

alterações da composição do leite, penalizações devido à contagem de células somáticas 

(CCS) elevada e dos gastos com tratamento (CUNHA et al., 2008). Esta redução da produção 

ocorre por alterações nas células epiteliais e na permeabilidade vascular dos alvéolos 

secretores durante a infecção. A extensão das perdas depende da gravidade da infecção, do 

tipo de microrganismo causador, da duração, da idade do animal, da época do ano, do estado 

nutricional e do potencial genético (SALSBERG; MEEK; MARTIN, 1984; CUNHA et al., 

2008). A ordem e o estágio de lactação estão indiretamente relacionados com variações da 

CCS em razão da maior resposta celular de vacas adultas à ocorrência de mastite subclínica, 

aumento da prevalência de infecções ao longo da lactação e lesões residuais de infecções 

anteriores (CUNHA et al., 2008). 

Atualmente, é crescente o uso da CCS em amostras de tanque em duas situações: por 

exigência legal (Instrução Normativa MAPA 62/2011) para avaliação da qualidade do leite e 

como método indireto para o diagnóstico da mastite subclínica em rebanhos leiteiros. Neste 

último caso, a CCS é indicativa de prevalência da mastite subclínica em rebanhos leiteiros, 

uma vez que, para a decisão de adoção de medidas de controle, como segregação, descarte e 

secagem antecipada e tratamento das vacas, é necessária a informação da CCS individual 

associada com a identificação do agente causador da mastite. Desta forma, para a realização 

da cultura microbiológica, após a coleta de amostras de leite para CCS, há a necessidade de 

uma nova coleta asséptica de amostra de leite do tanque ou do quarto acometido, a qual é 

enviada para laboratório especializado para identificação do agente causador por meio de 

cultura microbiológica. 

Foram descritos como agentes etiológicos da mastite bovina cerca de 130 espécies de 

microrganismos pertencentes a 35 gêneros, com predominância de bactérias dos gêneros 

Staphylococcus e Streptococcus (RIBEIRO et al., 2003). Dentre os agentes causadores de 

mastite contagiosa Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae são considerados os 

principais microrganismos (MICHEL et al., 2011), os quais causam perdas de produção de 

leite e aumento da CCS (PIEPERS et al., 2009). 
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Staphylococcus aureus é um dos mais importantes patógenos causadores de mastite 

contagiosa em nível mundial (MICHEL et al., 2011). A transmissão ocorre, principalmente, a 

partir de vacas infectadas para as vacas sadias durante a ordenha (ANNEMULLER; 

LAMMER; ZSCHOCK, 1999; MICHEL et al., 2011). Os principais reservatórios desta 

bactéria são os quartos mamários infectados, a pele do úbere e os tetos (FONTANA et al., 

2010). Infecções intramamárias causadas por S. aureus também estão associadas à produção 

de toxinas termo-estáveis (ARCURI, 2010; DRESCHER et al., 2010). Estas toxinas 

contribuem para a patogênese da mastite e podem representar um perigo para a saúde pública, 

pois são termoestáveis e pode causar distúrbios alimentares no consumidor (DRESCHER et 

al., 2010). 

Streptococcus agalactiae é um patógeno obrigatório do úbere, cuja transmissão ocorre 

entre vacas durante a ordenha (WYDER et al., 2011). A presença de S. agalactiae em 

amostras de leite do tanque indica a eliminação deste agente a partir de quartos mamários 

infectados, pois o único reservatório deste microrganismo são os quartos mamários de vacas 

com mastite (BRITO et al.,  1999). S. agalactiae pode ser transmitido rapidamente dentro de 

um rebanho e a infecção intramamária causa perdas de produtividade (MEIRI-BENDEK et 

al., 2002), redução da qualidade do leite, aumento de CCS e a disseminação deste agente para 

outras vacas no rebanho. Assim, o monitoramento da prevalência de S. agalactiae em 

rebanhos é importante, pois este agente é passível de ser erradicado por meio de tratamento 

adequado (MEIRI-BENDEK et al., 2002).  

Os métodos convencionais de identificação bacteriana para diagnóstico da mastite 

baseiam-se, essencialmente, na cultura microbiológica do microrganismo, nas características 

fenotípicas, bioquímicas e perfil enzimático (HOGAN et al., 1999; GILLESPIE, 2005). No 

entanto, podem ocorrer resultados falsos negativos pelo uso da cultura microbiológica, os 

quais podem ser causados pela presença de resíduos de antimicrobianos devido ao tratamento 

prévio de casos de mastite, pelo número reduzido de patógenos na amostra (PHUEKTES; 

MANSELL; BROWNING, 2001; GAO et al., 2011), pelos meios de cultura utilizados e pelo 

volume amostral inoculado (10µL) (KATHOLM et al., 2012), o que interfere diretamente na 

sensibilidade desta metodologia. Outro fator limitante da cultura microbiológica é o grande 

número de amostras individuais examinadas por rebanho, principalmente quando se faz 

acompanhamento de rebanhos leiteiros e avaliam as amostras repetidas vezes (BRITO et al., 

1998), o que aumenta o tempo para obtenção dos resultados. A identificação dos agentes 

causadores de mastite pela cultura microbiológica geralmente é feita em período superior a 72 

horas, o que ocasiona dificuldade para indicação de tratamento adequado e agrava as 
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consequências de casos de mastites e maior transmissão de agentes contagiosos entre vacas do 

rebanho. 

A cultura de leite de tanque é uma das alternativas para reduzir o elevado número de 

amostras individuais de leite por rebanho leiteiro, o elevado tempo de execução e liberação de 

resultados de todos os animais do rebanho, além de possibilitar o isolamento de patógenos 

contagiosos causadores da mastite bovina. Amostras de leite de tanque podem ser usadas 

como uma ferramenta para avaliar a qualidade do leite e a saúde do úbere e como forma de 

monitoramento do rebanho leiteiro (JAYARAO; BHUSHAN; WOLFGANG, 2003; 

KATHOLM et al., 2012).  

A reação em cadeia da polimerase (PCR) pode ser aplicada para detectar agentes 

patogênicos associados à mastite e apresenta vantagens como: baixo tempo de execução da 

metodologia, alta sensibilidade e potencial de maior quantidade de análises por tempo (GAO 

et al., 2011). A reação em cadeia pela polimerase (PCR), como método de detecção e 

identificação direta de patógenos não depende da presença de microrganismos viáveis, pois 

pode ser aplicada em amostras com a presença de conservantes, o que não é possível por 

métodos convencionais de cultura microbiológica (MEYER et al., 1991). A PCR pode 

também aumentar a sensibilidade de detecção, pois a identificação é possível mesmo em 

baixas contagens do agente (AMIN, 2011). A PCR apresentou maior sensibilidade do que a 

cultura microbiológica para a detecção de bactérias em amostras de leite de vacas com mastite 

clínica, subclínica e em vacas saudáveis (KATHOLM et al., 2012). 

A técnica de PCR é realizada em três etapas principais: a extração do ácido nucléico, a 

amplificação do material extraído e a posterior visualização do produto. Além disso, no caso 

de bactérias Gram-positivas tais como S. aureus e S. agalactiae, o método de extração deve 

lisar de forma eficiente as paredes celulares bacterianas sem danificar o DNA alvo das 

amostras (CREMONESI et al., 2006). O desempenho satisfatório da técnica depende, entre 

outros fatores, da escolha dos oligonucleotídeos e da técnica utilizada de extração do ácido 

nucléico da amostra (COLLINS et al., 1994). A PCR em tempo real (qPCR) é uma 

metodologia rápida, mais adequada para análise de grande número de amostras e pode 

quantificar a concentração de ácido nucléico (CAI et al., 2005), o que resulta em maior 

sensibilidade (NISHI et al., 2009). Este método de PCR permite a identificação de bactérias 

em questão de horas (GILLESPIE, 2005), em fases anteriores de infecção e em animais 

portadores, quando o número de bactérias no leite pode ser muito baixo (AMIN, 2011). Com 

a utilização de qPCR, o tempo de identificação de bactérias diretamente a partir de amostras 
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de leite de vacas com mastite, causada por Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, 

pode ser ainda mais reduzida (GILLESPIE, 2005; AMIN, 2011).  

Embora a qPCR apresente elevada sensibilidade diagnóstica a partir de colônias de S. 

aureus (KOSKINEN et al., 2010) e S. agalactiae (GILLESPIE, 2005) de amostras compostas 

de leite (vaca) e de quartos mamários, a avaliação da qPCR para estimativa da contagem de S. 

aureus e S. agalactiae diretamente de amostras de leite do tanque, ainda não foram realizadas. 

Da mesma forma o uso da qPCR pode estimar o percentual de vacas ou de quartos infectados 

por S. aureus e S. agalactiae a partir de amostras de leite de tanque, ainda não foi 

determinada. O uso desta metodologia alternativa e a escolha do tipo de amostra mais 

adequado pode permitir o monitoramento e a estimativa de prevalência de S. aureus e S. 

agalactiae nos rebanhos leiteiros com maior precisão e menor tempo de execução da 

metodologia. Desta forma, a hipótese deste projeto foi que a qPCR pode ser usada como 

método alternativo à cultura microbiológica para detecção e contagem de S. aureus e S. 

agalactiae em amostras de leite de tanque de expansão, composta e por quartos mamários 

subclinicamente infectadas. Portanto, os objetivos deste estudo foram: 

a) Determinar a contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de leite de tanque, 

composta (vaca) e de quartos mamários por meio de cultura microbiológica (metodologia de 

referência) e a qPCR (metodologia alternativa). 

b) Estimar o percentual de quartos mamários e de vacas com S. aureus e S. agalactiae 

por meio da contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de leite. 

c) Avaliar o efeito da contagem de S. aureus e S. agalactiae sobre a composição 

(gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco desengordurado) e CCS do leite em 

amostras de leite composta e de tanque.  

d) Determinar a sensibilidade analítica e diagnóstica da qPCR para contagem de S. 

aureus e S. agalactiae em amostras de leite de vacas com mastite em amostras de leite de 

tanque, composta e de quartos mamários.  

e) Determinar a equivalência entre as metodologias de qPCR e cultura microbiológica 

para identificação e contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de leite de tanque, 

composta e por quartos mamários.  

 



23 
 

2 CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CONCEITOS SOBRE A MASTITE BOVINA 

 

 

A mastite bovina é a inflamação do tecido mamário, geralmente de caráter infeccioso, 

cuja apresentação pode ser clínica ou subclínica. É caracterizada por alterações físico-

químicas do leite, pelo aumento de CCS do leite e por alterações do tecido glandular mamário 

(RADOSTITS et al., 2002). A maioria dos casos da doença é de etiologia bacteriana, e uma 

vez acometido, o quarto mamário pode apresentar mastite crônica, tornando-se necessária a 

identificação do agente causador para adequar as medidas de controle e tratamento (OLIVER 

et al., 2004), especialmente nos casos contagiosos ocasionados pelo S. aureus e S. agalactiae.  

O diagnóstico da mastite é feito mediante exame clínico, exame visual do leite, CCS e 

cultura bacteriológica de patógenos (COLLA et al., 2009). Apesar de considerar a CCS como 

método indireto para diagnóstico da inflamação da glândula mamária (AKERSTEDT; 

WALLER; STERNESJO, 2007), a variação da CCS em vacas sadias por fatores como idade, 

estágio da lactação e sazonalidade (SALSBERG; MEEK; MARTIN, 1984) diminui a 

eficiência para diagnosticar uma vaca com mastite subclínica (COLLA et al., 2009).  

A CCS do leite do tanque é uma análise comumente usada em programas de qualidade 

e sistemas de pagamento de leite de cooperativas leiteiras (AKERSTEDT; WALLER; 

STERNESJO, 2007). Muitos laticínios têm promovido o uso da CCS em tanque como 

ferramenta de gestão para ajudar o monitoramento de mastite em rebanhos leiteiros 

(SALSBERG; MEEK; MARTIN, 1984). 

Na apresentação clínica, o diagnóstico é realizado pelo teste da caneca de fundo preto 

ou telada, na qual são visualizadas alterações macroscópicas do leite. Na mastite subclínica 

não se observam alterações macroscópicas visíveis de inflamação do úbere (RIBEIRO et al., 

2003), mas ocorrem alterações de composição do leite, aumento de CCS e pode ser 

identificado o agente causador pela cultura microbiológica (RIBEIRO et al., 2003). As células 

somáticas são compostas basicamente por dois tipos principais: células de descamação do 

epitélio secretor e leucócitos de origem do sangue, sendo que este último tipo apresenta 

elevada contagem nos casos de mastite. 
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Segundo Pedersen et al. (2003) quando um agente patogênico invade a glândula 

mamária, ocorre migração de leucócitos, a maioria neutrófilos polimorfonucleares, para tentar 

reverter o processo inflamatório. Essas células de defesa somadas as células de descamação 

do epitélio secretor são chamadas células somáticas (CS) (DIAS, 2007). Quando há presença 

de microrganismos patogênicos na glândula mamária, geralmente a contagem de células 

somáticas se apresenta elevada (acima de 200.000 cél./ml de leite). Outros fatores como o 

estágio de lactação, a idade do animal e a estação do ano, podem influenciar a contagem de 

células somáticas (CCS) (BEAUDEAU et al., 2002a). 

A mastite subclínica está entre as principais doenças em fazendas leiteiras, causando 

grandes prejuízos aos produtores, principalmente devido à redução na produção (RUEGG, 

2003; ZAFALON et al., 2007) e composição do leite, aumento de CCS, gastos com 

tratamentos e descarte de vacas. Essa redução de produção ocorre devido às alterações nas 

células epiteliais secretoras e na permeabilidade vascular no alvéolo secretor durante a 

infecção. A mastite pode causar substituição de células epiteliais alveolares do tecido secretor 

por tecido conjuntivo, ocasionando redução de produção de leite, pois para células somáticas 

alcançarem o interior dos alvéolos e combater as bactérias, podem ocorrer alterações no 

tecido secretor de leite (SOMMERHÄUSER et al., 2003; DIAS, 2007). A extensão da 

redução é influenciada por fatores como a gravidade da infecção, o tipo de microrganismo 

causador, a duração da doença, a idade da vaca, a época do ano, o estado nutricional e o 

potencial genético de produção de leite.  

Quando ocorre aumento da ordem e do estágio de lactação, são observados aumentos 

de CCS em razão da maior resposta celular de vacas adultas à ocorrência de mastite 

subclínica, aumento da prevalência de infecções e lesões residuais de infecções anteriores 

(CUNHA et al., 2008). A mastite subclínica determina, ainda, mudanças na concentração dos 

principais componentes do leite, como: proteína, gordura, lactose, minerais e enzimas. Os 

principais fatores relacionados com a alteração dos componentes do leite são as lesões das 

células produtoras de leite, que podem resultar em alterações nos teores de lactose, proteína e 

gordura, e aumento da concentração de permeabilidade vascular, que determina o aumento da 

passagem de substâncias do sangue para o leite, tais como sódio, imunoglobulinas e proteínas 

séricas (STEFFERT, 1993).  

A mastite pode ser classificada como contagiosa ou ambiental de acordo com o tipo de 

microrganismo causador. A transmissão do primeiro tipo ocorre durante a ordenha, enquanto 

a segunda ocorre, principalmente, nos intervalos entre as ordenhas (ESSLEMONT; 

KOSSAIBATI, 2002; DIAS, 2007). A mastite contagiosa caracteriza-se por baixa incidência 
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de casos clínicos e alta incidência de casos subclínicos, geralmente de longa duração ou 

crônicos, e apresentam alta CCS. Esse tipo de mastite é causado por patógenos cujo habitat 

preferencial é o interior da glândula mamária e a superfície da pele dos tetos.  

Em um programa de controle da mastite, as principais medidas são: imersão de tetos 

pré e pós-ordenha de todas as vacas ordenhadas com desinfetante germicida que não agrida a 

pele dos tetos, descarte de vacas que apresentam mastite crônica ou mais de três casos clínicos 

na mesma lactação, tratamento adequado e imediato de todos os casos clínicos, adoção de 

terapia da vaca seca para todas as vacas do rebanho e correta manutenção do equipamento de 

ordenha (RADOSTITS et al., 2002). 

 

 

2.2 MASTITE BOVINA: COMPOSIÇÃO, QUALIDADE E PRODUÇÃO DE LEITE  

 

 

O leite bovino é um alimento completo com elevado valor nutricional e pode 

proporcionar boa nutrição para os bezerros e os seres humanos, sejam na forma natural ou 

como derivado lácteo (WALSTRA, 2006). A qualidade e o rendimento dos derivados lácteos 

é altamente dependente da produção, do teor e da qualidade dos componentes do leite, como 

proteína, gordura e lactose. Além disso, o monitoramento da qualidade do leite pode ser usado 

como ferramenta para adequação do manejo nutricional e manejo de ordenha do rebanho e 

fornece informações sobre a qualidade do leite cru (FORSBÄCK et al., 2010). 

Os componentes do leite são sintetizados nas células secretoras da glândula mamária e 

no epitélio glandular, organizados na forma de alvéolos. Cada alvéolo possui um lúmem 

central onde o leite secretado é armazenado, e por meio da estimulação dos tetos da vaca e 

pela ação da ocitocina, estimulados pela “mamada” do bezerro ou pela massagem da teteira, 

as células mioepiteliais ao redor dos alvéolos contraem-se e liberam o leite que é conduzido 

por pequenos ductos até a cisterna da glândula. A partir da cisterna da glândula, o leite pode 

ser liberado através do canal do teto. A vaca tem quatro glândulas mamárias separadas, 

comumente chamadas de quartos, e o conjunto dos quatro quartos mamários são chamados de 

úbere (WALSTRA, 2006).  

A composição do leite bovino apresenta, aproximadamente, 88% de água, 5,0% (4,8-

5,2%) de lactose, 3,5% a 6,0% de gordura, 3,0 a 4,0% de proteína e 0,72% de substâncias 

minerais, principalmente, K, Ca, Mg, Cl e fosfato (WATTIAUX; WALSTRA, 2006; 

FORSBÄCK et al., 2010). A composição do leite pode variar em quantidade e estrutura das 
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micelas de caseínas, dos glóbulos de gordura, do teor de proteína e sólidos totais, e na 

contagem de células somáticas.  A alteração na composição se deve principalmente a fatores 

genéticos, raça, estágio de lactação, número de lactações, inflamação da glândula mamária 

(mastite clínica ou subclínica) e nutrição (WALSTRA, 2006; FORSBÄCK et al., 2010). O 

leite de vacas da raça Holandesa apresenta em média 3,5% de gordura e 3,1% de proteína, 

enquanto que vacas da raça Jersey produzem leite com média de 5,5% de gordura e 3,9% de 

proteína (JENSEN, 1995). Considerando a mastite como a principal doença que afeta a saúde 

do úbere, esta pode alterar a produtividade e a qualidade do leite e, consequentemente, a 

produção e a qualidade de produtos lácteos, como os queijos (LEITNER et al., 2006).  

A mastite diminui a produção de leite de acordo com o aumento de CCS, além de 

alterar nos componentes do leite, como gordura, proteína (caseínas), lactose, enzimas e nos 

teores de sódio e cloro (VIANNA et al., 2002). Existem diversos fatores que alteram a CCS, 

mas especialmente pela ocorrência de infecções intramamárias, tornando-se um indicador de 

sanidade da glândula mamária.  Portanto há uma relação direta entre a CCS e a concentração 

dos componentes do leite (SCHÄELLIBAUM, 2000).   

Em relação à composição do leite, em virtude do aumento de permeabilidade vascular 

secundário ao processo inflamatório ocorre redução do teor de proteínas sintetizadas na 

glândula mamária (α e β caseína, α-lactoalbumina e β-lactoglobulina) e aumento das proteínas 

de origem sanguínea (albumina sérica e imunoglobulinas) (KITCHEN, 1981). O teor de 

proteína total do leite tem pouca variação, mas a concentração de cada tipo de proteína varia 

acentuadamente (MÜLLER, 2002). 

Normalmente, existe uma relação inversa entre os teores de gordura e de lactose no 

leite e a CCS, no qual quando há aumento de CCS, há a tendência de redução de concentração 

de gordura. Em função da redução de produção de leite, a porcentagem de gordura aumenta 

em vacas com alta CCS devido ao efeito de concentração do leite (KITCHEN, 1981; 

MÜLLER, 2002).  

 

 

2.3 AGENTES CONTAGIOSOS CAUSADORES DE MASTITE BOVINA 

 

 

Dentre os agentes causadores de mastite contagiosa Staphylococcus aureus e 

Streptococcus agalactiae são considerados os principais microrganismos (MICHEL et al., 

2011), o que resulta em perdas de produção de leite, aumento da CCS (PIEPERS et al., 2009), 
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alterações significativas na composição do leite e, consequentemente, grande impacto 

econômico (MÜLLER, 2002).  

 

 

2.3.1 Staphylococcus aureus  
 

 

Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo (SANTOS et al., 2007), com 

aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não-esporulados e geralmente não-

encapsulados. Essa bactéria pode apresentar-se em diversas formas, que vão desde isolados, 

aos pares, em cadeias curtas, ou agrupados irregularmente (com aspecto semelhante a um 

cacho de uvas), devido à sua divisão celular, que ocorre em três planos perpendiculares 

(JAIN, 1979; SANTOS et al., 2007). S. aureus contém na estrutura de sua parede celular, 

polissacarídeos e proteínas antigênicas, bem como outras moléculas importantes, as quais 

podem induzir uma resposta imunológica no hospedeiro. 

S. aureus cresce em meios comuns, caldo ou ágar simples, pH = 7,00, à temperatura 

ótima de 37ºC. As colônias formadas em placa, após 18-24 horas de incubação, apresentam-se 

arredondadas, lisas, brilhantes e com um halo de hemólise (β hemolítico) em torno das 

colônias. A coloração dessas colônias varia desde o acinzentado até o amarelo-ouro, em que a 

pigmentação aumenta com o tempo de incubação prolongado, não chegando a ser formada 

nos casos de crescimento em condições anaeróbicas, ou na cultura em caldo (SANTOS et al., 

2007).  

Após caracterização da colônia, é realizado o teste de catalase para separação do 

gênero Staphylococcus e Streptococcus. O teste de catalase consiste no contato da colônia 

com o peróxido de hidrogênio (H2O2), e caso haja liberação de hidrogênio (H2) e morfologia 

de coco, a colônia é classificada como Staphylococcus. 

 Adicionalmente, o teste de Manitol (ágar sal manitol) e o teste de coagulase são 

utilizados para diferenciação das espécies de Staphylococcus. S. aureus produz ácido lático 

após a fermentação do manitol, alterando a coloração do meio para amarelada. O teste de 

coagulase é utilizado para avaliar a capacidade das espécies de estafilococos de coagular o 

plasma sanguíneo. Este teste resultou na separação de estafilococos em dois grupos: 

Staphylococcus coagulase positiva (CPS) (formalmente S. aureus) e Staphylococcus 

coagulase negativa (CNS) (CAPURRO, 2009). S. aureus se desenvolve na presença de 7,5% 
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de NaCl, que estimula a produção de coagulase, enzima que caracteriza a espécie (SANTOS 

et al., 2007). 

Entre as toxinas produzidas por esse patógeno destacam-se as seguintes: alfa, beta e 

gama toxinas, a leucocidina, a esfoliatina e as enterotoxinas (SANTOS et al., 2007). As 

células bacterianas dos Staphylococcus sp. não resistem ao tratamento térmico, mas suas 

enterotoxinas permanecem ativas nos alimentos, por isso são consideradas termoestáveis, 

sendo um risco em potencial para a saúde pública (SIMEÃO DO CARMO et al., 2002; 

DRESCHER et al., 2010). 

Staphylococcus aureus destaca-se como o microrganismo mais frequentemente isolado 

da mastite contagiosa de vacas leiteiras, e apresenta difícil tratamento por sua elevada 

resistência aos antimicrobianos (FAGUNDES, 2004). S. aureus causa infecções de longa 

duração, com tendência a se tornarem crônicas, com baixa taxa de cura e grande perda na 

produção de leite (ZAFALON et al., 2007), pois afetam diretamente o sistema imunológico da 

vaca e sua suscetibilidade às infecções (FAGUNDES, 2004). 

A transmissão ocorre, principalmente, a partir de vacas infectadas para as vacas sadias 

durante a ordenha (ANNEMULLER; LAMMER; ZSCHOCK, 1999; MICHEL et al., 2011). 

Os principais reservatórios desta bactéria são os quartos mamários infectados, a pele do úbere 

e os tetos (FONTANA et al., 2010).  

 

 

2.3.2 Streptococcus agalactiae 
 

 

Atualmente, o gênero Streptococcus contém aproximadamente 90 espécies e 17 

subespécies, sendo distribuídas em linhagens de origem animal e humana (BERGEY, 2012). 

Os estreptococos são considerados o segundo grupo de microrganismos de maior importância 

na etiologia da mastite dos ruminantes, sendo precedidos pelo grupo dos estafilococos.  

Quatro espécies, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. bovis e S. uberis são 

encontradas na maioria dos rebanhos (SANTOS et al., 2007). Os estreptococos que causam 

mastite bovina são classificados nos grupos dos microrganismos contagiosos (S. agalactiae) e 

ambientais (S. dysgalactiae, S. bovis e S. uberis). Os estreptococos contribuem com altas 

contagens de bactérias no leite total de rebanhos, além de exercerem importante papel como 

patógenos da mastite (SANTOS et al., 2007). 
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S. agalactiae, classificado no grupo B de Lancefield (GBS ou de Grupo B 

Streptococcus), são bactérias que crescem, geralmente, à temperatura de 25 a 45 °C, mas a 

temperatura ótima de crescimento é 37 °C. Possuem metabolismo fermentativo, produzindo a 

partir de carboidratos o ácido lático, mas s gás, e requerem meio de cultivo rico com adição de 

sangue ou soro para crescimento (BERGEY, 2012).  

S. agalactiae possui características bioquímicas bem definidas, o que permite sua 

identificação com segurança empregando um pequeno número de testes (SANTOS et al., 

2007). Normalmente, é identificada na cultura primária de amostras de leite com base na 

morfologia das colônias, como coloração ou aspecto translúcido, presença de β-hemólise e 

tamanho de 0,5 a 2,0 µm. São células Gram positivas esféricas (cocos) ou ovóides e ocorrem 

aos pares ou cadeias, curtas e longas, quando crescem em meio líquido. Apresentam catalase 

negativa, ou seja, não reagem com peróxido de hidrogênio a 3%, fator CAMP positivo 

(Christie-Atkins-Munch-Petersen), hidrolisam hipurato de sódio, Pyroglutamic acid (PYR 

teste) negativa (WATTS, 1988), não crescem em presença de bile-esculina e não hidrolisam 

esculina, um açúcar frequentemente incorporado em ágar sangue para amostras de leite 

utilizado para o diagnóstico de mastite (HILLERTON; BERRY, 2003; BERGEY, 2012). A 

identificação de alguns desses fatores, como o CAMP, é usada como um dos critérios 

decisivos na identificação das espécies do gênero (SANTOS et al., 2007; BERGEY, 2012).  

S. agalactiae é um patógeno obrigatório do úbere cuja transmissão ocorre entre vacas 

durante a ordenha (WYDER et al., 2011). A presença de S. agalactiae em amostras de leite de 

tanque indica a eliminação deste agente a partir de quartos mamários infectados, pois o único 

reservatório deste microrganismo é o úbere de vacas com mastite (BRITO et al., 1999). 

S. agalactiae pode sobreviver por longos períodos dentro da glândula mamária 

(MERL et al., 2003) e pode ser transmitido rapidamente dentro de um rebanho. A prevalência 

de infecção por S. agalactiae depende da adoção de medidas de controle e prevenção da 

mastite, especialmente as contagiosas (ELIAS et al., 2011). A infecção intramamária causa 

redução da qualidade e produção do leite (MEIRI-BENDEK et al., 2002), devido ao tecido 

secretor danificado, e aumento da CCS (BRAMLEY, 1996). S. agalactiae causa mastite 

subclínica, que tende a se tornar crônica (ELIAS et al., 2011).  

Devido à redução da qualidade e da produtividade das vacas, aumento da CCS e 

possibilidade de novos casos de mastite no rebanho, é importante monitorar a prevalência de 

S. agalactiae em rebanhos, pois este agente é passível de ser erradicado por meio de 

tratamento adequado (MEIRI-BENDEK et al., 2002). 
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2.4 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE LEITE 

 

 

A infecção intramamária (IIM) implica na presença de um organismo infeccioso 

(BERRY; MEANEY, 2006) e normalmente esta terminologia é utilizada de forma errada ou 

para diferentes finalidades. Os termos IIM e mastite subclínica são usados quase 

concomitantemente (BARKEMA et al., 1997; DELUYKER; VAN OYE; BOUCHER, 2005), 

principalmente, devido a frequência de mastite subclínica causada por uma infecção do 

gênero bacteriano (ANDERSEN et al., 2010).  

Para diagnóstico de uma infecção intramamária deve-se considerar o número de 

amostras coletadas de uma determinada vaca com isolamento bacteriano, o número de 

organismos e de colônias isoladas, e a pureza da amostra de leite. Em relação ao número de 

organismos, alguns estudos não descreveram restrição do número de organismos isolados 

(BERRY; MEANEY, 2006), enquanto outros consideram a partir de três ou mais espécies 

isoladas como possível contaminação (PARKER et al., 2008) e recomenda-se a recoleta do 

leite. No que diz a respeito sobre a pureza da amostra de leite, é analisado o tipo de amostra 

(quartos mamários, amostra de leite composta e de tanque) e o número de colônias isoladas 

(ANDERSEN et al., 2010). 

A identificação e isolamento de agentes causadores de mastite podem ser feita por 

meio de amostras de leite composta (“pool” dos quartos mamários), de quartos mamários, ou 

de amostras de leite de tanque de expansão  (BRITO et al., 1998).  

A maioria dos programas de controle e prevenção de mastites inclui a utilização de 

culturas de amostras de leite individuais de vacas para determinar o perfil de patógenos 

causadores de mastite que estão presentes na fazenda. A identificação por cultura pode ser 

utilizada também para programas de controle específicos (como segregação de animais com 

mastite contagiosa) ou de vigilância para detectar a presença de novos agentes patogênicos ou 

emergentes (RUEGG; REINEMANN, 2002). A identificação por cultura pode ser ainda 

utilizada para avaliar a eficácia do tratamento e para estabelecer padrões de susceptibilidade 

para auxiliar no desenvolvimento de estratégias de tratamento. Segundo Ruegg e Reinemann 

(2002), o sucesso dos programas de cultura depende do tipo de microrganismo, o método de 

amostragem e os procedimentos laboratoriais. O uso da técnica de amostragem asséptica, e o 

correto manuseio e armazenamento das amostras são essenciais (SILVA, 2008).  

As amostras composta de leite são muitas vezes preferidas pelos produtores de leite 

para reduzir o custo de diagnóstico, ao invés de amostras de quartos mamários, e é 
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recomendada especialmente para grandes rebanhos pelo Conselho Nacional de Mastite. 

Devido ao volume de quatro quartos mamários a sensibilidade da metodologia poderá ficar 

comprometida devido à diluição do quarto infectado com os demais quartos sadios 

(REYHER; DOHOO, 2011) em amostras de leite composta. 

A utilização de várias amostras composta da mesma vaca pode aumentar a 

sensibilidade (RUEGG; REINEMANN, 2002) e estima-se em 63% a sensibilidade de uma 

única amostra de leite composta utilizada para isolamento de S. aureus (LAM, 1996). 

Informações sobre a sensibilidade e a espeficidade das metodologias utilizadas para 

isolamento de agentes causadores da mastite bovina pode ser utilizada para correta 

interpretação de resultados e classificar a glândula mamária como tendo ou não a IIM de 

forma adequada. 

No entanto, apesar de ser utilizada para o diagnóstico e controle da mastite bovina, a 

utilização de várias amostras compostas apresenta limitações devido ao grande número de 

amostras a serem analisadas, principalmente, quando são amostras de todas as vacas do 

rebanho, e se necessita avaliar amostras repetidas vezes. Uma alternativa para os exames 

individuais é a cultura de amostras de leite de tanque de expansão, que tem sido utilizado para 

isolamento de patógenos contagiosos da mastite, como S. agalactiae e o S. aureus (GODKIN, 

1993; BRITO et al., 1998).  

Amostras de leite de tanque são utilizadas principalmente para monitoramento da 

saúde das vacas dos rebanhos leiteiros e para reduzir ou prevenir problemas de mastite. Estas 

podem fornecer dois tipos de informações, como a presença ou ausência de um grupo 

específico de bactérias, e a identificação de grupos predominantes no rebanho (WALDNER, 

1990). Amostras coletadas em dias consecutivos ou semanais (uma, duas ou três vezes na 

semana) são mais recomendáveis para avaliação da saúde do rebanho. As amostras devem ser 

mantidas sobre refrigeração, ou congeladas, até o momento de análise para identificação, 

isolamento e contagem bacteriana. A interpretação dos resultados após as análises deve ser 

realizada com cuidado, e informações como CCS, histórico de cultura microbiológica das 

vacas e o manejo de prevenção de mastite, utilizada pela fazenda, devem ser informados para 

maior confiabilidade dos resultados (WALDNER, 1990). 

A CCS individual do leite de vacas ou de tanque é outra ferramenta valiosa de 

avaliação da prevalência de mastite subclínica no rebanho, para estimativa de perdas 

quantitativas e qualitativas de produção do leite e derivados, como indicativo da qualidade do 

leite produzido na propriedade e para estabelecer medidas de prevenção e controle da mastite 

(MÜLLER, 2002).  
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O número de coletas (por quarto ou amostras composta de leite), e o intervalo entre 

elas, interferem no diagnóstico final e representam confiabilidade sobre a existência ou não de 

mastite no rebanho, tanto para cultura microbiológica como para CCS (DOHOO; LESLIE, 

1991; DOHOO et al., 2011).   

Quando as amostras de leite de quartos mamários foram amostrados uma única vez e 

foi usada como o único meio de avaliação de identificação de agentes causadores de mastite 

bovina, pode ocorrer maior risco de resultado falso negativo (SEARS et al., 1990). Conforme 

descrito por Sears et al. (1990), recomenda-se que seja utilizado amostras em duplicata ou 

consecutivas para isolamento dos agentes, sendo que quanto maior o número de amostras da 

mesma vaca ou do mesmo quarto mamário, em um intervalo de tempo, menor a incidência de 

resultados falso negativos e maior precisão de resultados. Uma única amostragem pode não 

ser suficiente para isolamento e correto diagnóstico de alguns agentes, como os ambientais 

(DOHOO et al., 2011). 

Com isso, o National Mastitis Council (NMC) elaborou uma classificação a partir da 

quantidade de amostras de leite por quarto, com o intuito de adequar o diagnóstico final da 

infecção intramamária (IIM) sendo: uma amostra = não significativo, duas amostras = 

significância questionável, três amostras = significância provável, ou quatro amostras = muito 

significativo, com base em uma combinação de fatores que consistem nas espécies isoladas, o 

número de colônias isoladas e se o organismo foi isolado de uma cultura pura ou mista 

(NMC, 1987).  

As amostras de leite em triplicata são muitas vezes consideradas “o padrão ouro” para 

identificar a IIM. Baseado em três amostras consecutivas, um quarto pode ser diagnosticado 

com IIM causada por um patógeno específico se o organismo for isolado com mais de 1.000 

UFC/mL (10 colônias a partir de uma amostra de 0,01 mL de leite), ou se duas das três 

amostras foram positivas para o organismo de interesse (DOHOO et al., 2011).  

 

 

2.5 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE AGENTES CAUSADORES DE 

MASTITE BOVINA 

 

 

A etiologia da mastite é complexa e multivariada, o que torna necessária a 

identificação dos microrganismos que causam a infecção da glândula mamária, tanto para o 

controle e prevenção, quanto para o monitoramento de rebanhos.  
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O diagnóstico da mastite pode ser realizado, por meio do isolamento e identificação do 

microrganismo (cultura microbiológica ou biologia molecular), o que permite diferenciar os 

agentes contagiosos dos ambientais, e possibilitar, assim, a adoção de medidas específicas de 

prevenção e controle (LABORATORY, 1987; VIANNA et al., 2002). Provas indiretas, 

baseadas em variações dos componentes do leite, dentre os quais as células somáticas, lactose, 

sódio, cloro, potássio, soroproteínas e enzimas lisossomais, podem ser utilizados para detectar 

infecções intramamárias (VIANNA et al., 2002). 

 

 

2.5.1 Cultura microbiológica e contagem de S. aureus e S. agalactiae  
 

 

A cultura microbiológica é considerada o método padrão ouro para o diagnóstico da 

infecção intramamária bovina, cujo principal objetivo é identificar os agentes causadores de 

mastite (BRITO et al.,1999) a partir de amostras de leite de vacas ou de quartos mamários. Os 

métodos convencionais de identificação bacteriana para diagnóstico da mastite baseiam-se, 

essencialmente, na cultura do microrganismo, características fenotípicas, bioquímicas e perfil 

enzimático (HOGAN et al., 1999; GILLESPIE, 2005).  

Devido ao pequeno volume amostral utilizado (10µl) para inoculação no meio de 

cultura (KATHOLM et al., 2012), a presença de resíduos de antimicrobianos de tratamento de 

mastite e a baixa contagem do agente causador da mastite (PHUEKTES; MANSELL; 

BROWNING, 2001), a sensibilidade do método de microbiologia convencional o que resulta 

em resultados falsos negativos. Outro fator limitante é o tempo total de análise laboratorial 

realizada por meio da cultura microbiológica, que é geralmente feita em período superior a 72 

horas, o que ocasiona dificuldade para indicação de tratamento adequado e agrava a 

consequências de casos de mastites, além da maior transmissão de agentes contagiosos entre 

animais do rebanho. O diagnóstico da infecção intramamária (IIM) requer o isolamento de 

bactérias patogênicas do quarto mamário, mas a cultura microbiológica é geralmente 

demorada e cara (BHUTTO; MURRAY; WOLDEHIWET, 2012). 

A metodologia de cultura microbiológica pode não ser suficientemente sensível para 

detectar quartos mamários com ciclos intermitentes de liberação bacteriana durante a infecção 

e glândulas subclinicamente infectadas com baixa carga microbiana (OLIVER et al., 2004). 

Com isso, o uso da cultura pode gerar limitações e possíveis deficiências de identificação de 

microrganismos específicos em apenas uma única amostra por quarto (DOHOO et al., 2011) 
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ou em amostras de leite composta e de tanque, devido à diluição do volume amostral de leite 

com leite de quartos sadios (REYHER; DOHOO, 2011). 

Numerosas técnicas bacteriológicas foram utilizadas para isolar e identificar os 

microrganismos do leite a partir de tanques de expansão, e embora existam métodos padrão 

para a cultura do leite de vacas e quartos mamários, nenhuma foi estabelecida para a cultura 

do leite de tanque de expansão, devido à imensidão de agentes presentes no leite de tanque 

(GODKIN, 1993). Outro fator limitante é o número de colônias usadas para classificar as 

culturas de tanque como positivas ou negativas (SILVA et al., 2005). Em alguns casos, a 

cultura pode ser considerada falso positiva por apresentar crescimento, no entanto, as 

amostras de tanque somente devem ser consideradas positivas caso a cultura tenha 

crescimento de cinco ou mais colônias (GODKIN, 1993). 

Como alternativa de identificação e isolamento de agentes causadores de mastite, tem 

sido utilizado meio de cultura seletivo para facilitar a identificação em amostras de leite de 

tanque, como a utilização de Tálio toxina sulfato (TKT) ou Edwards Modified para 

isolamento de Streptococcus sp., como o S. agalactiae, e 3M Petrifilm® Staph Express Count 

Plate (3M, Minneapolis, MN, EUA) para isolamento de Staphylococcus sp., como o S. aureus 

(GODKIN, 1993). A utilização destes meios de cultura específicos para amostras de leite de 

tanque são duas vezes mais eficientes que a metodologia ouro para identificação em amostras 

de vacas ou quartos individuais (GODKIN, 1993), a partir de ágar sangue convencional.   

O 3M Petrifilm® Staph Express Count Plate (3M, Minneapolis, MN, EUA) apresenta 

maior sensibilidade diagnóstica em relação à metodologia de cultura microbiológica (método 

ouro), principalmente, devido ao volume amostral (1mL) utilizado para inoculação, além de 

apresentar resultados em menor tempo (24-26 horas), comparada com a metodologia de 

referência (48 horas), e a possibilidade de contagem de S. aureus expressa em UFC/mL. Esta 

maior sensibilidade pode ser útil para os produtores de leite, devido à eficiência de detecção 

de vacas infectadas com S. aureus, além de possibilitar um planejamento adequado de 

segregação das vacas e de manejo de ordenha (SILVA et al., 2005). O aparecimento de 

colônias vermelho-violeta, após o período de incubação, indica a presença de S. aureus na 

amostra de leite, e deve-se utilizar o disco de DNAse para confirmação, por meio do halo rosa 

envolta da colônia após 2 horas de incubação a 37 ºC. Para isso é necessário treinamento e 

capacitação das pessoas envolvidas na metodologia. O treinamento deve incluir a observação 

de placas 3M Petrifilm® Staph Express Count Plate (3M, Minneapolis, MN, EUA) para 

diferenciar os tipos e a coloração das colônias apresentadas nas placas (com e sem os discos 
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de DNAse) que foram inoculados com leite artificialmente infectados com S. aureus e CNS, e 

a avaliação periódica de amostras em duplicata, para minimizar os erros (SILVA et al., 2005).  

 

 

2.5.2 Reação em cadeia da polimerase em tempo real 
 

 

Em razão das limitações da cultura microbiológica, protocolos qualitativos para a 

detecção de patógenos, baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), foram descritos 

como alternativa da cultura microbiológica (WATTS, 1988; JAYARAO et al., 1991; MEIRI-

BENDEK et al., 2002; AMAGLIANI et al., 2012) 

 A técnica de PCR em tempo real (qPCR), ou qPCR (quantitative PCR), permite que a 

amplificação do gene alvo e sua detecção ocorram simultaneamente, em um sistema fechado, 

a partir de um termociclador acoplado à um sistema de monitoramento de emissão da 

fluorescência, e que também é empregada para quantificar o número de cópias  de DNA que 

se formam durante os ciclos de amplificação  (HIGUCHI et al., 1993; MOLINA; TOBO, 

2004). A PCR é uma metodologia rápida que permite a amplificação de regiões do genoma, a 

partir de mínimas quantidades de DNA, mesmo que degradado (BAREA; PARDINI; 

GUSHIKEN, 2004). A utilização da metodologia para detecção de microrganismos 

causadores da mastite bovina tem apresentado sensibilidade e especificidade diagnósticas 

comparáveis às metodologias qualitativas de diagnóstico cultura microbiológica (TAPONEN 

et al., 2009). A metodologia de qPCR não só serve como meio diagnóstico de detecção do 

patógeno, mas possui potencial para a quantificação simultânea do alvo que está sendo 

amplificado (KOSKINEN et al., 2009). 

A qPCR quantifica o número de cópias de ácidos nucléicos com precisão e maior 

reprodutibilidade, porque determina valores durante a fase exponencial da reação o que reflete 

a diferença de quantidade inicial de moléculas de DNA  (WATZINGER; EBNER; LION, 

2006). O ponto que detecta o ciclo na qual a reação atinge o limiar da fase exponencial é 

denominado de Cycle Threshold (Ct), que atinge um determinado nível de sinal fluorescente 

("threshold") (KUBISTA et al., 2006). Este ponto permite a quantificação exata e reprodutível 

baseado na fluorescência (NOVAIS; PIRES-ALVES; SILVA, 2004; ESPY et al., 2006). 

Assim, a seleção do "threshould" é parcialmente arbitrária e isso não afeta significativamente 

as diferenças entre os Ct das amostras (KUBISTA et al., 2006). 
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A metodologia de qPCR utiliza uma enzima termostável (DNA polimerase) que na 

presença de uma par de oligonucleotídeos iniciadores (primers), específico para o agente, e 

dos nucleotídeos, que compõem a molécula de DNA deste agente alvo para detecção e 

quantificação, amplifica a região de interesse a partir de reduzida concentração de DNA após 

a extração. A amplificação ocorre a partir de repetidos ciclos de temperatura em 

termocicladores (equipamento). Este equipamento altera as principais temperaturas utilizadas 

durante cada ciclo de amplificação: 95ºC para desnaturação do DNA, 45º a 70ºC para 

hibridização dos oligonucleotídeos as sequencias alvo e a 72ºC para síntese do DNA 

(LINSCOTT, 2002). 

O método de detecção de ácido nucléico por meio da qPCR utiliza o SYBR Green 

para detectar a acumulação de qualquer produto de DNA de cadeia dupla na amostra. O 

SYBR Green fornece detecção sensível, mas não é específico (ESPY et al., 2006). O método 

de qPCR permite a identificação de bactérias em questão de horas (GILLESPIE, 2005). Esta 

metodologia pode ser empregada para quantificação de microrganismos, como para testes de 

carga viral e bacteriana, como S. aureus (HEIN et al., 2001; HUYGENS et al., 2006; AMIN, 

2011) e S. agalactiae  (KE et al., 2000; GILLESPIE, 2005; GRABER et al., 2007; AMIN, 

2011).   

Um passo crítico para ensaios de PCR em tempo real, bem como qualquer ensaio em 

que o ácido nucléico é analisado, é a extração deste ácido nucléico. Métodos de extração 

utilizados para um patógeno em particular podem não funcionar para outro patógeno em outro 

tipo de amostra (ESPY et al., 2006).  

A espessura de parede celular de Gram positivas é complexa e com maior grau de 

dificuldade para rompê-la, comparado à parede celular de bactérias Gram-negativas, além 

disso, substâncias que podem inibir a amplificação devem ser removidas. Os ácidos nucléicos 

devem ser mantidos em uma solução aquosa e em baixa temperatura (-86 ºC), a fim de 

protegê-los da degradação. Ao serem utilizados, os ácidos nucléicos devem ser eluídos em um 

pequeno volume para maximizar a detecção pela qPCR.  

A extração de DNA, a partir de amostras clínicas, pode ser realizada por métodos 

manuais ou automatizados. Comercialmente, há várias metodologias de extração de DNA 

para ampla variedade de tipos de amostras (fezes, sangue, soro, tecido, leite) e para diferentes 

agentes, como bactérias, vírus e fungos. 
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3 CAPÍTULO 3: EFEITO DA CONTAGEM DE S. AUREUS E S. 

AGALACTIAE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO LEITE 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da contagem de S. aureus e S. agalactiae sobre a 

composição do leite em amostras compostas e de tanque e estimar a frequência de vacas e de 

quartos infectados com S. aureus e S. agalactiae no rebanho por meio da contagem do tanque. 

Foram coletadas, assepticamente, de quatro rebanhos leiteiros da região de Pirassununga/SP, 

durante três meses consecutivos, 3049 amostras de leite de quartos mamários, 785 amostras 

compostas de leite e 12 amostras de tanque para identificação e contagem de S. aureus e S. 

agalactiae, e amostras compostas de leite e de tanque para determinação da CCS e da 

composição. As amostras de leite coletadas assepticamente foram analisadas por meio de 

cultura microbiológica e qPCR para contagem de S. aureus e S. agalactiae. A CCS das 

amostras de leite foi realizada por citometria de fluxo e os teores de gordura, lactose, proteína 

bruta, sólidos totais e extrato seco desengordurado foram analisados por absorção 

infravermelha. Vacas com isolamento de S. agalactiae apresentaram menores teores de 

lactose e maiores teores de gordura, proteína, sólidos totais e CCS comparadas com vacas 

sadias. Amostras compostas de leite com S. aureus apresentaram menores teores de lactose e 

maiores teores de proteína e de CCS do leite comparadas com vacas sadias. O aumento da 

contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de leite pode ocasionar 

aumento linear nos teores de lactose e de extrato seco desengordurado. Foi observado que a 

partir de amostras compostas de leite pode-se estimar o número de vacas e o percentual de 

quartos mamários com S. aureus e S. agalactiae. As amostras compostas de leite e de quartos 

mamários apresentaram relação positiva referente às contagens de S. aureus e S. agalactiae, e 

o percentual (%) de amostras de leite com S. aureus e S. agalactiae. A contribuição individual 

de UFC/mL de S. aureus e de S. agalactiae em amostras de leite de tanque pode estimar o 

percentual de vacas com S. aureus e o percentual de quartos mamários com S. agalactiae. 

Portanto, a partir de amostras compostas de leite pode ser estimado o número e o percentual 

de quartos mamários infectados com S. aureus e S. agalactiae, que alteram a composição e a 

CCS do leite, e a partir da contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de tanque pode 

ser estimado o percentual de vacas com S. aureus e de quartos mamários com S. agalactiae. 

Palavras-chave: Leite. Mastite bovina. Composição. Contagem bacteriana. CCS. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of the count of S. aureus and S. 

agalactiae on milk composition in composite samples and tank, and estimate the frequency of 

infected cows and rooms with S. aureus and S. agalactiae in the herd by means of counting 

the tank. Were collected aseptically, four dairy herds of Pirassununga/SP region for three 

consecutive months, 3049 milk samples from mammary quarters, 785 composite samples of 

milk and 12 tank milk samples for identification and enumeration of S. aureus and S. 

agalactiae, and composite milk samples and tank to determine the SCC and composition. 

Milk samples were collected aseptically analyzed by qPCR for microbiological culture, and 

counting the S. aureus and S. agalactiae. The SCC of the milk samples was performed by 

flow cytometry and fat, lactose, protein, and total solids nonfat dry were analyzed by infrared 

absorption. Cows with isolation of S. agalactiae had lower levels of lactose and higher fat 

content, protein, total solids and SCC compared to healthy cows. Composite samples of milk 

with S. aureus had lower lactose levels and higher levels of protein and milk SCC compared 

to healthy cattle. Increased count of S. aureus and S. agalactiae in composite samples of milk 

can cause a linear increase in the levels of lactose and solids nonfat. It was observed from the 

composite milk sample can estimate the number of cows and the percentage of udder quarters 

with S. aureus and S. agalactiae. Composite samples of milk and mammary quartes were 

closely related to S. aureus counts and S. agalactiae, and the percentage (%) of milk samples 

with S. aureus and S. agalactiae. The individual contribution of CFU/mL of S. aureus and S. 

agalactiae in tank milk samples can estimate the percentage of cows with S. aureus and the 

percentage of mammary quarters with S. agalactiae. Therefore, from composite samples of 

milk can be estimated by the number and percentage of udder mammary quarters infected 

with S. aureus and S. agalactiae, to alter the composition of milk and SCC, and from the 

count and S. aureus S. agalactiae tank samples can be estimated the percentage of cows with 

S. aureus and mammary quarters with S. agalactiae. 

 

Keywords: Milk. Mastitis. Composition. Bacterial count. SCC. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mastite bovina é a principal doença que acomete rebanhos leiteiros causando 

prejuízos econômicos tanto ao produtor quanto à indústria de produtos lácteos. As principais 

espécies de microrganismos causadores de mastite bovina são Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis e Escherichia 

coli (HOLTENIUS, 2004). Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae são os 

principais agentes contagiosos e sintetizam substâncias que atuam na interação e adesão dos 

microrganismos ao epitélio da glândula mamária (CAMUSSONE; CALVINHO, 2013). 

A presença no leite de tanque de agentes contagiosos como Staphylococcus aureus e 

Streptococcus agalactiae (KELLY et al., 2009) pode ser resultado de uma infecção 

intramamária (BRITO et al., 1998) e podem causar intoxicação alimentar (KELLY et al., 

2009) e alterações na composição do leite como a diminuição dos teores de gordura e de 

cálcio do leite. Esta redução resulta em menor rendimento na produção de seus derivados 

(CUNHA et al., 2008). 

A cultura microbiológica é considerada como a metodologia padrão de identificação 

microbiológica para identificar agentes causadores de mastite bovina. Para diagnóstico de 

infecção intramamária é analisada a presença do agente, o número de colônias e o tipo de 

amostra utilizada (composta, de quartos mamários e de tanque) (DOHOO et al., 2011). Além 

da detecção do agente causador, pode-se estimar a contagem do agente, que é expressa em 

unidades formadoras de colônia (UFC/mL). A contagem do agente patogênico em amostras 

de leite indica a quantidade de agentes contagiosos viáveis e com capacidade de se multiplicar 

(ZAFALON et al., 2005), afetando diretamente a qualidade do leite.  

Um dos principais fatores para avaliar a qualidade do leite e do monitoramento da 

saúde da glândula mamária é por meio da análise da composição do leite e da CCS 

(BRANDT; HAEUSSERMANN; HARTUNG, 2010; FORSBÄCK et al., 2010). A 

composição do leite bovino apresenta, aproximadamente, 88% de água, 5,0% (4,8-5,2%) de 

lactose, 3,5% a 6,0% de gordura, 3,0 a 4,0% de proteína e 0,72% de minerais, principalmente, 

K, Ca, Mg, Cl e fosfato (WATTIAUX; WALSTRA, 2006; FORSBÄCK et al., 2010). O 

patógeno causador da mastite pode afetar as características de composição do leite devido à 

ação de enzimas extracelulares secretadas pelas bactérias causadoras da mastite 

(ÅKERSTEDT et al., 2012), que hidrolisam a gordura e a proteína do leite, elevando os 

ácidos graxos livres e reduzindo os teores de proteína do leite (FERNANDES; OLIVEIRA; 
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LIMA, 2007). É observado menor síntese de gordura pela glândula mamária em vacas com 

mastite (FORSBÄCK, 2010). 

Em vacas com mastite, o teor de lactose do leite encontra-se reduzida em razão da 

menor síntese (FORSBÄCK, 2010), que por ser um dos componentes com maior capacidade 

osmótica, consequentemente, resulta em redução de produção de leite (CUNHA et al., 2008). 

Essa redução pode ocorrer pela substituição das células epiteliais do tecido secretor por tecido 

conjuntivo, principalmente, devido à colonização de microrganismos na glândula mamária e 

ao sistema imune da vaca (BEAUDEAU et al., 2002b; SOMMERHAUSER, 2003), além do 

aumento na contagem de células somáticas (CCS) do leite (BEAUDEAU et al., 2002b; 

BRADLEY, 2002; DIAS, 2007). A CCS é utilizada como indicador de mastite, sendo 

considerada inflamação da glândula mamária quando a CCS superior a 200.000 células/mL 

(WILLIAMS; CRIPPS; GROVE-WHITE, 2012). Devido à multiplicação de agentes 

patogênicos na glândula mamária e a concentração de células de defesa da vaca, ocorrem 

variações na CCS em infecções subclínicas por S. aureus (RUSSELL; BROOKER; REITER, 

1977). 

Conforme descrito por Reyher et al. (2011), amostras compostas de leite são 

rotineiramente utilizadas para diagnóstico de IIM em vacas com mastite subclínica, e é uma 

prática recomendada pelo NMC principalmente para grandes rebanhos leiteiros. Devido ao 

elevado número de amostras de leite por rebanho e ao elevado custo de análise, pode ser 

utilizado o leite de tanque (LANGONI et al., 2011) e de amostras compostas (REYHER; 

DOHOO, 2011) como uma alternativa de estimar o percentual de vacas com mastite 

subclínica, além de reduzir o número de amostras e estimar os teores de composição e de CCS 

do leite.  

Até o momento, estudos estimaram a eliminação de S. aureus e S. agalactiae pela 

glândula mamária, a sensibilidade diagnóstica da cultura microbiológica de acordo com o 

número de amostras de leite (SEARS; MCCARTHY, 2003) e o efeito da presença de 

patógenos sobre a composição e a CCS do leite (FERNANDES; OLIVEIRA; LIMA, 2007; 

FORSBÄCK, 2010). No entanto, não estabeleceram uma relação entre a contagem de S. 

aureus e S. agalactiae e os diferentes tipos de amostras de leite, o efeito da contagem sobre a 

composição e a CCS do leite em rebanhos com mastite e a estimativa do percentual de vacas e 

de quartos mamários infectados com S. aureus e S. agalactiae por meio da contagem do leite 

de tanque. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da contagem sobre a 

composição e a CCS do leite, e estimar o percentual de vacas e de quartos mamários 

infectados com S. aureus e S. agalactiae por meio do leite de tanque. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.2.1 Seleção dos rebanhos e coleta das amostras de leite 
 

 

Para seleção dos rebanhos, foi realizada uma etapa de triagem, em um total de 13 

rebanhos leiteiros localizados na região de Pirassununga/SP, sendo selecionados 4 rebanhos 

que atendessem os seguintes critérios: número de vacas, existência de coletor de amostras 

compostas (Figura 1), duas ordenhas diárias e vacas com S. aureus e S. agalactiae. Para 

identificação de S. aureus e S. agalactiae no rebanho, foram coletadas três amostras de leite 

de tanque, as quais foram inoculadas em 3M Petrifilm® Staph Express Count Plate (3M, 

Minneapolis, MN, EUA) para identificação de S. aureus e em meio Edwards Modified 

(Himedia) para identificação de S. agalactiae. 

Os rebanhos selecionados apresentaram em média 66 vacas em lactação e histórico de 

mastite causada por S. aureus e S. agalactiae.  Foram coletadas 3 amostras de leite do tanque 

por rebanho, durante 3 meses, totalizando 12 amostras de leite de tanque. Foram coletadas 5 

amostras de leite de cada vaca em lactação (anterior direito, anterior esquerdo, posterior 

direito, posterior esquerdo e amostra composta de leite) por rebanho, durante 3 meses 

consecutivos, totalizando 91 quartos não funcionais e 3834 amostras de leite (amostras 

composta e por quarto mamário), do total de 785 vacas em lactação dos 4 rebanhos 

selecionados.  

Todas as coletas foram realizadas na segunda ordenha (período da tarde) para garantir 

que o tanque de expansão estivesse vazio ao início de cada coleta. As vacas foram ordenhadas 

de acordo com a rotina de manejo de ordenha da fazenda. Antes do início de cada coleta de 

amostras individuais de leite, os ordenhadores executavam o teste da caneca e o pré-dipping. 

Após a secagem dos tetos, estes eram desinfetados com solução de álcool (70%) e iodo a 10% 

antes da coleta das amostras de leite por vaca.  

Foram coletados, assepticamente, 30 mL de leite, após o descarte dos três primeiros 

jatos, em tubos estéreis de amostras de leite composta (“pool” dos quatro quartos mamários) e 

de quartos mamários para isolamento e contagem de S. aureus e S. agalactiae por cultura 

microbiológica e qPCR. Foram coletados 40 mL de leite do tanque de expansão em tubos 

estéreis com o auxílio de uma concha autoclavada (estéril), após o término da ordenha de 
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todas as vacas do rebanho. Todas as amostras de leite foram armazenadas a -20ºC até 

realização das análises.  

 

 

Figura 1 - Critérios para seleção dos rebanhos leiteiros 

          
Fonte: DIBBERN, 2014 
A. Tanque de Expansão utilizado para armazenamento do leite; B. Coletor de leite utilizado para 
coleta de amostras compostas de leite para análise de composição e CCS; C. Coleta de amostra de 
leite composta e de quarto mamário em vacas. 
 

 

3.2.2 Identificação de S. aureus e S. agalactiae por Cultura Microbiológica  
 

 

As amostras de leite foram submetidas à cultura microbiológica para identificação e 

contagem de S. aureus e S. agalactiae de acordo com a metodologia descrita por National 

Mastitis Council (HOGAN et al., 1999). Foram semeados 10 µL da amostra em placa de Petri 

com meio sólido ágar soja tripticase, enriquecido de 5% de sangue bovino. Em seguida, a 

placa foi invertida e incubada à 37°C. O padrão de crescimento bacteriano foi observado em 

intervalos de 24 horas durante o período de 3 dias. As bactérias foram identificadas de forma 

sugestiva conforme a morfologia das colônias (tamanho, coloração e quantidade) e de 

hemólise das colônias. Após este procedimento, as bactérias foram submetidas à prova 

enzimática da catalase e observação em microscopia após esfregaço em lâminas e coloração 

de Gram.  

Os isolados foram identificados como Staphylococcus aureus quando apresentaram 

morfologia de cocos Gram positivos e foram submetidos à detecção de produção da coagulase 

(Coagu-Plasma, LaborClin, Vargem Grande Pinhais, Paraná, Brasil) e incubação em ágar 

manitol à 6,5% de NaCl (Figura 2). 
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Figura 2 - Testes para confirmação do agente S. aureus  

   

Fonte: DIBBERN, 2014 
A. Fator Catalase positiva; B. Fator Sal Manitol positiva; C. Fator Coagulase positiva. 

 

 

Os isolados bacterianos foram identificados como Streptococcus agalactiae quando 

apresentaram morfologia de cocos Gram positivos, reação negativa à catalase, aspecto 

característico à reação de Christie, Atkins e Munch-Petersen (CAMP) (BRITO; CAMPOS; 

BRITO, 2002), ou seja, hidrólise negativa da esculina e CAMP positivo e teste PYR negativo 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Testes para confirmação do agente S. agalactiae  

  
Fonte: DIBBERN, 2014 
A. Fator CAMP positiva e Esculina negativa; B. Fator PYR negativa. 
 

 

3.2.3 Contagem de S. aureus e S. agalactiae 
 

 

A contagem de S. aureus em amostras de leite, expressa em unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL), foi realizada a partir do plaqueamento de 1 mL das amostras de leite 

coletadas (amostras de tanque, composta e de quartos mamários) em placas 3M Petrifilm® 

Staph Express Count Plate (3M, Minneapolis, MN, EUA). As amostras de leite foram diluídas 
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em solução salina estéril em 4 diluições decimais de 100 à 10-3 UFC/ml antes da inoculação 

no Petrifilm. Após a inoculação, as placas foram incubadas durante 24 horas a 35 ºC em 

estufa bacteriológica. As colônias que após 24 horas de incubação apresentaram coloração 

vinho (Figura 4-A) foram identificadas como S. aureus. O disco de DNAse (Figura 4-B) foi 

utilizado para confirmação da colônia como S. aureus por meio da formação de um halo rosa 

ao redor das colônias após 2 horas de incubação à 37 ºC em estufa bacteriológica.  

 

 

Figura 4 -  Utilização de 3M Petrifilm Staph Express Count Plate para contagem de 
S. aureus 

      
Fonte: DIBBERN, 2014 
A. Petrifilm após a incubação do leite a 35ºC em estufa bacteriológica por 24 
horas; B. Disco de DNAse de S. aureus após a incubação a 37ºC em estufa 
bacteriológica por 2 horas. 
 

 

A determinação do número de unidades formadoras de colônias (UFC/mL) de S. 

agalactiae em amostras de leite foi realizada a partir do plaqueamento de 1 mL das amostras 

de leite coletadas (amostras de tanque, composta e de quartos mamários) em meio Edwards 

Modified (Himedia, India) (HOGAN et al., 2005). As amostras de leite com isolamento 

positivo de S. agalactiae foram diluídas em 4 diluições decimais em solução salina estéril de 

100 à 10-3 UFC/ml antes da inoculação no meio Edwards. Foram identificadas e contadas, 

como S. agalactiae, as colônias que apresentaram coloração azulada, β-hemólise ao redor da 

colônia e ausência de fermentação da esculina (Figura 5). 
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Figura 5 - Utilização de meio modificado Edwards para contagem de S. agalactiae  

        

Fonte: DIBBERN, 2014 
A. Meio modificado Edwards após a incubação do leite a 35 ºC em estufa bacteriológica 
por 48 horas; B. Aspecto azulado e com β hemólise das colônias de S. agalactiae em meio 
modificado Edwards. 
 

 

3.2.4 Contagem de Células Somáticas, Composição e Produção do Leite  
 

 

A contagem eletrônica de células somáticas das amostras de leite foi realizada por 

citometria de fluxo com equipamento Somacount 300® (Bentley Instruments Inc., Chasca, 

MN, EUA). A determinação das concentrações de gordura, lactose, proteína bruta, sólidos 

totais (ST) e extrato seco desengordurado (ESD) foi realizada por absorção infravermelha, 

utilizando-se equipamento Bentley 2000® (Bentley Instruments Inc., Chasca, MN, EUA).  

A produção de leite foi mensurada ao final de cada período de ordenha, tanto das 

vacas quanto do tanque, e foi corrigida (LC) para 3,5% de gordura pela equação 

(CARVALHO et al., 2006): LC 3,5% Gordura = (0,432 + 0,1625 x % de gordura) x kg de 

leite. A contribuição individual de UFC/mL de S. aureus (SAU) e S. agalactiae (SAG) de 

cada vaca em relação à contagem do tanque foi estimada pela equação: Contribuição= 

(Contagem individual de SAU e SAG (Vaca) x Produção da vaca) / Volume do Tanque. 

 

 

3.2.5 Análise Estatística 
 

 

Para identificar os efeitos da contagem de S. aureus e S. agalactiae sobre a 

composição e a CCS de amostras compostas de leite, de quartos mamários e de tanque, foram 

consideradas S. aureus e S. agalactiae positivas as glândulas em que foram isolados os 

B A B 
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agentes pela cultura microbiológica. Para realização das análises estatísticas foi utilizado o 

software SAS® Versão 9.0 (SAS® Institute Inc., Cary NC, USA).  

Foi utilizado o PROC FREQ do SAS® para obtenção das frequências dos agentes 

causadores de mastite em amostras de leite composta e de quartos mamários, e o número total 

de vacas com S. aureus e S. agalactiae.  

Foi realizado o procedimento de modelos mistos por meio do PROC MIXED do 

SAS® para avaliar o efeito de S. aureus e S. agalactiae de acordo com a composição e a CCS 

do leite, a partir de amostras composta de leite. Os resultados de CCS foram submetidos à 

transformação logarítmica de base 10 (log10) para remover a heterogeneidade das variâncias 

antes da análise estatística. Foi utilizado um nível de significância de 5% para todos os testes 

realizados. O modelo misto utilizado Y = µ + agente + coleta + agente*coleta + ɛ, onde Y é a 

variável dependente; µ é a média da variável em questão; coleta é o efeito do tempo de coleta; 

agente é a vaca com ou sem S. aureus e S. agalactiae; agente*coleta é a interação entre vacas 

com e sem S. aureus e S. agalactiae com o efeito do tempo de coleta; ɛ é o erro aleatório 

atribuído aos fatores de variação. 

Foi realizada a regressão linear por meio do PROC REG do SAS® para estimar a 

relação entre as contagens de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de leite, de 

quartos mamários e de tanque. Foi calculada a equação linear da reta Y=a+bx para estimar a 

contagem de S. aureus e S. agalactiae a partir de amostras de leite compostas ou de quartos 

mamários em relação às amostras de leite de tanque (Y1), e de amostras de leite compostas em 

relação às amostras de leite de quartos mamários (Y2), em que:  

Y1=amostra de leite de tanque; a1=intercepto; X1=amostra composta de leite ou 

amostra de leite de quartos mamários; b1=coeficiente angular estimado para a variável X1.  

Y2=amostra composta de leite; a2=intercepto; X2=amostra de leite de quartos 

mamários; b2=coeficiente angular estimado para a variável X2. 

A contribuição individual de contagem de S. aureus e S. agalactiae de cada vaca, no 

volume total de leite do tanque de cada rebanho, em relação ao percentual de vacas e de 

quartos mamários infectados foi estimada pela regressão linear por meio do PROC REG do 

SAS®. Foi calculada a equação linear da reta (Y=a+bx) para estimar o percentual de vacas e 

quartos mamários infectados por S. aureus e S. agalactiae a partir da contribuição de 

contagem de amostras compostas de leite, em que: Y=Percentual de vacas ou de quartos 

mamários infectados; a=intercepto; X=contribuição de UFC/mL de amostras compostas de 

leite; b=coeficiente angular estimado para a variável X.  
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3.3 RESULTADOS  
 

 

A frequência de isolamentos positivos de agentes causadores de mastite em amostras 

compostas foi de 58,64 % (n=553) e em amostras de quartos mamários foi de 37,22 % 

(n=1212) (Tabela 1). O número de quartos mamários com isolamentos de S. aureus foi de 134 

(4,12%) e de S. agalactiae foi de 161 (4,94%). Em relação às amostras compostas de leite, o 

número total de vacas com isolamentos positivos de S. aureus foi de 76 (8,36%) e de S. 

agalactiae foi de 58 (6,38%). Os agentes que apresentaram maior frequência de isolamento 

pela cultura microbiológica em nível de quartos mamários foi o Estafilococos coagulase 

negativa (ECN) com 14,18%, S. agalactiae (4,95%), Corynebacterium sp. (4,82%) e S. 

aureus (4,12%). Da mesma forma, o maior percentual de isolamento de amostras compostas 

de leite pela cultura microbiológica foi ECN (39,15%), S.aureus (8,36%), S. uberis (6,82%) e 

S. agalactiae (6,38%) (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1- Frequência de agentes causadores de mastite em amostras de leite composta e de quartos mamários 
em quatro rebanhos leiteiros 

 Quartos Mamários n (%) Amostra Composta n (%) 
Amostras com crescimento 1212 (37,22) 533 (58,64) 
Amostras sem crescimento 2044 (62,78) 376 (41,36) 

Estafilococos coagulase negativa 557 (17,11) 263 (39,15) 
Streptococcus agalactiae 161 (4,94) 58 (6,38) 
Corynebacterium sp. 157 (4,82) 43 (4,73) 
Staphylococcus aureus 134 (4,12) 76 (8,36) 

Streptococcus uberis 121 (3,72) 62 (6,82) 
Enterobacteria 22 (0,68) 13 (1,43) 
Streptococcus dysgalactiae 19 (0,58) 8 (0,88) 
Nocardia sp. 18 (0,55) 2 (0,22) 
Levedura  9 (0,28) 3 (0,33) 
Prothoteca 8 (0,25) 3 (0,33) 
Staphylococcus coagulase positiva 6 (0,18) 0 (0,00) 
Total 3256 (100,00) 909 (100,00) 

 

 

Amostras compostas de leite com isolamentos positivos de S. agalactiae apresentaram 

maior teor de gordura (P=0,026), proteína (P=0,0004), sólidos totais (P=0,034) e CCS 

(P<0,0001) do leite e menor teor de lactose (P<0,0001), em relação às amostras de leite sem 

isolamento do agente. Amostras compostas de leite com isolamentos positivos de S. aureus 

apresentaram menor teor de lactose (P=0,0001), e maiores teores de proteína (P=0,0009) e 
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CCS (P<0,0001), em relação às amostras de leite sem isolamento do agente. Nenhuma 

variável de composição e CCS apresentou efeito em relação ao tempo de coleta (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Efeito do tipo de agente (A) (S. aureus e S. agalactiae) e do tempo de coleta (C) sobre a composição e a CCS 
em amostras de leite composta durante 3 meses consecutivo 

 
Composição do leite (%) P SAU P SAG 

SAU SAG Negativa A C A*C A C A*C 
LACT 4,466 4,297 4,630 <,0001 0,534 0,514 <,0001 0,909 0,231 
GOR 3,727 3,858 3,488 0,184 0,852 0,989 0,026 0,742 0,164 
PROT 3,517 3,499 3,220 0,0009 0,718 0,139 0,0004 0,476 0,063 

ST 12,664 12,689 12,250 0,125 0,912 0,830 0,034 0,558 0,059 
ESD 8,980 8,843 8,845 0,197 0,672 0,022 0,974 0,713 0,031 
CCS¹ 2,981 3,155 1,931 <,0001 0,174 0,452 <,0001 0,998 0,488 

¹Valores expressos à transformação logarítmica de base 10 (log10); Siglas: Coleta (C); SAU: S. aureus, SAG: S. agalactiae; Gordura Vaca (GOR); 
Proteína Vaca (PROT); Lactose Vaca (LACT); Sólidos Totais Vaca (ST); Extrato Seco Desengordurado Vaca (ESD); Contagem de Células 
Somáticas Vaca (CCS);  

 

 

A contagem (log10) de S. aureus em amostras compostas de leite apresentou efeito 

sobre os teores de lactose (P=0,0005) e extrato seco desengordurado (P=0,0006), e a 

contagem de S. agalactiae apresentou efeito sobre os teores de extrato seco desengordurado 

(P=0,0056), por meio da regressão linear (R²) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Efeito da contagem de S. aureus e S. agalactiae sobre a composição e a CCS em amostras compostas 
de leite 

 R² P Equação linear da reta 
 Staphylococcus aureus 

Gordura 0,0045 0,4539 Y=0,04437x+3,3968 
Lactose 0,0933 0,0005* Y=0,05613x+4,2112 
Proteína 0,0253 0,0738 Y=0,04887x+3,2978 
Sólidos Totais 0,0209 0,1045 Y=0,12635x+11,9676 
Extrato Seco desengordurado 0,0890 0,0006* Y=0,09870x+8,5291 
CCS 0,0127 0,2049 Y=0,03811x+2,8139 

 Streptococcus agalactiae 
Gordura 0,0031 0,4960 Y=-0,05318x+3,84412 
Lactose 0,0102 0,2131 Y=0,02930x+4,2752 
Proteína 0,0209 0,0730 Y=0,06223x+3,2606 
Sólidos Totais 0,0021 0,5664 Y=0,05563x+12,3130 
Extrato Seco desengordurado 0,0490 0,0056* Y=0,10511x+8,5169 
CCS 0,0090 0,2318 Y=0,04304x+2,8729 

 

 

Foi observado que a contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de 

leite e de quartos mamários apresentaram relação positiva. A equação de regressão para S. 
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aureus foi y=1,09114x-0,07364 (R²=0,8903; P=0,0001) e para S. agalactiae 

y=0,46604x+1,87337 (R²=0,5665; P=0,0048) (Figuras 6 e 7). Da mesma forma, a equação de 

regressão para o percentual de quartos mamários e amostras compostas de leite com 

isolamento de S. aureus foi y=0,40945x-0,2382 (R²=0,852; P=0,0004) e de S. agalactiae foi 

y=0,37736x + 0,78661 (R²=0,3394; P=0,0468). 

 

 

Figura 6 -  Relação do percentual (%) de amostras de leite composta e de quartos mamários com S. aureus e S. 
agalactiae 

 

 

 

Figura 7 -  Relação da contagem de S. aureus e S. agalactiae entre os tipos de amostras de leite composta e de 
quartos mamários 

 

 

 

Foi observado que quanto maior a contribuição de UFC/mL de S. aureus por meio de 

amostras compostas de leite (y=4,1306x-2,8868; R²=0,4823; P=0,0177*), no volume total do 

y = 0,40945x-0,2382
R² = 0,852;P=0,0004
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tanque, maior será o percentual de vacas infectadas. As amostras de quartos mamários não 

apresentaram efeito sobre a contribuição de UFC/mL de S. aureus (y=5,3363x-6,9817; 

R²=0,3653; P=0,0846) (Figura 8).  

 

 

Figura 8 -  Contribuição da contagem de S. aureus (SAU) de amostras de leite composta em 
amostras de leite de tanque em relação ao percentual de quartos mamários (%QM) e de 
vacas (%AC) com S. aureus 

 

 

 

Amostras de leite de quartos mamários (y=3,0706x-0,4044; R²=0,33; P=0,0503) com 

S. agalactiae apresentaram efeito sobre a contribuição individual de UFC/mL de S. agalactiae 

em amostras de leite de tanque, no qual quanto maior a contribuição de UFC/mL de S. 

agalactiae, no volume total de leite do tanque, maior será o percentual de quartos mamários 

infectados com S. agalactiae. Amostras compostas de leite (y=2,1056x+2,34; R²=0,1841; 

P=0,1628) com isolamento positivo de S. agalactiae não apresentaram efeito sobre a 

contribuição de UFC/mL de S. agalactiae em amostras de leite de tanque (Figura 9). 
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Figura 9 -  Contribuição da contagem de S. agalactiae (SAU) de amostras de leite composta em 
amostras de leite de tanque em relação ao percentual de quartos mamários (%QM) e de 
vacas (%AC) com S. agalactiae 

 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo mostra que a contribuição de UFC/mL de S. aureus e de S. 

agalactiae no leite de tanque possibilita estimar o percentual de vacas infectadas com S. 

aureus e o percentual de quartos mamários com isolamento positivo de S. agalactiae. 

Conforme descrito por Langoni et al. (2011), e apresentado pelo presente estudo, os valores 

mais elevados de UFC/mL em amostras composta de leite também foram expressos nas 

amostras de leite de tanque da mesma propriedade, o que permite estimar por meio de 

amostras de leite de tanque o percentual de vacas com mastite.  

Uma das razões para obtenção de uma relação inversa, como por exemplo, entre a 

contribuição de UFC/mL de S. aureus e a estimativa de quartos mamários, e a contribuição de 

UFC/mL de S. agalactiae e a estimativa do número de vacas com o agente, conforme 

encontrado no presente estudo, é a capacidade de eliminação do agente causador pela vaca no 

leite, e o grau de gravidade e cronicidade da infecção intramamária (SEARS, P. M. S., B.S.; 

ENGLISH, P.B.; HERER, P.S.; GONZALEZ, R.N.;, 1990). Vacas com infecção 

intramamária causada por S. agalactiae podem eliminar no início da infecção até 104 

UFC/mL deste agente e influenciar negativamente a contagem bacteriana do leite de tanque 

(KEEFE, 1997). 
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No presente trabalho, foi observado que amostras compostas de leite e de quartos 

mamários estão correlacionadas tanto em relação à contagem de S. aureus e S. agalactiae 

(Figura 7) quanto no percentual de vacas e quartos mamários com IIM causado por S. aureus 

e S. agalactiae (Figura 8). Conforme descrito por Reyher et al. (2011), amostras compostas de 

leite são rotineiramente utilizadas para diagnóstico de IIM em vacas com mastite subclínica, e 

é uma prática aconselhada pelo NMC principalmente para grandes rebanhos leiteiros. A 

possibilidade de substituir as amostras de leite de quartos mamários pelas amostras compostas 

de leite pode ser uma alternativa para reduzir o número de amostras e, consequentemente, o 

custo de análise para identificação e contagem de agentes causadores de mastite.  

No presente estudo, foi observado que amostras compostas de leite com S. aureus e S. 

agalactiae (Tabela 2) apresentaram alterações na composição e na CCS em relação às 

amostras de leite de vacas sadias. Amostras compostas de leite com isolamento de S. 

agalactiae apresentaram menores teores de lactose e maiores teores de gordura, proteína, 

sólidos totais e CCS de leite. Amostras compostas de leite com S. aureus apresentaram 

menores teores de lactose e maiores teores de proteína e de CCS do leite. Este aumento pode 

estar relacionado à redução de produção leiteira pela vaca, o que ocasiona concentração da 

fração sólida do leite ocultando a redução da síntese dos componentes do leite, assim como 

descrito por Muller et al. (2002). Segundo Auldist et al. (1995), vacas com mastite subclínica 

apresentaram menores concentrações de gordura no leite, o que não aconteceu no presente 

estudo. A mastite causa alterações da composição do leite, principalmente no teor de gordura 

e de proteína total, o que afeta negativamente o rendimento industrial e gera prejuízos 

econômicos aos produtores e a indústria láctea (HORTET; SEEGERS, 1998).  

No presente trabalho, os teores de lactose e gordura apresentaram correlação positiva 

em relação à contagem de S. aureus. Este resultado pode ter ocorrido em função da redução 

de produção de leite em razão da mastite subclínica, como exemplo ocasionado pelo S. aureus 

e o S. agalactiae, e maior proporção de gordura, devido ao efeito de concentração 

(KITCHEN, 1981; MÜLLER, 2002). Diferente ao encontrado por Botaro et al. (2014), no 

presente estudo, o isolamento positivo de S. aureus na glândula mamária influenciou os teores 

de lactose. O teor de lactose no leite pode atuar como um indicador de alteração na 

composição, exatamente devido à pequena variação (0,9%) diária, comparada a outras 

variáveis, como o teor de gordura (7,7%), a produção leiteira (7,0%) e a CCS (2,0%) 

(FORSBÄCK et al., 2010).  

No presente estudo, houve aumento da CCS em amostras compostas de leite com S. 

aureus e S. agalactiae em relação as amostras de vacas sadias. Segundo Botaro et al. (2013), 
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S. aureus é um dos patógenos mais comumente isolados no rebanho e causa 

predominantemente mastite subclínica, ocasionando redução na produção de leite e aumento 

da CCS, assim como apresentado pelo presente trabalho. A CCS do leite de tanque apresenta 

relação positiva com a prevalência de mastite bovina no rebanho e é uma medida indireta para 

estimar a porcentagem de quartos mamários infectados (LANGONI et al., 2011) e analisar a 

qualidade da composição do leite das vacas, assim como descrito no presente trabalho. 

Conforme descrito por Langoni eta al. (2011), o aumento da CCS está relacionado com o 

aumento da contagem dos agentes causadores de mastite, e dependendo do agente, este tem 

efeito direto sobre a CCS do leite de tanque.  

No presente trabalho, foi observado que em amostras compostas de leite, a contagem 

de S. agalactiae apresentou efeito sobre os teores de extrato seco desengordurado. A 

contagem de S. aureus apresentou efeito sobre os teores de lactose e extrato seco 

desengordurado por meio de regressão linear, semelhante ao encontrado por Botaro et al. 

(2014), no qual os teores de lactose apresentaram aumento linear a contagem de S. aureus 

viáveis das amostras compostas de leite analisadas, apesar do baixo coeficiente de 

determinação. Botaro et al. (2014) ainda citam que não há relatos na literatura que 

correlacionem às alterações dos teores de composição do leite com as contagens de 

patógenos. Os efeitos da contagem de S. aureus e S. agalactiae sobre os teores de gordura, 

proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco desengordurado, e da CCS do leite dependem de 

outros estudos. 

Amostras de leite de quartos mamários são rotineiramente utilizadas para identificação 

de microrganismos causadores de mastite bovina. A amostra de quarto mamário ainda é a 

mais indicada para diagnóstico individual da mastite, principalmente devido ao efeito de 

diluição que a amostra composta de leite possui, interferindo diretamente na sensibilidade da 

metodologia (REYHER; DOHOO, 2011). No entanto, a necessidade de análise do número 

elevado de amostras pode gerar um alto custo ao produtor. Amostras compostas de leite 

podem ser uma alternativa para diminuir o número elevado de amostras de leite, conforme 

observado no presente estudo. As amostras compostas de leite foram relacionadas 

positivamente com as amostras de leite de quartos mamários, e podem ser utilizadas para 

estimar o percentual de quartos mamários, da contagem de S. aureus e S. agalactiae, e dos 

teores de composição e CCS do leite das vacas.  

Outra alternativa para diminuição do elevado número de amostras são as amostras de 

leite de tanque. A partir de uma única amostra de leite de tanque pode ser realizada a 

identificação e contagem de S. aureus e S. agalactiae e a estimativa do percentual de vacas 
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infectadas com S. aureus por meio da contagem destes agentes no volume total de leite no 

tanque. Além disso, a amostra de leite de tanque pode ser utilizada para avaliação da 

composição e da CCS do leite das vacas do rebanho. Esta avaliação possibilita a avaliação da 

qualidade do leite e o monitoramento da saúde do rebanho. A utilização de um menor número 

de amostras para avaliação da saúde do rebanho é importante para o produtor de leite, 

principalmente, devido à redução dos custos de análises.  
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3.5 CONCLUSÃO 

 

 

Amostras compostas de leite com S. agalactiae apresentaram menores teores de 

lactose e maiores teores de gordura, proteína, sólidos totais e CCS, e com S. aureus 

apresentaram menores teores de lactose e maiores teores de proteína e de CCS do leite. O 

aumento da contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de leite pode 

ocasionar aumento linear nos teores de lactose e de extrato seco desengordurado, no entanto, 

não há relatos na literatura que correlacionem a contagem de S. aureus e S. agalactiae às 

alterações dos teores de composição do leite com as contagens de patógenos.  

As amostras compostas de leite e de quartos mamários apresentaram relação positiva 

referente às contagens de S. aureus e S. agalactiae, e o percentual (%) de amostras de leite 

com S. aureus e S. agalactiae. A partir de amostras compostas de leite foi possível estimar o 

número e o percentual de quartos mamários com S. aureus e S. agalactiae. A contribuição 

individual de UFC/mL de S. aureus e de S. agalactiae em amostras de leite de tanque pode 

estimar o percentual de vacas com S. aureus e o percentual de quartos mamários com S. 

agalactiae. 
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Figura 10 - Relação entre amostras de leite composta e de tanque em relação os teores de proteína (%) e lactose 
(%) 

  

 

 

Figura 11 -  Relação entre amostras de leite composta e de tanque em relação os teores de sólidos totais (ST) (%) 
e extrato seco desengordurado (ESD) (%) 
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Figura 12 -  Relação entre amostras de leite composta e de tanque em relação a CCS (log10) e ao teores de 
gordura (%) 
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4 CAPÍTULO 4 - EQUIVALÊNCIA ENTRE A CULTURA 

MICROBIOLÓGICA E A QPCR PARA CONTAGEM DE S. AUREUS 

E S. AGALACTIAE NO LEITE. 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi determinar a equivalência, a concordância e a sensibilidade 

diagnóstica entre as metodologias de qPCR e cultura microbiológica para identificação e 

contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de leite de quartos mamários, compostas e 

de tanque. Foram selecionados quatro rebanhos leiteiros da região de Pirassununga/SP com 

histórico de mastite subclínica ocasionada por S. aureus e S. agalactiae. Durante três meses 

consecutivos, foram coletada no total 785 amostras compostas de leite, 3049 amostra de leite 

de quartos mamários e 12 amostras de leite de tanque para isolamento e contagem de S. 

aureus e S. agalactiae por cultura microbiológica e pela qPCR. As amostras de leite foram 

submetidas à identificação e contagem de S. aureus e S. agalactiae por meio da cultura 

microbiológica e da qPCR. Foi observada equivalência e concordância entre a qPCR e a 

cultura microbiológica para identificação e contagem de S. aureus e S. agalactiae, somente 

em amostras com isolamento de S. agalactiae em amostras de leite de tanque (ҡ=0,28; 

P=0,0806) e de quartos mamários (ҡ=0,29; P=0,1547). Em amostras compostas de leite com 

isolamento positivo de S. agalactiae as metodologias apresentaram concordância (ҡ=0,29) de 

resultados para identificação de S. agalactiae. Em amostras de leite com isolamento de S. 

aureus, a qPCR apresentou 71,54% de sensibilidade diagnóstica em amostras de leite de 

quartos mamários, 71,79% e em amostras compostas de leite e 50,00% e em amostras de leite 

de tanque. Em amostras de leite que apresentaram isolamentos de S. agalactiae, a qPCR 

apresentou 90,20% de sensibilidade diagnóstica em amostras de leite de quartos mamários, 

87,72% em amostras compostas de leite e 90,91% em amostras de leite do tanque. Portanto, a 

qPCR apresentou equivalência e concordância referente a contagem de S. agalactiae em 

amostras de leite e alta sensibilidade diagnóstica para identificação de S. aureus e S. 

agalactiae. 

 

Palavras-chave: Mastite bovina. Identificação. Contagem. Microbiologia. qPCR. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the equivalence agreement and the diagnostic 

sensitivity between the methodologies of qPCR and microbiological culture for identification 

and enumeration of S. aureus and S. agalactiae in milk samples from mammary quarters, 

composed and tank. Four dairy herds were selected from the Pirassununga region/SP with 

subclinical mastitis history caused by S. aureus and S. agalactiae. For three consecutive 

months in total were collected 785 composite milk samples, 3049 milk sample of  mammary 

quarters and 12 tank milk samples for isolation and enumeration of S. aureus and S. 

agalactiae by microbiological culture and qPCR. The milk samples were subjected to 

identification and enumeration of S. aureus and S. agalactiae through microbial culture and 

qPCR. Equivalence and correlation was observed between qPCR and microbiological culture 

for identification and enumeration of S. aureus and S. agalactiae, only samples with isolation 

of S. agalactiae tank milk samples (ҡ=0.28; P=0.0806) and mammary quarters (ҡ=0.29; 

P=0.1547). In composite milk samples with positive isolation of S. agalactiae methodologies 

showed agreement (ҡ=0.29) results for identification of S. agalactiae. In milk samples with 

isolation of S. aureus, the qPCR showed 71.54% diagnostic sensitivity in milk samples from 

mammary quarters, 71.79% in composite samples of milk and 50.00% in milk samples tank. 

In milk samples showed that isolates of S. agalactiae, qPCR showed 90.20% diagnostic 

sensitivity of mammary quarters milk samples, 87.72% in composite samples of milk and 

90.91% in the tank milk samples. Therefore, qPCR and were equivalent agreement 

concerning S. agalactiae count in samples of milk and high diagnostic sensitivity for 

identification of S. aureus and S. agalactiae. 

 

Keywords: Bovine mastitis. Identification. Count. Microbiology. qPCR. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mastite bovina é a principal enfermidade do gado leiteiro no mundo (RIBEIRO et 

al., 2003) e resulta em grandes prejuízos econômicos ao produtor (BES et al., 2000) e perdas 

significativas à indústria laticinista (AUDIST; HUBBLE, 1998). A mastite normalmente 

ocorre em resposta à infecção intramamária, principalmente de origem bacteriana, com 

predominância dos gêneros Staphylococcus sp. e Streptococcus sp.. (RADOSTITS et al., 

2002; DIAS, 2007).  

A mastite pode se manifestar na forma clínica ou subclínica. Na forma clínica, os 

casos da doença apresentam sinais evidentes de inflamação, como edema, aumento de 

temperatura, endurecimento e dor na glândula mamária, e/ou aparecimento de grumos, pus ou 

qualquer alteração das características do leite (BRADLEY, 2002). Na forma subclínica, 

diferentemente da forma clínica, não ocorrem mudanças visíveis do leite ou do úbere 

(PERSSON; GRÖNLUND; JOHANNISSON, 2003), mas ocorrem alterações de composição 

do leite e aumento de CCS (BRADLEY, 2002; DIAS, 2007). 

A identificação de bactérias causadores de mastite é de fundamental importância para 

monitorar a saúde do úbere do rebanho leiteiro, a fim de prevenir novos casos e controlar a 

mastite (BRAMLEY, 1996; KOSKINEN et al., 2010). Atualmente, a cultura microbiológica é 

o método-ouro de identificação de microrganismos causadores de mastite. No entanto, a 

cultura microbiológica possui limitações, como resultados falsos positivos, baixa 

sensibilidade e elevado tempo de análise (24-72 horas) (HOGAN et al., 1999; GILLESPIE, 

2005; KATHOLM et al., 2012).  

Técnicas moleculares, tais como a PCR e o PCR em Tempo Real (qPCR) foram 

utilizados para a identificação de agentes patogênicos causadores de mastite bovina 

(KUŹMA; MALINOWSKI, 2003), pois podem reduzir as limitações da cultura 

microbiológica para diagnosticar a infecção intramamária bovina (IIM). A qPCR, apesar de 

ainda não ser uma metodologia rotineira em laboratórios de identificação microbiológica, já 

se tornou um dos principais pilares para diagnósticos clínicos (KOSKINEN et al., 2010), 

principalmente, devido a sua sensibilidade de identificação e reduzido tempo de análise 

(GILLESPIE, 2005; KOSKINEN et al., 2010).  

Apesar da qPCR apresentar elevada sensibilidade diagnóstica para diluição a partir de 

S. aureus (KOSKINEN et al., 2010) e S. agalactiae (GILLESPIE, 2005) de amostras 

compostas de leite e de quartos mamários, a concordância, a equivalência e a sensibilidade 
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diagnóstica da qPCR em amostras compostas de leite, de tanque de expansão e de quartos 

mamários para contagem de S. aureus e S. agalactiae, ainda não foram determinadas. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi determinar a concordância, a equivalência e a 

sensibilidade diagnóstica entre as metodologias de qPCR e cultura microbiológica para 

contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras de leite de quartos mamários, compostas e 

de tanque. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

A Seleção dos rebanhos e a coleta das amostras de leite composta, de tanque e de 

quartos mamários, e a realização das metodologias de referência para identificação e 

quantificação de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, por cultura 

microbiológica e contagem, foram descritos no Capítulo 3 (Material e Método).  

 

 

4.2.1 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR)  
 

 

As amostras compostas de leite e de quartos mamários com isolamento positivo de S. 

aureus e S. agalactiae e todas as amostras de leite de tanque foram submetidas a contagem de 

S. aureus e S. agalactiae por meio da qPCR. Somente as amostras de leite composta que 

apresentaram isolamento positivo de S. aureus e S. agalactiae em pelo menos um dos quartos 

mamários também foram submetidos pela qPCR.  

O primeiro passo da metodologia da qPCR é a extração do DNA bacteriano. Para 

extração de DNA de Staphylococcus aureus e de Streptococcus agalactiae diretamente das 

amostras de leite foi utilizado o Protocolo de extração comercial de DNA (Qiagen DNA 

isolation kit, Qiagen Inc., Minneapolis, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante 

(QIAGEN, 2007).  

 

 

4.2.2 Extração de DNA de Staphylococcus aureus  
 

 

Foram adicionados em cada tubo de microcentrífuga de 1,5mL foi adicionado 20 µL 

Protease Qiagen (ou Proteinase K), e em seguida, foram adicionados 200 µL de amostra de 

leite ao tubo e 300 µL de Buffer AL, homogeneizando-o por 15 segundos em um vórtex. As 

amostras de leite foram incubadas em banho-seco a 95°C por 7 minutos. Em seguida, os tubos 

foram centrifugados para remover o conteúdo aderido ao interior da tampa. Posteriormente, 

foram adicionados 250 µL de etanol (96 - 100%), seguidas de quinze segundos de agitação e 

posterior centrifugação. A solução resultante foi transferida para o dispositivo da coluna de 2 
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mL da Blood DNA minikit® e foi centrifugada a 8.000 rpm por um minuto. O dispositivo com 

a coluna foi removido do tubo e recolocado em um tubo limpo de 2 mL. Foram adicionados 

500 µL de Buffer AW1 (Wash Buffer 1) ao dispositivo com a coluna, que foi centrifugado a 

8.000 rpm por um minuto. Em seguida, novamente, foi adicionado 250 µL de Buffer AW1 ao 

dispositivo com a coluna, que foi centrifugado a 8.000 rpm por um minuto. O procedimento 

de lavagem foi repetido com 500 µL de Buffer AW2 (Wash Buffer 2). A amostra de DNA foi 

centrifugada a 14.000 rpm durante três minutos, e ao término, esta foi centrifugada mais uma 

vez por 1 minuto, e a coluna foi transferida para um tubo de microcentrífuga de 1,5mL. 

O DNA extraído e presente na coluna foi eluído pela adição de 200 µL de Buffer AE 

ou água destilada. Para finalizar, a amostra de DNA foi incubada em temperatura ambiente 

(15 - 25ºC) por 5 minutos, e em seguida centrifugado a 8.000 rpm durante um minuto. Após a 

obtenção do DNA extraído, este foi purificado e precipitado. Ao final, as amostras de DNA 

extraídas obtidas pela extração, purificadas e precipitadas, foram armazenadas a -86°C até a 

realização das análises de qPCR. 

 

 

4.2.3 Extração de DNA de Streptococcus agalactiae 
 

 

Foram adicionados 200 µL de amostra de leite e 200 µL de Buffer AL ao tubo de 

microcentrífuga, homogeneizando-o por 15 segundos em um vórtex. As amostras foram 

incubadas em banho-seco a 95°C por 10 minutos. Em seguida, foram adicionados 20 µL de 

Protease Qiagen (ou Proteinase K) ao tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. As amostras de leite 

foram incubadas novamente em banho-seco a 70°C por 10 minutos. 

Em seguida, os tubos foram centrifugados para remover o conteúdo aderido ao interior 

da tampa. Posteriormente, foram adicionados 200 µL de etanol (96 - 100%), seguidas de 

quinze segundos de agitação e posterior centrifugação. A solução resultante foi transferida 

para o dispositivo da coluna de 2 mL da Blood DNA minikit® e foi centrifugada a 8.000 rpm 

por um minuto. O dispositivo com a coluna foi removido do tubo e recolocado em um tubo 

limpo de 2 mL. Foram adicionados 500 µL de Buffer AW1 (Wash Buffer 1) ao dispositivo 

com a coluna, que foi centrifugado a 8.000 rpm por um minuto. O procedimento de lavagem 

foi repetido com 500 µL de Buffer AW2 (Wash Buffer 2). A amostra de DNA foi 

centrifugada a 14.000 rpm durante três minutos. Ao término, a amostra de DNA foi 
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centrifugado mais uma vez por 1 minuto, e a coluna foi transferida para um tubo de 

microcentrífuga de 1,5mL.  

O DNA extraído presente na coluna foi eluído pela adição de 200 µL de Buffer AE ou 

água destilada. Para finalizar, foi incubado em temperatura ambiente (15 - 25ºC) por 5 

minutos, e em seguida centrifugado a 8.000 rpm durante um minuto. Após a obtenção do 

DNA extraído, este foi purificado e precipitado. Ao final, as amostras de DNA extraídas 

obtidas pela extração, purificadas e precipitadas, foram armazenadas a -86C até a realização 

das análises de qPCR.  

 

 

4.2.4 Purificação e Precipitação de DNA  
 

 

O protocolo de purificação baseiou-se na adição de UltraPure™Phenol: Cloroform: 

Isoamyl Alcohol (25;24;1, v/v) (Invitrogen®, Carsbad CA, USA) na proporção 1:1 com o 

volume da amostra de DNA, e homogeneização em vórtex por 15 segundos. Em seguida, a 

amostra de DNA foi centrifugada por 3 minutos em 14.000 rpm à 20ºC. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo para início do Protocolo de Precipitação.  

O protocolo de precipitação consiste  na adição de álcool absoluto na proporção de 2:1 

à amostra de DNA purificada. O acetato de sódio foi adicionado na proporção de 1/10 do 

volume original da amostra de DNA, e a amostra em processo de precipitação foi incubada à -

20ºC por 24 horas ou -86ºC por 3 horas. Após o período de incubação a frio, as amostras 

foram centrifugadas por 35 minutos em 14.000 x g à 4ºC, e em seguida foi descartado o 

sobrenadante com o auxílio de um micropipetador. Posteriormente, foram adicionados 500 µL 

de álcool 70% e homogeneizado em vórtex por 15 segundos. O sobrenadante foi descartado 

por inversão do microtubo e foi mantido invertido durante 10-15 minutos. O pellet foi 

ressuspendido em 50 µL do TE 1X pH 8,0 ou em TE fornecido pelo kit de Extração de DNA. 

 

 

4.2.5 Leitura do DNA em espectrofotômetro 
 

 

Foi utilizado 1 microlitro (µL) da amostra de DNA extraída diretamente do leite no 

espectrofotômetro NanoDrop 2000® (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, EUA) para 
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avaliação da concentração de material genômico (µg/µL) e da pureza (Relação 260/280) do 

DNA extraído, purificado e precipitado (Sambrook, 1992). A pureza das amostras de DNA, 

que apresentaram relação 260/280 à cima de 1,60 e inferior a 2,00, foi considerada adequada.  

 

 

4.2.6 Identificação e contagem por qPCR  
 

 

As amostras de DNA foram amplificadas pelo PCR em Tempo Real (qPCR) por meio 

do equipamento 7500® (Applied Biosystems, Foster, EUA), de acordo com o protocolo 

recomendado pelo fabricante. A reação de amplificação utilizou dois MIX’s, um para S. 

aureus e um para S. agalactiae. Os principais primer's utilizados foram o SAG (Streptococcus 

agalactiae) e o SAU (Staphylococcus aureus). Após a amplificação, os resultados foram 

expressos em Threshold Cycles (Ct). 

 

 

4.2.7 Confirmação dos Primers SAU e SAG e da Extração de DNA 
 

 

Foi realizada a qPCR para confirmação dos primers que foram utilizados para 

detecção de S. aureus (SAU) e S. agalactiae (SAG) por meio da temperatura de anelamento 

(Tm) e do número de pares de base (pb), obtidos após a amplificação, em gel de Agarose 1%. 

Para confirmação da qualidade da extração de DNA, foi realizada a qPCR utilizando 

oligonucleotídeos iniciadores baseado no gene codificador do citocromo B mitocondrial 

bovino (BMCB) (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 - Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para as reações de qPCR 

Gene Oligonucleotídeos pb Tm (ºC) 
SAG* F: 5′-TTTGGTGTTTACACTAGACTG-3′ 

R: 5′-TGTGTTAATTACTCTTATGCG-3′ 
120 pb 77-78 

SAU** F: 5'-CCTGAAGCAAGTGCATTTACGA-3' 
R: 5'-CTTTAGCCAAGCCTTGACGAACT-3' 

166 pb 75-76 

BMCB*** F: 5'-GCAATACACTACACATCCGACACAA-3' 
R: 5'-GCGTGTATGTATCGGATGATTCAG-3 

 98 pb 77,8 

*(MEIRI-BENDEK et al., 2002); **(GRABER et al., 2007); ***(BOTARO et al., 2013) 
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Primeiramente, foram colocados em um Erlenmeyer (250 mL) 50 mL de TBE 0,5X e 

0,50 g de Agarose e aquecidos até que as partículas estivessem dissolvidas. Com luvas 

térmicas, o frasco foi transferido para a bancada. Quando a solução atingiu 55ºC, foram 

adicionados 2 µL de Brometo de Etídeo e então a mesma foi agitada suavemente. Após a 

vedação dos lados da cuba de eletroforese, a solução de Agarose foi dispensada na cuba com 

o pente adequado, e em 45 minutos o gel ficou endurecido. Foi colocado TBE 0,5X até cobrir 

o gel (1 mm), e o pente e as laterais foram removidos. Imediatamente, 5µL de amostra e 1µL 

de loading DNA foram misturadas e aplicadas vagarosamente nos poços. As amostras de 

DNA correram do pólo negativo para o positivo a 70 Volts por 60 minutos. Em seguida, foi 

realizada a Leitura do Gel de Agarose (1%) por meio da luz Ultra-Violeta (UV).  

 

 

4.2.8 Identificação e contagem por qPCR de Staphylococcus aureus e S. agalactiae 
 

 

O MIX de S. aureus foi composto por reação de 10 µL de SYBR Green PCR Master 

Mix®, 3,6 µL dos primers senso e antisenso (Tabela 4), respectivamente, e 1,8 µL de água 

MiliQ autoclavada. Em seguida, foi adicionado 1 µL do DNA de cada amostra de DNA 

purificada e precipitada junto aos 19 µL do MIX de S. aureus em cada poço da placa de 

qPCR. Os oligonucleotídeos iniciadores para as reações de amplificação de S. aureus, foram, 

respectivamente, senso 5'- CCTGAAGCAAGTGCATTTACGA-3' e antisenso 5'-

CTTTAGCCAAGCCTTGACGAACT-3' (GRABER et al., 2007), desenhado pelo software 

PrimerExpress® (Applied Biosystems, Foster, EUA) (BIOSYSTEMS, 2004). 

O MIX de S. agalactiae foi composto por reação de 10 µL de SYBR Green PCR 

Master Mix®, 1,0 µL dos primers senso e antisenso (Tabela 4), respectivamente, e 7,0 µL de 

água MiliQ autoclavada. Em seguida, foi adicionado 1 µL do DNA de cada amostra de DNA 

purificada e precipitada junto aos 19 µL do MIX de S. agalactiae em cada poço da placa de 

qPCR. Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para detecção de S. agalactiae foram 

aqueles descritos por Meiri-Bendek et al. (2002): senso 5’-

TTTGGTGTTTACACTAGACTG-3’, antisenso 5’-TGTGTTAATTACTCTTATGCG-3’. 

Este par de oligonucleotídeos iniciadores é comum a todos os isolados de S. agalactiae 

depositados no GenBank (Genbank accession numbers: AB023574, AF135453, AF088900, 

AF015928, AB002517, AF076028, AB023576, AF003932, AF009494, AF104675, J243965), 

e foi capaz de diferenciar S. agalactiae  de outras espécies de estreptococos. 
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O programa do termociclador foi de 50 ciclos de 95ºC por 15 segundo e 60ºC por 1 

min, com um ciclo inicial de 95ºC por 10 min. O termociclador utilizado para a realização das 

análises de qPCR foi o 7500® (Applied Biosystems, Foster, EUA). 

 

 

4.2.9 Construção da curva de contagem de S. aureus e S. agalactiae 
 

 

A curva de contagem de S. aureus e S. agalactiae foi elaborada a partir de diluições 

seriadas de 100 a 10-10 (UFC/mL) contendo cepas padrões de S. aureus (Curva SAU) ou S. 

agalactiae (Curva SAG) e diluídos em leite integral. Cada diluição continha a proporção de 1 

mL de caldo infusão de cérebro e coração estéril (BHI, Merck, Darmstadt, Alemanha) com 

cepa padrão de S. aureus ou S. agalactiae: 9 mL de leite integral estéril.   

As cepas padrão liofilizadas de Staphylococcus aureus ATCC 25915 e de 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 (American Type Culture Collection, Manassas, VA, 

EUA) foram ressuspendidas em 100 µL de água destilada estéril e foram inoculadas em 3 mL 

de caldo BHI em duplicata, e incubadas a 35°C por 24 horas, e após o tempo de incubação, 

foi observada a presença de turvação do meio, o que indicou crescimento do agente. 

Foi coletado, assepticamente, 1L de leite sem crescimento microbiano, com baixa CCS 

e baixa CBT, analisados por Citometria de Fluxo pela Clínica do Leite (Esalq/USP). Em cada 

diluição (D100 – D10-10) foram colocados 9 mL do leite coletado em frascos (Falcon) e foram 

pasteurizados durante 30 minutos em vapor aberto, após o início do vapor constante do 

equipamento. Após o processo de pasteurização do leite, foi adicionado na diluição 1 (D10-1) 

1 mL de caldo BHI contendo cepas padrões de S. aureus ou S. agalactiae, e após 

homogeneização do recipiente, foi coletado 1 mL deste frasco e colocado na próxima diluição 

(D10-2 ), e assim sucessivamente até a última diluição (D10-10), tanto para S. aureus quanto 

para S. agalactiae . 

Após a realização das diluições seriadas, as amostras foram inoculadas em 3M 

Petrifilm® Staph Express Count Plate (3M, Minneapolis, MN, EUA) e em meio modificado 

Edwards (Himedia, India) para determinação da contagem de S. aureus e S. agalactiae 

expressas em unidades formadoras de colônias (UFC/mL), respectivamente.  
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4.2.10 Determinação da sensibilidade diagnóstica e analítica  
 

 

A sensibilidade analítica foi determinada de acordo com o estabelecido no Manual Of 

Diagnostictests And Vacines For Terrestrial Animal da Organização Internacional de 

Epizootias (ÉPIZOOTIES, 2010). A sensibilidade é a proporção de verdadeiros positivos que 

são identificados corretamente pelo teste analisado. 

A sensibilidade diagnóstica da metodologia de PCR em Tempo Real (qPCR) foi 

analisada a partir de alíquotas de diluição seriada de amostras com cepa padrão de S. aureus e 

S. agalactiae, utilizadas para construção da curva de quantificação dos agentes causadores de 

mastite. Todas as amostras foram analisadas, em duplicada, pela qPCR, independente do 

resultado de contagem de S. aureus em Petrifilm 3M Staph Express Count Plate, e S. 

agalactiae no meio modificado Edwards (Himedia, India). O limite de detecção da qPCR foi, 

portanto, a menor concentração detectável de Staphylococcus aureus ATCC 25915 e de 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 em amostras seriadas de leite. 

 

 

4.2.11 Análise Estatística 
 

 

Todos os dados de contagem das amostras compostas de leite, de tanque e de quartos 

mamários de S. aureus, S. agalactiae e CCS foram submetidos à transformação logarítmica de 

base 10 (log10), de modo a remover a heterogeneidade de variâncias. A normalidade dos 

resíduos foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, pelo uso do PROC UNIVARIATE 

pelo programa computacional SAS® versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA).   

A estimativa da contagem de S. aureus e S. agalactiae por meio do Ct, obtido pela 

metodologia de qPCR, foi realizada pela Regressão Linear (P <0.05) com o uso do PROC 

REG pelo programa computacional SAS® versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). 

 

Equação: Y1 = a1 + b1X1, 

 

Onde: Y1 = Valor estimado de UFC/mL (log10); a1 = intercepto; X1 = Valores de Ct de S. 

aureus ou S. agalactiae em log base10, obtidas pela qPCR; e b1= slope de X1.  
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Para avaliar a concordância entre as metodologias, os dados obtidos por meio da qPCR 

foram divididos em dois grupos, “presença” ou “ausência” de S. aureus e S. agalactiae, 

independentemente da média do Threshold Cycle de amplificação.   

Para determinação do coeficiente de Kappa, as diferenças de Balnd-Altman e os 

valores obtidos pelo teste t, foi utilizado o programa Analyse-it versão 3.90.1 (Analyse-it 

Software Ltd., Leeds, West Yorkshire, Reino Unido) para Microsoft Excel® Microsoft 

Corporation Ltd., Redmons, Washington, EUA). 

Foi utilizado o teste não paramétrico de Kappa (κW (Linear) = 1 - |i-j| / (k-1)) para 

determinação da intensidade de concordância entre os resultados de identificação obtidos pela 

cultura microbiológica (metodologia referência) e pela qPCR (Tabela 5). Foram utilizados os 

parâmetros definidos por Bland e Altman (BLAND; ALTAMAN, 2010) para a interpretação 

do coeficiente de concordância no caso de rejeição da hipótese de nulidade (H0=metodologias 

são equivalentes) e a indicação de concordância significativa (P < 0,001) pelo teste de Kappa.  

 

 

Tabela 5 - Interpretação dos valores de Kappa 

Valor de Kappa Interpretação 
<0,00 Sem concordância  
0,00-0,19 Pouca concordância 
0,20-0,39 Concordância razoável 
0,40-0,59 Concordância moderada 
0,60-0,79 Concordância substancial 
0,80-1,00 Concordância quase perfeita 

Fonte: (LANDIS, 1977) 

 

 

Os limites de concordância da contagem de S. aureus e S. agalactiae entre a cultura 

microbiológica e de qPCR foram definidos com intervalo de confiança de 95% das diferenças 

entre as duas metodologias numa distribuição t, com n – 1 graus de liberdade, ou seja, t (IC 

95%) ± erro padrão.  

Para avaliar a equivalência referente à contagem de S. aureus e S. agalactiae entre as 

metodologias de qPCR e de contagem por cultura microbiológica (metodologia referência), 

foi utilizado o teste não-paramétrico das diferenças de Bland-Altman (BLAND; ALTAMAN, 

2010), assumindo que a hipótese nula (H0), testada pela estatística t, não possui diferença 

significativa, do ponto de vista estatístico. Contrariamente, um valor P significativo (P<0,05) 

implica em aceitação da hipótese alternativa (H1: métodos não são equivalentes). Por meio da 
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curva de identidade obtida pelo teste de Bland-Altman, foi apresentada a distribuição dos 

resultados referente à contagem de S. aureus e S. agalactiae. 

A sensibilidade diagnóstica foi determinada pelo software MedCalc® (MedCalc 

Softwre bvba, 1993). Sensibilidade diagnóstica: Número de amostras positivas na 

qPCR/(Número de amostras positivas na cultura microbiológica + Número de amostras 

negativas na qPCR, mas positivas na cultura microbiológica) (GILLESPIE, 2005).  
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4.3 RESULTADOS 

 

  

4.3.1 Curva de contagem de S. aureus e S. agalactiae 

 

 

Por meio da curva padrão de contagem de S. aureus e S. agalactiae, das amostras de 

leite em diluição seriada, foi obtida a temperatura de anelamento (Tm) e a eficiência do 

primer específico para S. aureus (primerSAU) e S. agalactiae (primerSAG), a eficiência do 

protocolo de extração de DNA diretamente do leite e os valores de Threshold Cycle (Ct). 

Após a amplificação, foi observado que o primer específico para S. aureus apresentou 

temperatura de anelamento do primer (Tm) igual a 75,0-76,0 ºC e 166 pares de base (pb), 

assim como descrito por Graber et al. (2007) (Figura 13-B). Para o primer específico para S. 

agalactiae (A) a Tm foi de 77,0-78,0 ºC e 120 pb, assim como descrito por Meiri-Bendek et 

al. (2002) (Figura 13-A). Houve a diminuição da concentração de DNA extraído da amostra 

de leite de acordo com o aumento da diluição, devido redução da contagem de S. aureus e S. 

agalactiae o que resultou em redução do pico da curva de Melt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: DIBBERN, 2014 

Figura 13 - Curva de Melt de S. agalactiae (A) e S. aureus (B) para curva de quantificação 
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Considerando os valores de Tm, dos pares de base (pb) e das amplificações 

apresentadas pela qPCR, os primers específicos para cada agente apresentaram a mesma 

eficiência conforme descrito por Graber et al (2007) e Meiri-Bendek et al. (2002) para 

amplificação de S. aureus e S. agalactiae.  

Foi observado que o  primerSAU (A), apresentou eficiência de 59,25% e R² = 0,951, 

com  Ct entre 26,89 a 35,94 e o primerSAG (B) apresentou eficiência de 78,08% e coeficiente 

de determinação (R²) de R²=0,967, com Ct entre 24,89 a 35,90, correspondente a primeira 

diluição à ultima diluição que apresentou amplificação (Figura 14 - A e B).  

 

 

Figura 14 -  Equação de regressão entre Threshold Cycle (observado) e a contagem de S. aureus (A) e S. 
agalactiae (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação obtida para estimativa da contagem de S. aureus de acordo com o Ct obtido 

pela qPCR foi YSAU=(-0,3866X+29,668) (R²= 0,9299), e para contagem de S. agalactiae foi 

YSAG=(-0,6526X+24,005) (R²= 0,9848). Por meio desta equação de regressão foi possível 

estimar a contagem de S. aureus e S. agalactiae, expressa em UFC/mL, pelo Ct da 

metodologia de qPCR, em amostras de leite de rebanhos comerciais (amostras compostas de 

leite, de tanque e de quartos mamários).  

Foi observado que as amostras com isolamento de S. aureus e S. agalactiae 

apresentaram concordância entre a cultura e a qPCR de acordo com o teste de Kappa. Sendo 
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assim, aceitou-se a hipótese de nulidade (H0) (Kappa=0,05 e 0,07; P<00,5) e considerou-se 

que as metodologias apresentam resultados discordantes (Tabela 6).  

 

 

Tabela 6 - Valores de concordância (teste Kappa (ҡ)) e de equivalência (teste Bland-Altman) das metodologias 
de cultura microbiológica e qPCR para contagem de S. aureus e S. agalactiae 

 

 

Cinco resultados de contagem de S. aureus apresentaram dispersão constante ao longo 

da linha de identidade (BLAND; ALTAMAN, 2010) referente à curva de contagem de S. 

aureus. Houve equivalência (P=0,0155) entre as diferenças médias de contagem de S. aureus 

por cultura microbiológica e qPCR, no qual representa duas metodologias diferentes para 

contagem de S. aureus em amostras de leite (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Curva de identidade e representação das médias das metodologias para S. aureus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A) Curva de identidade entre as contagens de S. aureus (em log10UFC/mL) obtidas pelas metodologias de 
qPCR [UFC/mL] e de contagem por cultura microbiológica [UFC/mL]. B) Representação gráfica da média 
entre os resultados de UFC/mL de S. aureus em função das diferenças observadas entre os resultados da 
contagem do patógeno obtidos pelas duas metodologias (ambos em log10UFC/mL).  
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Agente N r IC 95% EP P valor ҡ IC (95%) EP 

S. aureus 10 -0,809 2,108 – 15,402 2,938 0,0155 0,05 -1,00 a 0,17 0,070 
S. agalactiae 10  -0,455 5,086 - 21,862 3,707 0,0050  0,07 -1,00 a 0,22 0,092 
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Quatro resultados de contagem, referente à curva de contagem de S. agalactiae, 

apresentaram dispersão constante ao longo da linha de identidade (BLAND; ALTAMAN, 

2010). Foi observado que não houve equivalência (P=0,005) entre as diferenças médias de 

contagem de S. agalactiae por cultura microbiológica e qPCR, no qual representa duas 

metodologias diferentes para contagem de S. agalactiae em amostras de leite (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Curva de identidade e representação das médias das metodologias para S. agalactiae 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Curva de identidade entre as contagens de S. agalactiae (em log10UFC/mL) obtidas pelas metodologias de 
qPCR [UFC/mL] e de contagem por cultura microbiológica [UFC/mL]. B) Representação gráfica da média 
entre os resultados de UFC/mL de S. agalactiae em função das diferenças observadas entre os resultados da 
contagem do patógeno obtidos pelas duas metodologias (ambos em log10UFC/mL).  

 

 

Apesar das contagens de S. aureus e S. agalactiae, obtidas por meio da contagem por 

cultura microbiológica e pela qPCR, a partir de amostras de leite artificialmente contaminadas 

com cepas padrão, não tenham sido equivalentes, apresentaram correlação forte e negativa 

(r=-0,809; P=0,015) para o agente S. aureus e correlação moderada e negativa (r= -0,455; P= 

0,005) para o agente S. agalactiae, entre as metodologias avaliadas. 

 

 

4.3.2 Contagem de amostras de leite de rebanhos comerciais 
 

 

Após identificar a eficiência da metodologia de extração de DNA de S. aureus e S. 

agalactiae de amostras de leite com a presença destes agentes e dos primers (primerSAU e 

primerSAG), foi realizada a metodologia de extração de DNA e de qPCR de amostras de leite 
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de rebanhos comerciais. Os tipos de amostras de leite foram de tanque, de quartos mamários, 

com isolamento positivo para S. aureus e S. agalactiae e amostras compostas de leite, com ou 

sem isolamento positivo dos agentes, no entanto com um dos quartos com isolamento positivo 

para um dos agentes. 

O valor de Ct aumentou de acordo com a redução da concentração de DNA dos 

agentes avaliados. As amostras que apresentaram o Tm correspondente ao do primer utilizado 

foram consideradas positivas à presença do agente na amostra de leite. Amostras que não 

amplificaram em nenhum momento durante os 50 ciclos utilizados e que apresentaram Tm 

igual a 61 ºC, ou que apresentaram Tm diferente ao dos primes utilizados, foram consideradas 

amostras de leite negativas, ou seja, sem detecção de S. aureus e S. agalactiae (Figura17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIBBERN, 2014 
 

 

 

Figura 17 -  Curva de Melt de amostras de leite com S. 
agalactiae de rebanho comercial 
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4.3.3 Sensibilidade diagnóstica entre as metodologias de identificação 
 

 

Amostras de leite oriundas de quartos mamários, amostras compostas e de tanque 

foram analisadas por cultura microbiológica e qPCR para identificação de S. aureus e S. 

agalactiae. Foi observado que nas amostras de quartos mamários (QM), a sensibilidade 

diagnóstica da metodologia de qPCR foi 71,54% (IC 95%: 62,96-79,10%) para identificação 

de S. aureus e 90,20% (IC 95%: 84,34-94,40%) para identificação de S. agalactiae. Em 

amostras compostas de leite (AC), a sensibilidade diagnóstica para identificação de S. aureus 

foi 71,79% (IC 95%: 60,47-81,40%) e de S. agalactiae foi 87,72% (IC 95%: 76,31-94,90%). 

Em amostras de leite de tanque, a sensibilidade diagnóstica da metodologia de qPCR foi 

50,00% (IC 95%: 21,21-78,79%) para identificação de S. aureus e para S. agalactiae foi 

90,91% (IC 95%: 58,67-98,49%) (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Sensibilidade diagnóstica de qPCR para identificação de S. aureus e S. agalactiae em amostras 
compostas de leite, de quartos mamários e de tanque 

S. aureus 
 

S. agalactiae 

  Cultura microbiológica    Cultura microbiológica  

QM¹ Presença Ausência Total  QM² Presença Ausência Total 

q
P

C
R 

Presença 93 0 93  

q
P

C
R 

Presença 138 0 138 

Ausência 37 0 37  Ausência 15 0 15 

 Total 130 0 130 

 
 

Total 153 0 153 

  Cultura microbiológica   Cultura microbiológica  

AC¹ Presença Ausência Total AC² Presença Ausência Total 

q
P

C
R 

Presença 56 16 72 

 

q
P

C
R 

Presença 50 65 115 

Ausência 22 20 42  Ausência 7 10 17 

 Total 78 36 114 

 
 

Total 57 75 132 

  Cultura microbiológica   Cultura microbiológica  

TE¹ Presença Ausência Total TE² Presença Ausência Total 

q
P

C
R 

Presença 6 0 6 

 

q
P

C
R 

Presença 10 2 12 

Ausência 6 0 6  Ausência 1 0 1 

 Total 12 0 12   Total 11 2 13 
¹S. aureus; ²S. agalactiae; QM: Quartos mamários; AC: Amostra composta; TE: Tanque de expansão; 
Sensibilidade¹: QM D=71,54% (IC 95%: 62,96-79,10%); AC D= 71,79% (IC 95%: 60,47-81,40%); TE 
D=50,003% (IC 95%: 21,21-78,79%); Sensibilidade²: QM D=90,20% (IC 95%: 84,34-94,40%); AC D= 87,72% 
(IC 95%: 76,31-94,90%); TE D=90,91% (IC 95%: 58,67-98,49%). 

 

Foi observado que as amostras de leite com isolamento de S. aureus não apresentaram 

concordância significativa no teste de Kappa (Tabela 8), ou seja, foi aceita a hipótese de que 
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as metodologias não são concordantes, independentemente do tipo de amostra (quartos 

mamários, amostras compostas e de tanque). Foi observada concordância razoável (ҡ=0,28 e 

0,29) entre as metodologias de qPCR e cultura microbiológica para amostras de leite de 

quartos mamários com isolamento positivos para S. agalactiae (Tabela 8).  

 

 

Tabela 8 - Valores de concordância (teste Kappa (ҡ)) em amostras compostas de leite, de quartos 
mamários e de tanque de rebanhos comerciais das metodologias de cultura 
microbiológica e qPCR para contagem de S. aureus e S. agalactiae 

Tipo de Amostra Agente ҡ IC (95%) EP 

TE¹ S. aureus 0,00 -1,00 – 0,00 0,000 
TE¹ S. agalactiae 0,28 -1,00 – 0,29 0,005 
AC² S. aureus 0,00 -1,00 – 0,00 0,00 
AC² S. agalactiae 0,29 -1,00 – 0,32 0,017 
QM³ S. aureus 0,00 -1,00 – (-1,00) 0,00 
QM³ S. agalactiae 0,29 -1,00 – 0,36 0,043 
¹TE: Tanque de expansão; ²AC: Amostra composta; ³QM: Quarto mamário;  

 

 

4.3.4 Análise da equivalência entre os métodos de quantificação  
 

 

Independente do tipo de amostra de leite analisada, não houve equivalência 

(P<0,0001) de resultados de contagem de S. aureus entre as metodologias de qPCR e cultura 

microbiológica (Tabela 9).  

Houve equivalência de resultados de contagem de S. agalactiae em amostras de leite 

de tanque (P<0,0806) e de quartos mamários (P<0,1547), no entanto, em amostras compostas 

de leite (P<0,0378), não houve equivalência de resultados de contagem de S. agalactiae, entre 

as metodologias de cultura microbiológica e qPCR (Tabela 9). 

 

Tabela 9 –  Resultados da análise de Bland-Altman em diferentes tipos de amostras de leite de rebanhos 
comerciais com isolamento de S. aureus e S. agalactiae 

Agente Tipo de Amostra r Intervalo de Confiança (95%) EP P valor 

S. aureus 
Tanque¹ -0,747 11,1082 – 12,0167 0,2285 <0,00014 
Amostra Composta² -0,448 15,5735 – 18,1130 0,6417 <0,00014 
Quartos Mamários³ -0,454 15,0753 – 17,4512 0,6004 <0,00014 

S. agalactiae 
Tanque¹ 0,688 -0,0462 – 0,7945 0,2122 <0,0806* 
Amostra Composta² 0,570 0,0230 – 0,7793 0,1905 <0,03784 
Quartos Mamários³ 0,559 -0,0823 – 0,5129 0,1503 <0,1547* 
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Os resultados de contagem de S. aureus de amostras de leite de rebanho comerciais 

apresentaram dispersão constante ao longo da linha de identidade (Figura 14) (BLAND; 

ALTAMAN, 2010). Não houve equivalência (P<0,05) entre as diferenças médias de 

contagem de S. aureus por cultura microbiológica e qPCR, no qual representam duas 

metodologias diferentes para identificação e contagem de S. aureus em amostras de leite de 

quartos mamários (P<0,0001), amostras compostas de leite (P<0,0001) e amostras de leite de 

tanque (P<0,0001) (Figura 18).  

Apesar dos resultados das contagens de S. aureus não tenham sido equivalentes, 

independente do tipo de amostra de leite e obtidas por meio da cultura microbiológica e da 

qPCR, apresentaram correlação negativa em amostras de leite de tanque (r=-0,747; 

P=0,0001), amostras compostas de leite (r=-0,448; P=0,0001) e amostras de leite de quartos 

mamários (r=-0,454; P=0,0001), entre as metodologias avaliadas (Figura 18).  
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Figura 18 - Curva de identidade e representação das médias de contagem das metodologias para S. aureus 
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A) Curva de identidade entre as contagens de S. aureus (em log10UFC/mL) obtidas pelas metodologias de qPCR [UFC/mL] 
e de contagem por cultura microbiológica [UFC/mL]. B) Representação gráfica da média entre os resultados de contagem 
de S. aureus em função das diferenças observadas entre os resultados da contagem do patógeno obtidos pelas duas 
metodologias (ambos em log10UFC/mL).  
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Ao longo da linha de identidade, os resultados de contagem de S. agalactiae de 

amostras de leite de rebanhos comerciais apresentaram dispersão constante (BLAND; 

ALTAMAN, 2010). Não houve equivalência (P<0,05) entre as diferenças médias de 

contagem de S. agalactiae por cultura microbiológica e qPCR em amostras compostas de leite 

(P=0,0378), no qual representam duas metodologias diferentes para contagem de S. 

agalactiae em amostras compostas de leite (Figura 19). Apesar da não equivalência dos 

resultados de contagens de S. agalactiae, obtidas por meio cultura microbiológica e da qPCR, 

a partir de amostras compostas de leite com S. agalactiae, as metodologias apresentaram 

correlação moderada e positiva (r=0,570; P=0,0378). 

 As diferenças médias de contagem de S. agalactiae entre a cultura microbiológica e a 

qPCR apresentaram equivalência (P>0,05) em amostras de leite de quartos mamários 

(P=0,1547) e amostras de leite de tanque (P=0,0806), no qual representam duas metodologias 

com resultados semelhantes para contagem de S. agalactiae. As metodologias testadas 

apresentaram equivalência de resultados de contagem de S. agalactiae e apresentaram 

correlação moderada e positiva em amostras de leite de tanque (r=0,688; P=0,0806) e em 

amostras de leite de quartos mamários (r= 0,559; P=0,1547) com S. agalactiae (Figura 19). 
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Figura 19 - Curva de identidade e representação das médias das metodologias para S. agalactiae 
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A) Curva de identidade entre as contagens de S. agalactiae (em log10UFC/mL) obtidas pelas metodologias de qPCR [UFC/mL] 
e de contagem por cultura microbiológica [UFC/mL]. B) Representação gráfica da média de contagem entre os resultados de 
contagem de S. aureus em função das diferenças observadas entre os resultados da contagem do patógeno obtidos pelas duas 
metodologias (ambos em log10UFC/mL).  
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 

Os principais tipos de amostra de leite utilizadas para identificação e contagem de S. 

aureus e S. agalactiae por meio da metodologia de cultura microbiológica e da qPCR foram 

amostras compostas de leite, de quartos mamários e de tanque de expansão Foi analisada a 

sensibilidade diagnóstica, a equivalência e a concordância entre as metodologias de 

identificação e contagem de S. aureus e S. agalactiae diretamente de amostras de leite.   

 

 

4.4.1 Sensibilidade diagnóstica entre as metodologias de identificação de S. aureus e S. 
agalactiae 

 

 

No presente estudo, em amostras de leite com S. aureus a sensibilidade diagnóstica da 

metodologia de qPCR foi 71,54% de em amostras de leite de quartos mamários (QM), 

71,79% em amostras compostas de leite (AC) e 50,00% em amostras de leite de tanque. O 

número de amostras falso-negativas pela qPCR foi superior ao encontrado pela metodologia 

de referência, diferente ao estudo elaborado por Koskinen et al. (2014) e Botaro et al. (2013). 

Koskinen et al. (2010) obtiveram do total de 780 amostras, 600 (77%) de amostras positivas 

pela cultura microbiológica, e 691 (89%) pela qPCR. Segundo Koskinen et al. (2010), as 

metodologias podem apresentar um percentual de 11 a 25% de resultados falso negativas. 

Botaro et al. (2013) obteve sensibilidade de 100% para identificação de S. aureus em 

amostras de leite, diferente do encontrado pelo presente trabalho. 

Obter uma maior sensibilidade pela metodologia de qPCR em relação a metodologia 

de referência, como encontrado por Koskinen et al. (2010) e Botaro et al. (2013), é importante 

para identificar microrganismos diretamente do leite em que o número de células alvo pode 

ser reduzida (KUŹMA; MALINOWSKI, 2003). A escolha da melhor metodologia de 

extração de DNA e da DNA polimerase, que seja menos sensível a inibidores, pode interferir 

na sensibilidade diagnóstica da metodologia de qPCR (KUŹMA; MALINOWSKI, 2003).  

Além de alta sensibilidade, a metodologia de qPCR possui alta repetibilidade para S. 

aureus (ATCC 29213) (BOTARO et al., 2013). A otimização do processo de amplificação e 

reações de isolamento de DNA pode eliminar a repetibilidade decrescente (BUSTIN, 2004). 
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No presente estudo, em amostras de leite com S. agalactiae, a sensibilidade 

diagnóstica da qPCR foi 90,20% em amostras de leite de quartos mamários (QM), 87,72% em 

amostras compostas de leite (AC) e 90,91% em amostras de leite de tanque, assim como 

relatado por Gillespie et al. (2005). Segundo Gillespie te al. (2005), a metodologia de qPCR 

apresentou alta sensibilidade (95,5%) em relação a cultura microbiológica, e identificou 

corretamente 91,70% de S. aureus e 98,20% de S. agalactiae. 

O valor elevado da sensibilidade diagnóstica, em amostras compostas de leite e de 

quartos mamários com S. agalactiae, está relacionado ao número de amostras positivas pela 

metodologia de qPCR, em relação a metodologia de cultura microbiológica. Uma das 

explicações desse elevado valor pode estar relacionada à menor contagem de S. agalactiae em 

amostras de leite, em relação aos outros agentes (SEARS et al., 1990), com o reduzido 

volume amostral (10µL) utilizado pela cultura microbiológica, comparado ao da metodologia 

de qPCR (200µL) (KATHOLM et al., 2012), e com a competição bacteriana, que limitaria o 

desenvolvimento de S. agalactiae devido ao maior desafio de crescimento.  

Segundo Reyer et al. (2011), a sensibilidade da metodologia de identificação pode 

diminuir ao ser utilizado amostras compostas de leite, principalmente, em razão da diluição de 

leite dos quartos mamários sadios sobre o leite do quarto infectado no volume final de leite 

amostrado, conforme observado em amostras com S. aureus no presente estudo. A 

metodologia de qPCR é uma ferramenta para identificação e contagem de agentes causadores 

de mastite bovina e, principalmente, em amostras de leite sem crescimento bacteriano em 

cultivo convencional, frequentemente presentes em grande número, devido a sua elevada 

sensibilidade diagnóstica (TAPONEN et al., 2009), assim como relatado no presente estudo. 

Semelhante ao relatado por Koskinen e colaboradores (2010), a metodologia de qPCR 

utilizada pelo presente estudo apresentou sensibilidade diagnóstica elevada, possibilitando a 

identificação de S. aureus e S. agalactiae, agentes frequentemente isolados como causadores 

de mastite bovina subclínica.  

 

 

4.4.2 Análise da concordância e equivalência entre os métodos de contagem de S. aureus 
e S. agalactiae  

 

 

No presente trabalho, foi observado que independentemente do tipo de amostra de 

leite com S. aureus, as metodologias não apresentaram concordância (ҡ=0,00) nem 
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equivalência de resultados (P<0,0001). Uma possível explicação para a não concordância é 

pela presença de substâncias inibidoras de qPCR presentes no leite (ROSSEN et al., 1992). 

Segundo Elias et al. (2011), o leite apresenta componentes, como cálcio (Ca2+), proteinases, 

gorduras e proteínas que dificultam a ação da DNA polimerase sobre o DNA do agente 

durante a reação de qPCR, atuando como um escudo, e impedindo que haja equivalência e 

obtenção de resultados semelhantes, assim como relatado no presente trabalho.  

Em amostras de leite de tanque (P<0,0806) e de quartos mamários (P<0,1547) com 

isolados de S. agalactiae, as metodologias apresentam resultados equivalentes, no entanto, em 

amostras compostas de leite (P<0,0378), as metodologias não apresentaram equivalência. As 

amostras compostas de leite, de quartos mamários e de tanque com S. agalactiae, 

apresentaram concordância razoável de resultados pelo teste de Kappa (ҡ=0,28 e 0,29; 

P>0,05) (Tabela 8). Contudo, não apresentam resultados semelhantes, independentes do tipo 

de amostra, assim como mencionado por Elias et al. (2011), que obteve concordância 

substancial (ҡ= 0,6686 ± 0,0477;  IC 95% = 0,5752–0,7620) entre as metodologias de 

referência e qPCR, a partir de amostras de leite de tanque. Segundo Katholm et al. (2011), 

analisar amostras de leite de tanque por meio do Ct obtido pela metodologia de qPCR pode 

ser importante para avaliar a qualidade do leite, a partir da identificação e da contagem de 

UFC/ml dos agentes. 

A ausência de concordância entre as metodologias de identificação e contagem de S. 

aureus e S. agalactiae pode estar relacionada com alguns fatores, como o procedimento de 

extração de DNA ou cultivo, a presença de cepas diferentes de S. aureus e S. agalactiae no 

leite, a frequência de amostragem, o volume coletado para análise, o volume utilizado na 

análise, a conservação do leite (MAHMMOD et al., 2013) e a presença de DNA de células 

não viáveis. A elevada contagem de agentes no leite e o erro de análise laboratorial também 

podem interferir na concordância entre as metodologias (BARRIO; RAINARD; POUTREL, 

2003). 

O tipo de amostra de leite selecionada para a realização das análises (quartos 

mamários ou amostra de leite composta) pode interferir na concordância entre as 

metodologias, pois rotineiramente utilizam-se amostras de leite de quartos mamários para a 

metodologia de referência, enquanto que para a qPCR utiliza-se a amostra de leite composta 

(MAHMMOD et al., 2013).  

Uma alternativa para aumentar a concordância entre as duas metodologias, e para 

somente haver amplificação de DNA viável, ou seja, de DNA pertencente a células intactas e 

que possibilitem crescimento bacteriano, seria o uso de uma substância química que ao ser 
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colocada no leite, somente se ligaria ao DNA que estivesse com suas células danificadas ou 

rompidas, esta substância é conhecida como Brometo de Etídeo Monoazídico. Este composto 

químico ao se ligar na dupla fita de DNA, impossibilita a amplificação do mesmo pela 

metodologia de qPCR (NOGVA; DROMTORP; RUDI, 2003). 

No presente trabalho, as metodologias testadas apresentaram equivalência de 

resultados de contagem de S. agalactiae e correlação moderada e positiva em amostras de 

leite de tanque (r=0,688; P=0,0806) e amostras de leite de quartos mamários (r=0,559; 

P=0,1547) com isolamento positivo de S. agalactiae. No entanto, em relação às amostras 

compostas de leite, as metodologias não apresentaram equivalência de resultados de contagem 

de S. agalactiae, porém apresentaram correlação moderada e positiva (r=0,570; P=0,0378).  

No presente estudo, apesar dos resultados de contagens de S. aureus entre as 

metodologias analisadas não tenham sido equivalentes, independente do tipo de amostra de 

leite, apresentaram correlação forte, ou moderada, e negativa, assim como descrito por Botaro 

et al. (2013) e diferente do estudo elaborado por Graber et al. (2007). Botaro et al. (2013) 

observaram correlação forte e negativa (r=-0,989; P<0,001) entre as metodologias de 

contagem de S. aureus. Graber et al. (2007) observaram correlação forte e positiva (r=0,92; 

P<0.001) entre a qPCR e a cultura microbiológica referente aos resultados de contagem de S. 

aureus, assim como observado pelo presente estudo entre as metodologias de contagem de S. 

agalactiae em amostras de leite. No entanto, devido à utilização da estatística de Correlação 

de Pearson, método estatístico para avaliar a independência entre duas variáveis, não houve 

concordância entre os resultados de referência e do presente estudo. 
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4.5 CONCLUSÃO 

 

 

A qPCR pode ser utilizada como metodologia de identificação de S. agalactiae e S. 

aureus devido a alta sensibilidade diagnóstica, independente do tipo de amostras de leite. As 

metodologias de qPCR e cultura microbiológica não apresentaram concordância e 

equivalência de resultados de identificação e contagem e de S. aureus,  independente do tipo 

de amostra de leite com isolamentos positivo de S. aureus. Houve concordância e 

equivalência de resultados de identificação e contagem de S. agalactiae entre as metodologias 

de qPCR e cultura microbiológica em amostras de leite de quartos mamários e de tanque. Em 

amostras compostas de leite somente houve concordância de resultados de identificação de S. 

agalactiae entre as metodologias testadas. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

As amostras compostas de leite e de quartos mamários apresentaram relação positiva 

referente às contagens de S. aureus e S. agalactiae e ao percentual (%) de amostras de leite 

com S. aureus e S. agalactiae. A partir de amostras compostas de leite pode-se estimar o 

número de vacas e o percentual de quartos mamários com S. aureus e S. agalactiae. A 

contribuição individual de UFC/mL de S. aureus e de S. agalactiae em amostras de leite de 

tanque pode estimar o percentual de vacas com S. aureus e o percentual de quartos mamários 

com S. agalactiae. 

O aumento da contagem de S. aureus e S. agalactiae em amostras compostas de leite 

pode ocasionar aumento linear nos teores de lactose e de extrato seco desengordurado 

Amostras compostas de leite com S. agalactiae apresentaram menores teores de lactose e 

maiores teores de gordura, proteína, sólidos totais e CCS. Amostras compostas de leite com S. 

aureus apresentaram menores teores de lactose e maiores teores de proteína e de CCS do leite, 

em comparação as amostras de leite de vacas sadias.  

Referente à equivalência e concordância entre as metodologias de contagem e 

identificação de S. aureus e S. agalactiae, houve concordância e equivalência de resultados de 

identificação e contagem de S. agalactiae entre as metodologias de qPCR e cultura 

microbiológica em amostras de leite de quartos mamários e de tanque. Em amostras 

compostas de leite somente houve concordância de resultados de identificação de S. 

agalactiae entre as metodologias testadas. As metodologias de qPCR e cultura microbiológica 

não apresentaram concordância e equivalência de resultados de identificação e contagem e de 

S. aureus,  independente do tipo de amostra de leite com isolamentos positivo de S. aureus. 

Referente à sensibilidade diagnóstica da metodologia de qPCR para identificação de S. aureus 

e S. agalactiae, a qPCR pode ser utilizada como metodologia de identificação de S. agalactiae 

e S. aureus devido a alta sensibilidade diagnóstica, independente do tipo de amostras de leite. 
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