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RESUMO 

 

Lee, S. H. I. Identificação molecular de Staphylococcus aureus formadores de 

biofilmes em ambiente de ordenha. 2012.71 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de cepas de 

Staphylococcus aureus no ambiente de ordenha, analisar seu perfil genético e a 

produção de biofilme, provenientes de 10 propriedades localizadas nas regiões de 

Franca e Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Foram analisadas 220 amostras de 

leite individual de vacas positivas no teste CMT (California Mastitis Test), 120 

amostras de leite de tanque de expansão, 389 swabs de utensílios e equipamento 

relacionados com ordenha e 120 swabs de mãos de manipuladores. As coletas de 

amostras foram realizadas mensalmente durante o período de agosto/2010 a 

janeiro/2011. Das 849 amostras analisadas, 56 cepas de S. aureus (6,6%) foram 

isoladas, sendo 12 (5,4%) de leite individual de vacas, 26 (21,6%) de leite de tanque de 

expansão, 14 (3,6%) de utensílios e equipamentos e 4 (6,9%) de mãos de 

manipuladores. Os resultados indicam uma baixa prevalência de S. aureus nas 

propriedades analisadas, não havendo diferença significativa entre as frequências 

encontradas nas duas regiões analisadas. A técnica de PFGE (pulsed-field gel 

electrophoresis) permitiu identificar 31 perfis genéticos (pulsotipos), utilizando-se a 

enzima de restrição SmaI. Nos ensaios de produção de biofilmes em microplaca, 19 

(63,3%) de 30 pulsotipos avaliados foram considerados produtores de biofilme. Nos 

ensaios conduzidos em aço inox, 13 (43,3%, N=30) foram positivos e, para o silicone, 

não houve produção de biofilme. O elevado percentual de isolados no leite de tanque de 

expansão evidencia um problema de saúde pública, considerando que no Brasil muitas 

vezes o leite é consumido sem pasteurização. A ocorrência de pulsitipos de S. aureus 

formadores de biofilmes indica a persistência do patógeno em diversos pontos no 

ambiente de ordenha, bem como provável envolvimento dos mesmos com casos de 

mastite e sua eliminação no leite, ressaltando a necessidade de práticas higiênicas para 

prevenir a formação de biofilmes nas propriedades estudadas. 

 
Palavras chave: biofilme, mastite, PFGE, S. aureus.  



 
 

ABSTRACT 

 

Lee, S. H. I. Molecular identification of Staphylococcus aureus biofilm-producers in 

milking environment. 2012. 71 f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012.  

 

The objective of the present study was to evaluate the occurrence of biofilm-

producing strains of Staphylococcus aureus in the milking environment from 10 farms 

located in the regions of Franca and Ribeirão Preto, state of São Paulo, Brazil. Two-

hundred twenty samples of milk from individual cows previously tested for CMT 

(California Mastitis Test), 120 samples of bulk tank milk, 389 swabs of equipments and 

utensils related to milking and 120 swabs of milk’s handlers hands were analyzed. A 

total of 56 (6.6%) S. aureus strains were isolated out of 849 samples analyzed, being 12 

(5.4%) from milk samples from individual cows, 26 (21.6%) from bulk tank milk, 14 

(3.6%) from swabs of equipments and utensils, and 4 (3.3%) from swabs hands of 

milk’s handlers. Results indicated a low prevalence of S. aureus in the dairy farms 

analyzed, and there was no significant difference between the percentages found in the 

two regions evaluated. On the basis of PFGE results (using SmaI enzyme), 31 profiles 

(pulsotypes) were found. In the biofilm-production assay using microplates, 19 (63.3%) 

of 30 pulsotypes tested were considered positive (biofilm producers). For assays 

conducted in stainless steel, 13 (43.3%) of pulsotypes were biofilm producers, although 

no pulsotype was able to produce biofilms on the surface of silicon. Results of this trial 

showed a high percentage of bulk tank milk samples contaminated with S. aureus, 

hence indicating a public health problem especially in Brazil were milk is often 

consumed without pasteurization. The occurrence of S. aureus pulsotypes which were 

also biofilm-producers suggests the persistence of the pathogen in several sites at the 

milking environment, as well the probable involvement of S. aureus biofilms with 

mastitis and its excretion in the milk. The need for adoption of hygienic practices to 

prevent the formation of biofilms of S. aureus in the dairy farms evaluated is stressed. 

 

Keywords: biofilm, mastitis, PFGE, S. aureus.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Staphylococcus aureus é um coco Gram positivo pertencente à família 

Staphylococcaceae que consiste em mais de 45 espécies e 24 subespécies de acordo com 

Euzéby (2011). Reinosa (2008) afirma que o S. aureus é reconhecido como um patógeno 

de importância mundial. Possui grande importância por se tratar de uma das espécies 

comumente responsáveis por doenças de origem alimentar (ARAGON-ALEGRO et al., 

2007), além de ser mundialmente conhecido como um dos maiores causadores da mastite 

clínica ou subclínica, recorrente ou crônica do gado. A mastite causada por S. aureus, 

tanto clínica quanto a subclínica, são reconhecidas como uma das principais doenças que 

afetam a indústria leiteira (BRAMLEY, 1992). 

A cápsula do S. aureus constitui um fator de virulência associado a infecções 

intramamárias (MAMO et al., 1991), pois confere proteção contra fagocitose e deste 

modo proteger o patógeno do sistema imune do hospedeiro. Assim como a cápsula, a 

produção de biofilme aumenta a habilidade de iniciar (BASELGA et al., 1993) e causar 

infecções persistentes intramamárias (CUCARELLA et al., 2004). O biofilme é, portanto, 

reconhecido como um importante fator de virulência para as bactérias do gênero 

Staphylococcus. (CUCARELLA et al., 2001, 2002; VASUDEVAN et al., 2003; 

ARRIZUBIETA et al., 2004; FOX et al., 2005; KARAOLIS et al., 2005; MELCHIOR et 

al., 2006).  

A mastite bovina é responsável pela redução da produção de leite, o que resulta 

em perdas econômicas em todo o mundo. (BECK et al., 1992). Além de ser difícil de 

erradicar, a mastite requer terapia antimicrobiana (BRADLEY, 2002; VASUDEVAN et 

al., 2003; BROUILLETTE et al., 2005; KARAOLIS et al., 2005). 

Existe relação entre superfícies contaminadas e transmissão de patógenos para os 

alimentos (KUSUMANINGRUM et al, 2003). Quando há contaminação de produtos 

lácteos, evidências sugerem que a fonte está nos equipamentos usados no processamento 

do leite (FLINT et al, 1997), o que ressalta a importância das práticas higiênico-sanitárias 

para manipulação dos animais e de seus produtos. 

A eletroforese em campo pulsátil (PFGE) é considerada a técnica gold standard 

para a tipagem de diversas bactérias e leveduras, inclusive o S. aureus (MAGALHÃES et 

al., 2005). A PFGE apresenta grande sensibilidade e poder discriminatório para isolados 

de S. aureus e é comumente empregada para estudos microepidemiológicos (locais ou de 

curta duração) ou macroepidemiológicos (nacionais, continentais ou de longa duração)  
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Tendo em vista o exposto, delineou-se o presente estudo com a finalidade de 

avaliar a habilidade da espécie Staphylococcus aureus isolados de leite e de ambiente de 

ordenha em produzir biofilme, sua relação com a mastite e a transmissão via 

manipuladores e superfícies de equipamentos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO Staphylococcus aureus 

 

S. aureus é uma bactéria esférica, não esporulada, sem motilidade, e ao ser 

observada ao microscópio, ocorre em pares, pequenas correntes e principalmente com o 

formato de cacho de uva. Essa bactéria é anaeróbia facultativa e catalase positiva 

(HENNEKINNE; De BUYSER; DRAGACCI, 2011). Trata-se de uma bactéria Gram 

positiva que pertence à microbiota comensal dos seres humanos e de várias espécies de 

animais (VANDERHAEGHEN et al., 2010b). Além disso, é uma bactéria adaptável, 

considerada como patógeno oportunista com habilidade de persistir e se multiplicar em 

diferentes ambientes causando um grande espectro de doenças, em seres humanos e 

animais. Em seres humanos, o S. aureus é o principal agente causador de infecções, que 

variam desde lesões superficiais na pele até infecções invasivas como sepse e 

osteomielite (CUCARELLA et al., 2003), usualmente de difícil tratamento (ARCHER, 

1998; COSGROVE et al., 2003). 

S. aureus é a terceira bactéria mais comum causadora de intoxicação alimentar 

(ZHANG et al., 1998, ACCO et al., 2003). Pela rápida progressão do quadro de 

intoxicação alimentar à cura, na maioria dos indivíduos, estima-se que a maior parte dos 

casos não seja reportada (PINTO; CHENOLLl; AZNAR, 2005). As enterotoxinas 

envolvidas com surtos de intoxicação alimentar são produzidas por aproximadamente um 

terço das cepas de S. aureus (HALPIN-DOHNALEK; MARTH, 1989). Apesar de o calor 

de cocção eliminar o S. aureus dos alimentos, as enterotoxinas produzidas podem 

permanecer, uma vez que são mais resistentes ao calor do que o microorganismo 

(BANWART, 1998). As enterotoxinas, quando ingeridas podem causar náusea, vômito e 

diarréia (JABLONSKY; BOHACH, 1997; BALABAN; RASOOLY, 2000, DINGES, 

2000; NORMMANNO et al. 2007).  

No Brasil, apesar da incidência de intoxicações alimentares causadas por S. 

aureus ser desconhecida, estudos anteriores indicam que o leite cru, assim como produtos 

lácteos, possui grande importância nos surtos em humanos (TONDO et al., 2000). 

Analogamente, Staphylococcus spp. é o principal gênero de bactérias causadoras de 

mastite nos rebanhos do Brasil e do mundo (SOUTO et al., 2008; WHIST et al., 2009). 

Staphylococcus spp. são encontrados naturalmente na pele e na mucosa de 

animais de sangue quente, como também, em carne, leite, queijo, além de solo, areia, 
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poeira, ar ou água (KLOOS; SCHLEIFER, 1986; HEIKENS et al., 2005). Essas bactérias 

possuem alta capacidade de disseminação, o que requer cuidado na ordenha (SILVA et 

al., 2000), já que os tetos podem constituir locais onde a bactéria pode estar presente. 

Akineden et al. (2001) afirmam que a transmissão da bactéria pode ocorrer entre vacas 

durante a lactação. 

A ocorrência de altas contagens de S. aureus no leite cru está ligada à falta de 

higiene no ambiente de ordenha (KIRK, 1994), mas também pode ser atribuída à alta 

prevalência do micro-organismo nos tetos das vacas (MAKAYA, 1996) ou pela 

contaminação cruzada entre os ordenhadores (LUES; VAN TONDER 2007). No leite 

processado, a ocorrência de S. aureus geralmente está associada à contaminação pós-

processamento (ABDEL; DARDIR, 2009). 

As enterotoxinas produzidas por Staphylococcus spp. são relevantes para a saúde 

humana devido às intoxicações alimentares e à síndrome do choque tóxico, mas elas não 

são essenciais para a patogênese da mastite bovina (LARSSEN et al., 2000; LARSEEN et 

al., 2002). Em ruminantes, as infecções intramamárias causadas por S. aureus 

manifestam-se nas formas clínica e sub-clinicas no rebanho (ANNEMÜLLER; 

LAMMËLER; ZSCHÖCKS, 1999; VASUDEVAN et al., 2002;). Cerca de um terço dos 

casos de mastite clínica ou subclínica é causado pelo patógeno (BRADLEY et al., 2007; 

BOTREL et al., 2010 ). A virulência do S. aureus está associada com a habilidade de 

produzir toxinas, e outros fatores extracelulares, a habilidade de formar biofilme e a 

evasão à fagocitose (TAKEUCHI et al., 2001). A maioria das cepas de S. aureus isoladas 

de seres humanos e de casos de mastite em ruminantes possui cápsula (KARAKAWA; 

VANN, 1982; KARAKAWA et al., 1985; POUTREL et al., 1988) que se trata de um 

fator de virulência da bactéria. O biofilme também é um fator de virulência importante na 

patogenicidade do S. aureus. 

 

2.2. PRODUÇÃO DE BIOFILME POR Staphylococcus aureus 

 

Biofilmes são definidos como comunidades bacterianas estruturadas envoltas de 

matriz extracelular polimérica própria, aderida a superfícies bióticas ou abióticas 

(COSTERTON et al., 1999), conforme apresentado na Figura 1. A formação do biofilme 

ocorre em duas etapas sequenciais que são agregação bacteriana por proteínas de 

superfície e consequente proliferação em multicamadas, nas quais as bactérias envolvem-

se em uma matriz exopolissacarídica (BASELGA et al., 1993; CUCARELLA et al., 
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2001; FOX et al., 2005; LASA;  PENADES, 2006; LATASA et al., 2006; MELCHIOR et 

al., 2006b; CLUTTERBUCK et al., 2007; ROHDE et al., 2007). 

 

 

Figura 1: Representação esquemática das etapas de formação do biofilme (adaptada de 

MELCHIOR et al., 2006). 

 

Zobell reportou a existência do biofilme bacteriano pela primeira vez em 1943, e 

desde então o mesmo é uma preocupação em várias áreas principalmente de alimentos, 

meio ambiente e médica (FLINT; BREMER; BROOKS, 1997; MAUKONEN et al., 

2003; SIHORKAR; VYAS, 2001; VERAN, 2002). Na indústria alimentícia, biofilmes 

bacterianos podem ser vistos como problema principalmente na área de laticínio, 

produtos frescos e processamento de aves e carnes vermelhas (FRANK; 

EHLERS;WICKER, 2003; JESSEN; LAMMERT, 2003; SOMERS; WONG, 2004; 

CHEN; ROSSMAN; PAWAR, 2007). A produção de biofilme pode ainda aumentar a 

resistência dos microorganismos aos antimicrobianos (LANGSRUD et al., 2003; 

SIMÕES; VIEIRA, 2010). Diversas espécies bacterianas, como Listeria monocytogenes, 

Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Salmonella spp., Staphylococcus spp. e 

Escherichia coli O157:H7 já foram relacionadas com surtos alimentares associados à 

produção de  biofilmes (SOMERS; SCHOENI; WONG, 1994; KUMAR; ANAND, 1998; 

WONG, 1998; SHARMA; ANAND, 2002a; DYKES, WAAK; THAM; DANIELSSON-

THAM, 2002; SAMPATHKUMAR; KORBER, 2003; LAPIDOT; ROMLING; YARON, 

2006; AARNELA et al., 2007). 

A habilidade de formar biofilme confere ao S. aureus um importante fator de 

virulência (CUCARELLA et al., 2001; VASUDEVAN et al., 2003; FOX et al., 2005; 

Formação de biofilme e maturação 

Aderência inicial 

Bactérias plantônicas 

Agregação celular 

Aderência inicial 

Desagregação de células 
planctônicas 

Aglomeração e produção 
de exopolissacarídeo 
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MELCHIOR et al., 2006b; CLUTTERBUCK et al., 2007), pois bactérias envoltas de 

biofilmes são mais difíceis de serem eliminadas do que aquelas na forma planctônica 

(WIRTANEN; MATTILA-SANDHOLM, 1992a,b; MOSTELLER; BISHOP, 1993), e 

uma vez estabelecido o biofilme, este pode ser fonte de contaminação de produtos e 

superfícies. Estudos in vitro revelaram que bactérias cujas cepas crescem em biofilmes 

podem se tornar de 10-1000 vezes mais resistentes aos efeitos de antimicrobianos, 

quando comparadas com a mesma cepa em crescimento planctônico. (AMORENA et al., 

1999; CERI et al., 1999; MAH; O TOOLE, 2001; OLSON et al., 2002; CONLEY et al., 

2003). O biofilme pode impedir a ação de células fagocitárias originadas do sistema 

imune do hospedeiro como também a ação de antimicrobianos. Além disso, o biofilme é 

capaz de liberar células planctônicas das camadas mais externas, permitindo a 

persistência da infecção bacteriana (BASELGA et al., 1993; CUCARELLA et al., 2001; 

VASUDEVAN et al., 2003; FOX et al., 2005; CERCA et al., 2006; CHAMBERS et al., 

2006; FRANK; PATEL, 2006; MELCHIOR et al., 2006a,b; CLUTTERBUCK et al., 

2007; HARRAGHY et al., 2006). 

Microorganismos envoltos em biofilme podem catalisar reações químicas como 

também reações biológicas o que pode ocasionar a corrosão de metais em encanamentos 

e em tanques de expansão, além de interferir na eficiência da transferência de calor 

(VIEIRA; MELO; PINHEIRO, 1993; MITTELMAN, 1998). Portanto, a limpeza 

detalhada das superfícies é o primeiro e mais importante passo da sanitização de 

equipamentos. (FORSYTHE; HAYES, 1998). A mesma é importante para eliminar os 

detritos de alimentos e outros resíduos que podem eventualmente conter 

microorganismos ou contribuir para o crescimento dos mesmos. (SIMÕES et al. 2010).  

Superfícies de aço inox, vidro, borracha e polipropileno podem ser contaminados 

por microorganismos patogênicos, os quais podem sofrer adesão e posteriormente se 

multiplicar e conseqüentemente formar biofilme (ZOTTOLA; SASAHARA, 1994; 

PARIZZI,1999; POMPERMAYVER; GAYLARDE, 2000; ZACHEUS et al., 2000). O 

tempo necessário para a formação do biofilme depende da freqüência de limpeza dos 

equipamentos (GIBSON et al., 1999). Superfícies que mantém contato com produtos 

alimentícios devem ser limpos várias vezes ao dia, já superfícies ambientais como 

paredes podem ser limpos somente uma vez por semana (GIBSON et al., 1999). A 

superfície de produtos acabados pode ser contaminada pelo contato, já superfícies 

ambientais podem contaminar indiretamente pela transmissão via vetor, sistema de 
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ventilação e limpeza como também por funcionários (HOLAH; KEARNEY, 1992; 

HOLAH; TAYLOR; HOLDER, 1993).  

A aderência de cepas isoladas de patógenos de mastite tem sido amplamente 

estudada tanto in vitro quanto in vivo (AMORENA et al., 1990; ALMEIDA et al., 1999; 

HENSEN et al., 2000a,b; ALMEIDA; OLIVER, 2001; AGUILARAND ITURRALDE, 

2001). Há uma associação entre a ocorrência de biofilme e a mastite bovina 

(MELCHIOR et al., 2006a,b). Baselga et al. (1993) sugerem que biofilme produzido por 

cepas de S. aureus mostram habilidade superior em aderir à superfície da mucosa da 

glândula mamária do que cepas não-produtoras de biofilme.  

Baselga et al. (1993) sugerem que cepas de S. aureus com genes codificadores de 

componentes do biofilme fenotipicamente ativos podem ter a habilidade de iniciar a 

produção de biofilme, os quais podem causar infecções intramamárias persistentes 

(CUCARELLA et al., 2004). A produção e regulação do biofilme de S. aureus são 

relacionadas a vários genes e clusters como o ica (interecelluar adhesion), bap (biofilm-

associated protein), agr (accessory gene regulator) e sar (staphylococcal accessory 

regulator) (ARCIOLA et al., 2001; CUCARELLA et al., 2001, 2002, 2004; BEEKEN et 

al., 2003; VASUDEVAN et al., 2003; ARRIZUBIETA et al., 2004; BROUILLETTE et 

al., 2005; FOX et al., 2005; KARAOLIS et al., 2005; LASA; PENADES, 2006; 

MELCHIOR et al., 2006). 

 

2.3. INFECÇÃO INTRAMAMÁRIA 

 
A mastite é a doença mais importante da indústria leiteira, por refletir na saúde e 

bem estar do animal, que é acompanhada pela diminuição da produção de leite, aumento 

dos custos veterinários e até mesmo a morte do animal (JANZEN, 1970; GODDEN et al., 

2002, SHIM; SHANKS; MORIN: 2004; MELCHIOR et al., 2006b). (KOSSAIBATI; 

ESSLEMONT, 1997; ØSTERGAARD et al., 2005; BARKEMA et al., 2006; HALASA 

et al., 2007). A mastite pode ser classificada em clínica e subclínica. A identificação da 

mastite clínica é realizada a partir da observação das alterações no leite e da presença de 

sinais da inflamação como dor, edema no úbere, rubor, calor e modificação das 

características da secreção do leite (presença de pus e grumos). Já a mastite subclínica 

pode ser mais bem caracterizada pelo aumento da contagem de células somáticas (CCS), 

devido ao influxo de leucócitos, apesar do úbere e leite estarem aparentemente normais 

(MELO, 2008).  
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Entre os microrganismos isolados em casos de mastite bovina se destacam os 

Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 

agalatiae Streptococcus uberis, Corynebacterium spp e Escherichia coli (BRABES et al., 

1999; BRITO et al., 1999, BRITO et al, 2001; RABELLO, 2003). Em particular, as 

infecções causadas por S. aureus podem ser refratárias ao tratamento (OWENS et al., 

1988, 1997; PYÖRÄLÄ; PYÖRÄLÄ, 1998; DELUYKER et al., 1999; WILSON et al., 

1999; SOL et al., 2000). 

Para o diagnóstico da mastite subclínica no campo, utiliza-se o California Mastitis 

Test (CMT), descrito por Schalm; Noorlander (1957), que se caracteriza por ser um teste 

capaz de detectar o processo inflamatório na glândula mamária, sendo aceito 

internacionalmente para o diagnóstico da mastite subclínica. (COSTA et al., 1996). 

Campos (2000) acrescenta que esse é um bom teste preditivo positivo. 

Outro teste empregado no campo é o teste da caneca telada ou de fundo escuro, o 

qual deve ser realizado a cada ordenha nos primeiros jatos de leite. A visualização de 

grumos no leite decorrentes de alterações por depósito de leucócitos permite o 

diagnóstico da forma clinicas da mastite. O contraste do fundo negro da caneca com os 

grumos facilita a visualização de alterações e o diagnóstico precoce (FURLONG; 

RIBEIRO, 2006).  

Em vacas em lactação o S. aureus é comumente a causa de infecções 

intramamárias que freqüentemente levam a mastite crônica, principalmente devido à 

dificuldade de se erradicar a infecção com terapia antimicrobiana (SUTRA; POUTREL. 

1994; SEARS; MCCARTHY, 2003). Muitas vezes, a única estratégia eficiente é o abate 

prematuro de animais (CUCARELLA et al., 2004). 

No Brasil, S. aureus é comumente isolado de amostras de leite de vacas com 

mastite (COELHO et al., 2009). O úbere das vacas infectadas é o principal reservatório 

de S. aureus, que é transmitido para outras vacas no rebanho, sendo que a prevenção da 

transmissão de patógenos de vaca para vaca reduz a incidência de mastite (NEAVE et al., 

1969). 

S. aureus é capaz de colonizar diferentes locais nas propriedades leiteras, além das 

glândulas mamárias (TRINIDAD et al., 1990a; FOX et al., 1991; MATOS et al., 1991; 

ROBERSON et al., 1994), sendo provável que esses locais atuem como fômites na 

epidemiologia das infecções intramamárias (FOX; GAY, 1993). Porém, evidências 

sugerem que isolados que colonizam locais extramamários não são os mesmos isolados 

de S. aureus que causam infecção intramamária (ZADOKS et al., 2002).  
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2.4. VIAS DE TRANSMISSÃO DO Staphylococcus aureus 

A importância de superfícies contaminadas em relação ao potencial de 

transmissão de patógenos para o alimento é evidente em locais de processamento de 

alimentos, no uso de cateter e no ambiente doméstico. A exposição de patógenos em 

superfícies pode ocorrer tanto por contato direto com objetos contaminados ou 

indiretamente através de partículas em suspensão. Algumas bactérias fixam em 

superfícies como forma predominante de sobrevivência na natureza (LINDSAY; HON 

HOLY, 1999). 

Vários estudos indicam que diversas bactérias, incluindo Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Salmonella spp., sobrevivem em mãos, esponjas, panos, 

utensílios e moeda por horas ou dias após o contato inicial dos mesmos com os micro-

organismos (SCOTT; BLOOMFIELD, 1990; JIANG; DOYLE, 1999; 

KUSUMANINGRUM et al., 2002). Outros estudos quantificaram a extensão da 

sobrevivência de bactérias e contaminação cruzada entre as mãos e superfícies da cozinha 

ou alimentos diversos (ZHAO et al, 1998; WIRTAMEN; SAARELA; MATTILLA-

SANDHOLM, 2000; CHEN et al, 2001;. MONTVILLE et al, 2001). 

Existem possíveis fontes de S. aureus no ambiente de ordenha, incluindo materiais 

de construção e equipamento de forragem, ar, pele bovina, outros animais e os seres 

humanos (BRAMLEY, 1992; VIANN; NADER FILHO; LANGENEGGER, 1992; 

ROBERSON et al., 1994; LANGONI et al., 1998; ZADOKS et al., 2002; BERGONIER 

et al., 2003; JØRGENSEN; MORK; RORVIK, 2005c; CAPURRO et al., 2010). O teto 

das vacas foi sugerido como um importante reservatório para a infecção intramamária 

(ROBERSON et al., 2004, CAPURRO et al., 2010), também a transmissão entre seres 

humano para bovinos também já foi proposto (DEVRIESE ; HOMMEZ, 1975; 

SWARTZ; JOOSTE; NOVELLO. 1985). 

As superfícies dos equipamentos utilizados para manipulação de alimentos ou no 

seu processamento são reconhecidas como um possível apoio para o crescimento 

microbiano, e biofilmes existentes em tais superfícies são reconhecidos hoje como fontes 

potenciais de contaminação (ZOTTOLA; SASHARA, 1994; HOOD; ZOTTOLA, 1997; 

SOMERS et al., 2001). 

O revestimento interno das máquinas de ordenha são fômites importantes para a 

transmissão de S. aureus em rebanhos leiteiros, e a limpeza regular do mesmo reduz a 

contaminação com bactérias (FOX et al., 1991). Durante a ordenha, a contaminação 

ocorre frequentemente a partir de micro-organismos presentes no úbere ou contaminando 
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o equipamento de ordenha (FLINT; BREMER; BROOKS, 1997), uma vez que as vacas 

são a principal fonte de contaminação do leite cru com cepas enterotoxigênicas de S. 

aureus (DA SILVA et al., 2005, ROSENGREN et al., 2010). Em particular, as vacas com 

mastite subclínica por S. aureus podem eliminar um grande número de S. aureus no leite. 

Zecconi; Hahn, (2000) afirmam que leite e derivados são considerados veículos de 

infecção de S. aureus em humanos. Portanto, medidas de controle são principalmente 

destinadas a melhorar a higiene na ordenha e rotinas de ordenha como a ordem das vacas 

a serem ordenhadas, realização do pré e pós dipping. A terapia da vaca seca e abate de 

animais infectados são outras medidas tomadas em programas de controle (CAPURRO et 

al., 2010). 

A medida exata do impacto, as fontes, os mecanismos de transmissão para as espécies 

de estafilococos também são importantes na cadeia alimentar, uma vez que estratégias de 

controle para estafilococos são desconhecidas (ZADOKS; WATTS, 2008). 

 

2.5. MÉTODOS MOLECULARES DE IDENTIFICAÇÃO DE S. aureus 

 

Existe uma considerável heterogeneidade genética em populações de S. aureus 

(KAPUR et al., 1995), que pode ser identificada para investigar a disseminação dos 

isolados de origem humana e animal. A diferenciação dos isolados constitui a base do 

estudo epidemiológico de doenças infecciosas, assim é possível discriminar isolados não 

relacionas, bem como classificar os isolados epidemiologicamente relacionados 

(FRENAY et al., 1996). Portanto, epidemiologicamente é de grande importância a 

determinação da origem dos organismos envolvidos na etiologia da mastite como também 

determinar alimentos envolvidos em surtos de doenças transmitidas por alimentos 

(DVAs). 

As técnicas empregadas na identificação genotípica de micro-organismos, 

incluindo a diferenciação de isolados em uma mesma espécie obtiveram grande avanço 

nos últimos anos. As técnicas moleculares de tipagem de micro-organismo abriram novas 

possibilidades para a identificação e diagnóstico. 

Embora o sequenciamento do DNA seja o método mais preciso para avaliar 

relações genéticas entre microrganismos, é uma técnica limitada a laboratórios 

especializados e, portanto, inviável de ser aplicado em análises de rotina (GASANOV; 

HUGHES; HANSBRO, 2005). O Multilocus sequence typing (MLST) é um exemplo de 
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método que utiliza o sequenciamento do DNA de múltiplos genes ou fragmentos de genes 

para diferenciar subtipos bacterianos (WIEDMANN, 2002).  

Como alternativa ao sequenciamento, existem métodos que fornecem uma 

precisão relativa da variabilidade genética, em uma amostragem elevada, em curto tempo. 

Dentre eles estão a ribotipagem, a PFGE, a análise dos fragmentos de restrição de 

tamanhos polimórficos de DNA (RFLP) e a análise do polimorfismo do DNA 

amplificado ao acaso 32 (RAPD), todos já bem estabelecidos e usados rotineiramente 

(GASANOV; HUGHES; HANSBRO, 2005). 

A técnica da PFGE foi descrita pela primeira vez em 1984 como uma ferramenta 

para a análise do DNA cromossômico de organismos eucariotos. Subsequentemente, essa 

técnica se mostrou eficiente para a tipagem molecular de bactérias (TENOVER; 

ARBEIT; GOERING, 1997). 

A PFGE envolve a incorporação do organismo em agarose, lise dos mesmo in situ 

com posterior digestão do DNA cromossômico com enzimas de restrição específicas para 

cada gênero. Plugs de agarose contendo os fragmentos de DNA são inseridos nos poços 

de gel de agarose, que posteriormente é submetido à eletroforese em campo pulsátil. Para 

comparação, um marcador de peso molecular conhecido é adicionado ao gel de 

eletroforese. Os padrões das bandas de DNA dos isolados são comparadas entre si para 

determinaçãode sua origem (TENOVER et al., 1995). 

A PFGE é capaz de separar os isolados em padrões eletroforéticos (pulsotipos) e é 

atualmente considerado o método gold standard para tipagem de S. aureus, de origem 

humana e animal (BANNERMAN et al., 1995; OLIVE; BEAN, 1999; ZADOKS et al., 

2002). Como padrão para S. aureus, a enzima SmaI é comumente escolhida (TENOVER 

et al., 1995; CHUNG et al., 2000; MURCHAN et al., 2003). 

Porém, apesar de PFGE ser o método mais discriminativo para determinar os 

pulsotipos, o método é difícil de ser padronizado e a análise dos resultados é 

relativamente subjetiva (TÜRKYLMAZ et al., 2010). 

Técnicas moleculares já foram utilizadas para analisar a patogenecidade e a 

distribuição de genes patogênicos em cepas de S. aureus (FITZGERALD et al., 2001; 

PEACOCK et al., 2002; LØVSETH et al., 2004). Inúmeros estudos apontam para uma 

grande variedade de subtipos de S. aureus causadores de mastite bovina (SMITH, et al., 

2005; MELLES et al., 2007; DASTMALCHI et al., 2009). Como existem muitas cepas 

de S. aureus, os isolados devem ser tipados para que a rota de transmissão e as fontes 

sejam conhecidas (STRUELENS et al., 1992, BOEREMA et al., 2006). A identificação 
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de clones de S. aureus envolvidos na mastite bovina é importante, pois pode contribuir 

para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, baseado no uso de vacinas ou outras 

medidas profiláticas (COSTA et al., 2011).  
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3. OBJETIVO 
 

3.1. Objetivo Geral: 

 
� Avaliar a habilidade da espécie Staphylococcus aureus em produzir biofilme e 

verificar sua relação com a transmissão desse agente no ambiente de ordenha via 

manipuladores e superfície de equipamentos e utensílios. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 
� Verificar a presença de Staphylococcus aureus no leite de vacas acometidas de 

mastite subclínica, clínica, no leite de conjunto e em superfícies de mãos de 

ordenhadores, equipamentos e utensílios de propriedades leiteiras localizadas na 

região de Ribeirão Preto, São Paulo; 

 

� Caracterizar os isolados identificados de S. aureus pelo perfil genotípico, pela 

PFGE, e verificar a prevalência de linhagens em cada ponto do processo de 

ordenha; 

 
 

� Identificar linhagens isoladas de S. aureus capazes de produzir biofilmes em 

microplacas de poliestireno, bem como em superfícies de aço inox e silicone, 

comumente utilizados em equipamentos e utensílios de ordenha. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1. CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO AMOSTRAL 

Foram utilizadas 10 propriedades localizadas em região de grande importância na 

captação de leite no estado de São Paulo, próximas aos municípios de Franca (Região I) e 

Ribeirão Preto (Região II). Foram cadastradas as propriedades pertencentes às 

cooperativas locais. As amostras de leite cru (50 mL) foram coletadas diretamente dos 

tanques, após homogeneização do leite, com auxílio de concha esterilizada, em frascos 

esterilizados. As amostras foram transportadas em caixas de isopor com gelo até o 

Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos da FZEA/USP. Os fatores 

selecionados como de risco para a contaminação por S. aureus no leite cru, foram 

avaliados previamente com auxílio de um questionário (Anexo A), baseado nos 

regulamentos vigentes (BRASIL, 1997; BRASIL 2002). 

Foram utilizados swabs estéreis para amostragem dos seguintes pontos: 

• Utensílios da sala de ordenha: peneiras e baldes. 

• Mãos de ordenhadores. 

• Equipamentos: insufladores (2 por cada conjunto de ordenha) de todos os 

conjuntos de ordenhadeiras, antes e após a ordenha. 

As propriedades foram subdivididas em 2 grupos contendo cinco propriedades 

cada, utilizando-se como critério de divisão a região pertencente de cada uma. 

Inicialmente, foram avaliados os seguintes itens de cada propriedade: higiene das 

instalações em geral, higiene da sala de ordenha, higiene dos equipamentos de 

armazenamento do leite, a higiene dos ordenhadores, as edificações onde os animais 

permanecem (estabulados e/ou a pasto), além das principais características de manejo, 

práticas de ordenha, medidas de prevenção de mastite, rotina de tratamentos e 

medicamentos habitualmente utilizados. Informações individuais dos animais foram 

cuidadosamente registradas para posterior análise dos resultados. 

 

4.2. AMOSTRAGEM 

As colheitas das amostras de leite (50 mL) foram realizadas em animais que 

apresentaram escore de CMT (California Mastitis Test – SCHALM; NOORLANDER, 

1957), maior que um (escala de 1 a 5, sendo 1 o escore mínimo e 5 o máximo de 

inflamação). As amostras foram colhidas individualmente por animal, representando o 

leite ordenhado dos 4 tetos de cada vaca leiteira. 
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Foram também colhidas ao final de cada ordenha, em cada propriedade uma 

amostra (em duplicata) do tanque de resfriamento (50 mL/duplicata). As amostras foram 

acondicionadas em recipientes isotérmicos e conservadas com gelo reciclável até a 

chegada ao laboratório. As amostras não sofreram congelamento, sendo analisadas 

imediatamente após a chegada ao laboratório, para não haver interferência nos resultados 

das análises. 

As colheitas ocorreram durante os meses de agosto de 2010 a janeiro de 2011, 

sendo que as amostras de leite foram colhidas mensalmente, totalizando seis amostragens 

em cada propriedade leiteira. 

 

4.3. ANÁLISES LABORATORIAIS 

 
4.3.1. Isolamento do Staphylococcus aureus 

 

Para a identificação e enumeração foi utilizada a metodologia de Lancette; Bennett, 

(2001), onde placas de Petri contendo ágar Baird-Parker (BP, Merck, Alemanha) 

suplementado com telurito de potássio e solução de gema de ovo receberam as amostras 

semeadas diretamente a partir do leite e também suas diluições (225mL de água 

peptonada esterilizada em 25mL da amostra). A partir de cada diluição, um volume de 

0,1 mL foi colocado sobre o ágar e espalhado com auxílio de uma alça em L. Em seguida, 

as placas foram incubadas a 35ºC por 48 horas. Após a incubação, foi realizada a 

contagem das colônias características, que apresentaram cor negra e halo. Destas, até três 

colônias foram escolhidas para observação de sua morfologia pela coloração de Gram, e 

posteriormente repicadas para tubos com ágar tripticase soja (TSA, Merck, Alemanha) 

inclinado e incubadas por 24 horas a 35ºC. No teste da produção de catalase, uma porção 

da colônia foi transferida para uma lâmina de vidro, com a adição uma gota de água 

oxigenada 30%. Como controle positivo, foi utilizada uma cepa de S. aureus (N315) e 

como controle negativo, uma de Streptococcus sp. O teste positivo foi revelado pela 

liberação de bolhas. A seguir, foi realizado o teste da coagulase em tubo, onde 0,5mL de 

plasma de coelho foi acrescido de um volume igual de uma cultura da cepa teste em caldo 

de infusão de cérebro e coração (BHI, Merck, Alemanha), incubada por 24 horas a 35ºC. 

Os tubos foram incubados a 35ºC por até 24 horas. O teste foi considerado positivo 

quando houve a coagulação da mistura. 
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As cepas identificadas como estafilococos coagulase positiva foram submetidas 

ao teste com o kit "Staphyclin" (Laborclin®). As cepas positivas formam grânulos devido 

à aglutinação, em até 6 segundos. Deve ser lembrado que procedimento igual foi 

repetido, usando-se o reagente não sensibilizado, que nunca aglutina, dado ser o controle 

negativo. A diferenciação entre as duas espécies clumping positivo (S. aureus e S. 

intermedius), foi realizada pela prova de VP – Voges-Proskauer, produção de acetoína (S. 

aureus positivo). 

Para o cálculo de número de UFC/g, o número de colônias confirmadas foi 

multiplicado por 10 e pelo fator inverso de diluição da placa de contagem. Os isolados de 

S. aureus (duas de cada amostra) foram transferidos para criotubos contendo 1,5mL de 

BHI com 15% de glicerol, os quais foram armazenados em ultra-freezer a -80ºC para 

análises posteriores.  

 

4.3.2. Análise do DNA cromossômico por PFGE 

 
A tipagem por PFGE foi realizada em todos os isolados de S. aureus obtidos nas 

amostragens, utilizando a enzima de restrição SmaI (New England, BioLabs, EUA) , 

conforme protocolo descrito por McDougal et al. (2003). Após 18-24 horas de incubação 

da amostra bacteriana em 4mL de caldo BHI, alíquota de 200µL foi transferida para um 

microtubo de centrífuga de 1,5mL e centrifugada por 2 minutos a 12.000g. A seguir, o 

sobrenadante foi desprezado, as células foram ressuspendidas em 150µL de solução 

tampão de Tris-EDTA (TE) (USB, USA) e 2,5µL de lisostafina (100µg/mL) (Sigma 

Aldrich, USA). Após homogeneização, 150µL de agarose low melting (SeaKem Gold 

Agarose, Cambrex) 1,8% em solução de Tris-Borato-EDTA (TBE) (Serva, Alemanha) 

0,5X foram acrescentados ao tubo e o homogeneizado foi distribuído em moldes para 

preparação dos plugues (Bio-Rad, EUA). Após solidificação, os plugues foram incubados 

em solução Tris HCl 1M (USB, EUA); NaCl 2M (USB, EUA); EDTA tetrassódico 1M 

(USB, EUA); desoxicolato de sódio 2% (Sigma Aldrich, USA); sarcosil 5% (USB, 

EUA), Brij 5% (USB, USA) (EC) por 18 horas, a 37ºC e lavados por quatro vezes com 

solução TE 1X. Após, um pedaço do plugue foi cortado, digerido com a enzima de 

restrição SmaI (New England, BioLabs, EUA) e submetido à eletroforese em campo 

pulsado, por 19 horas, a 14ºC, a 6V/cm, com pulso inicial de 5s e pulso final de 40s, em 

gel de agarose a 1%. Após a eletroforese, o gel foi corado com solução com 50 µL de 

brometo de etídio (Sigma Aldrich, USA) (10 mg/mL) em 500 mL de água destilada, 
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descorado em água destilada e a imagem capturada, sob luz UV, em equipamento 

fotodocumentador modelo Gel Doc XR (Bio-Rad, EUA). O marcador de peso molecular 

Lambda Ladder PFG Marker (New England, BioLabs, EUA) foi utilizado em todas as 

análises.  

Os perfis eletroforéticos foram analisados utilizando-se o software de 

bioinformática BioNumerics (Versão 6.0, Applied Maths, Bélgica). Foram considerados 

os agrupamentos realizados pelo método de Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean (UPGMA) com amostras que apresentaram coeficiente de similaridade 

de Dice ≥80%, com otimização de 0,5% e tolerância de 1,25%. A capacidade 

discriminatória de PFGE foi calculada de acordo com o índice de diversidade de Simpson 

(HUNTER; GASTON, 1988), com a seguinte fórmula:  

 

 

 

Onde N é o número de isolados da população teste, s é o número total de tipos diferentes 

e nj é o número de isolados representativos de cada tipo. O valor de D indica a 

probabilidade de dois isolados selecionados ao acaso em uma população teste serem 

alocados em diferentes grupos. 

 

4.4. ENSAIOS DE PRODUÇÃO DE BIOFILME POR S. aureus 

 

4.4.1. Microplaca de poliestireno 

 

A verificação da capacidade de produção de biofilme dos pulsotipos isolados de S. 

aureus, identificados pela técnica de PFGE, foi realizada de acordo o protocolo descrito 

por Stepanović et al. (2003). Cada isolado foi semeado em caldo TSB (caldo tripticase 

soja) (Merck, Alemanha) e incubado a 37ºC/24h, sendo, a seguir, diluído até 108 UFC 

(escala 0,5 de MacFarland), utilizando-se TSB como branco. Uma alíquota de 200µl foi 

pipetada, em triplicata, nos poços de uma microplaca de 96 poços, com fundo chato 

(TPP, Suíça). Os isolados de S. aureus foram incubados por 48 horas sem agitação. Após 

o período de incubação, a placa foi lavada três vezes, com solução salina tamponada 

(PBS, pH 7,4, Laborclin®), secada à temperatura ambiente e corada com violeta cristal 
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1%, por 15 minutos. Após três lavagens com água destilada, a placa foi deixada para 

secar em temperatura ambiente. Em seguida, as bactérias coradas que aderiram na 

microplaca foram re-solubilizadas adicionando-se 200µL ácido acético glacial (30%) e 

deixado em repouso por 15 minutos. Posteriormente, o conteúdo foi transferido para uma 

outra microplaca e a mesma foi colocada em um leitor de ELISA (Labsystems, 

MultiSkan, software Genesis), com leitura a 570 nm. De acordo com Stepanović et al. 

(2003) o controle negativo (OD) é usado com base para os cálculos para a determinação 

dos parâmetros para considerar um isolado produtor ou não de biofilme (ODc). Deste 

modo, os isolados foram classificados de acordo com a seguinte regra: OD≤ODC = não 

produtor, ODC<OD≤(2xODC) = fraco produtor, (2xODC)<OD≤(4xODC)=moderado 

produtor, (4xODC)<OD=forte produtor. Em todas as análises, foram utilizados controles 

positivo (S. epidermidis ATCC 35.983) e negativo (S. epidermidis ATCC 12.228). 

 

4.4.2. Microscopia de epifluorescência 

 

 O protocolo utilizado foi uma adaptação e compilação de dois protocolos: Shanks 

et al. (2003) e Chandra; Mukherjee; Ghannoum, (2008). Para a verificação da produção 

de biofilme em aço inox, a cepa guardada a -80°C ou em tubo contendo TSA inclinado 

foi semeada em BHI e posteriormente replaqueada para evitar qualquer contaminação em 

Ágar-Sangue (Merck, Alemanha) ou em Baird Parker. Depois do tempo de incubação 

respectivo de cada meio de cultura, uma colônia característica foi semeada em 2mL de 

caldo BHI dentro de um poço de uma microplaca de poliestireno de 24 poços (TPP, 

Suíça) contendo no fundo o cupom de aço inox (1x1cm), e outra com disco de silicone. 

As microplacas foram colocadas em estufa de 35°C por 48h sem agitação. Para o preparo 

do aço inox e do silicone, o protocolo de Marques (2005) foi seguido. Os cupons de aço e 

os discos de silicone foram limpos com acetona 100%, deixados por 1 hora em água 

destilada autoclavada com sabão neutro e enxaguados com água destilada autoclavada. 

Em seguida, realizou-se a limpeza com álcool 70° GL, secagem na estufa por pelo menos 

15 minutos e autoclavagem por 15 minutos a 121°C. 

Depois de 48h de incubação, os cupons de aço e discos de silicone foram retirados 

dos poços com pinças esterilizadas, lavados com água Mili-Q destilada, colocados em 

lâmina de vidro e deixados em temperatura ambiente para secagem. Acrescentou-se uma 

gota de solução de calcofluor (concentração final 0,05% Sigma Aldrich, EUA; 

fluorescent brighter 28) em cada uma das superfícies inertes, a luz ambiente foi 
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diminuída e esperou-se 5-10 minutos. A visualização dos biofilmes foi realizada em um 

microscópio óptico de epifluorescência Olympus BX60 (para cupons de aço inox), com 

câmera Olympus DP72 e software Olympus DP2-BSW 2.2, e também um microscópio 

MC 80 DX (para discos de silicone), com câmera Axioplan 2 e software Axio Vision 4. 

O comprimento de onda utilizado foi de 430nm. S. epidermidis 35.983 e S. epidermidis 

12.228 foram utilizados como controle positivo e negativo, respectivamente, e serviram 

como base para a análise das imagens. Após a visualização, os materiais foram 

autoclavados e descartados. 

 

4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
O peso molecular dos fragmentos obtidos nas análises por PFGE foi 

determinado pela comparação com marcador de peso molecular. A análise do padrão de 

bandas foi feita com auxílio de software BioNumerics (Versão 6.0, Applied Math, 

Bélgica). Os perfis encontrados foram demonstrados graficamente, por dendrogramas, 

construídos pelo mesmo programa. 

Utilizou-se o teste qui-quadrado para comparar as frequências de amostras 

positivas para S. aureus obtidas nas duas regiões estudadas (Franca e Ribeirão Preto), 

adotando-se α=0,05. Os procedimentos estatísticos foram efetuados de acordo com 

BERQUÓ et al., (1981). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS DAS PROPRIEDADES AVALIADAS 

 

A Tabela 1 apresenta as principais características das 10 propriedades visitadas. 

Foram visitadas 5 propriedades pertencentes à Região I (Franca), das quais todas são 5 

produtoras de leite tipo cru resfriado. Na Região II (Ribeirão Preto), foram também 

visitadas 5 propriedades, sendo uma delas classificada como produtora de leite tipo A, 

uma como produtora de leite tipo B e 3 como produtoras de leite tipo cru resfriado.  

As condições de higiene das propriedades foram avaliadas em linhas gerais 

considerando os seguintes itens: sala de ordenha, equipamento de ordenha, tanque de 

armazenamento do leite e condições dos ordenhadores. A avaliação dos itens foi realizada 

com base em questionário previamente preparado conforme a lista de verificação de Boas 

Práticas de Fabricação contidas na Resolução ANVISA no 275 (BRASIL, 2002a). Foram 

consideradas como grupo 1 (boas condições) as propriedades que atenderam mais de oito 

dos seguintes itens: (1) mão de obra qualificada (com treinamento), (2) uso de luvas 

descartáveis durante a ordenha, (3) realização de pré-dipping, (4) realização de pós-

dipping, (5) realização de algum teste para mastite clinica, (6) limpeza diária das 

instalações de ordenha com água corrente, (7) ambiente de ordenha calmo sem a presença 

de outros animais, (8) registro de dados, (9) acompanhamento veterinário e, (10) sala de 

ordenha com estrutura adequada. As propriedades classificadas como grupo 2 (condições 

regulares) foram aquelas que atenderam de cinco a oito dos quesitos descritos acima, e as 

propriedades classificadas como grupo 3 (condições ruins) foram aquelas que atenderam 

menos de cinco quesitos. No total, das 10 propriedades, apenas uma foi classificada como 

grupo 1, quatro propriedades foram classificadas como grupo 2 e cinco como grupo 3. 

Quanto ao sistema de ordenha utilizado, das 10 propriedades avaliadas, 3 

possuíam sistema de ordenha canalizada em sala de ordenha com fosso, 4 possuíam 

sistema de ordenha tipo balde ao pé em estabulação coberta, e 3 ordenha manual. 

Somente 3 propriedades (G, H e J) realizavam regularmente o teste CMT, enquanto que 

nas demais propriedades (A, B, C, D, E, F e I) os responsáveis desconheciam o teste. 

Muitas vezes o teste de caneca de fundo preto também não era realizado (propriedades A, 

B, C, D e I). 
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Tabela 1. Características gerais das propriedades leiteiras avaliadas nas Regiões de Franca (I) e Ribeirão Preto (II), São Paulo. 

 Propriedade 

 A B C D E F G H I J 

Tipo de leite 
Cru 

resfriado 
Cru 

resfriado 
Cru 

resfriado 
Cru 

resfriado 
Cru 

resfriado 
Cru 

resfriado 
B 

Cru 
resfriado 

Cru 
resfriado 

A 

Localização Região I Região I Região I Região I Região I Região II Região II Região II Região II Região II 

Produção 
total/dia (L) 

30 150 30 300 110 300 425 250 300 38.000 

Grupo de 
produção* 

1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Faz teste 
CMT/CCS 

Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Sim 

Tipo de 
ordenha 

Manual 
Balde ao 

pé 
Manual Manual 

Balde ao 
pé 

Balde ao 
pé 

Canalizada Canalizada 
Balde ao 

pé 
Canalizada 

Condições 
de higiene 

3 3 3 3 2 3 1 2 3 1 

Faz teste 
mastite 
clínica 

Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Pré-dipping Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 
Pós-dipping Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 
Desinfecção 
teteiras entre 
ordenhas 

- Não - - Não Não Não Não Não Sim 

Resfriamento 
do leite 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tipo de 
resfriador 

Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão 

*Grupo 1: produção diária menor do que 250 L/dia e Grupo 2: produção diária maior que 250 L/dia. 
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Com as informações obtidas observou-se que todas as propriedades da Região I 

(Franca) forneciam leite do tipo cru refrigerado, enquanto que as da Região II (Ribeirão 

Preto) forneciam leite do tipo cru refrigerado, tipo A e B. Quanto à produção diária de 

leite, as propriedades da Região I produziam de 30 a 300L, sendo que nenhuma delas 

realizava o teste de CMT ou fazia controle de mastite subclínica ou clínica, com 

exceção da propriedade E, que realizava o teste da caneca de fundo preto para detectar 

mastite clínica no momento da ordenha. De acordo com o Conselho Nacional de 

Mastite dos EUA, rebanhos leiteiros que não adotam medidas de controle para mastite 

apresentam cerca de 50% das vacas infectadas, em média, em dois quartos 

(NATIONAL MASTITIS COUNCIL, 1996). As mesmas propriedades da Região I 

também não possuíam ordenha canalizada, sendo que três delas realizavam ordenha 

manual e duas pelo sistema balde ao pé. Para essa região, em relação ao aspecto 

condições de higiene de ordenha a propriedade A foi classificada como a de pior 

condição, pois não realizava as etapas básicas de higiene dos tetos das vacas antes e 

após a ordenha, denominados pré e pós-dipping, respectivamente. A propriedade E foi 

classificada como a melhor dessa região, pois realizava as etapas de higiene antes e após 

a ordenha, e também, o teste da caneca de fundo preto frequentemente. A Figura 1 

exemplifica as condições gerais das instalações de ordenha de algumas propriedades da 

Região I. 

 

 

 

Figura 1. Condições das instalações de ordenha em propriedades da Região I. 
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As propriedades localizadas na Região II (Ribeirão Preto) apresentaram 

características heterogêneas entre si. A faixa de produção de leite diária dessa região foi 

de 250 a 38.000L. As propriedades G, H e J realizavam o CMT ou acompanhavam a 

mastite subclínica pela CCS. Em relação ao sistema de ordenha, duas propriedades 

dessa região apresentavam sistema balde ao pé e três possuíam sistema de ordenha 

mecânica. A propriedade I apresentou a pior condição de Boas Práticas de Fabricação 

no ambiente de ordenha deste grupo, pois foi a única que não praticava nenhum método 

de detecção para mastite subclínica e clínica, e também, não realizava a higienização 

correta dos tetos das vacas. É de fundamental importância a conscientização dos 

produtores de leite sobre o prejuízo representado pela mastite subclínica, não só em 

relação à qualidade do leite, mas, sobretudo pela acentuada redução da produção leiteira 

dos quartos afetados, sendo que os gastos com as medidas preventivas representam, em 

média, menos de 8,0% do prejuízo total representado principalmente pela redução na 

produção dos animais com mastite subclínica (COSTA et al., 1999). Já a propriedade J, 

apresentou Boas Práticas de Fabricação adequadas no ambiente de ordenha, sendo a 

única da Região II que realizava a desinfecção do conjunto de ordenhadeiras entre as 

ordenhas. A Figura 2 ilustra as instalações de ordenha da propriedade J. 

 

 

Figura 2. Instalações de ordenha da propriedade J. 
 

Em todas as propriedades havia tanques de expansão para armazenar o leite após 

a ordenha a uma temperatura em torno de 4°C, desta maneira atendeu-se a adequação 

das normas exigidas pela legislação, e também, observou-se a eficiência do processo de 

resfriamento, determinada pela manutenção da temperatura adequada do tanque. 

Segundo o MAPA (2002), o tanque comunitário deve ser instalado em local adequado, 

provido de paredes, cobertura, pavimentação, iluminação, ventilação e condição de 

acesso apropriada, e ainda possuir ponto de água corrente de boa qualidade e local 

próprio para higienização das mãos, latões e demais utensílios. A única propriedade que 
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possuía tanque de expansão comunitário era a propriedade A, pertencente à região I. As 

outras propriedades não compartilhavam seus tanques de resfriamento. 

Em síntese, observou-se que as propriedades analisadas apresentaram 

heterogeneidade em suas características, abrangendo diversos sistemas de produção e de 

ordenha, diferentes métodos de detecção de mastite, diferenças significantes quanto às 

práticas de higiene no ambiente de ordenha e de produção leiteira diária. 

 
5.2. OCORRÊNCIA DE Staphylococcus aureus NO LEITE E AMBIENTE DE 

ORDENHA 

 

Durante os seis meses de amostragem, foram coletadas 220 amostras de leite 

individual de vacas, 120 amostras (swabs) de mãos de manipuladores, 389 amostras 

(swabs) de equipamentos e utensílios e 120 amostras de leite de tanque de expansão, 

totalizando 849 amostras. A ocorrência de S. aureus nas referidas amostras pode ser 

observada na Tabela 2.  

Tabela 2 Ocorrência de S. aureus em propriedades leiteiras das Regiões I (Franca) e II 
(Ribeirão Preto), Estado de São Paulo, no período de agosto de 2010 a janeiro de 2011. 

 
Propriedade/ 

Região 

Leite individual 

de vacas 

(n/N) (%) 

Mãos de 

manipuladores 

(n/N) (%) 

Ordenhadeira e 

utensílios 

(n/N) (%) 

Leite de 

tanque de 

expansão 

(n/N) (%) 

Total 

(n/N) (%) 

A/I 2/25 (8,0%) 0/12(0,0%) 1/24 (4,1%) 3/12 (25,0%) 6/73 (8,2%) 

B/I 0/11 (0,0%) 0/12(0,0%) 1/39 (2,5%) 0/12 (0,0%) 1/74 (1,3%) 

C/I 0/0 (0,0%) 0/12(0,0%) 1/29 (3,4%) 2/12 (0,0%) 3/53 (5,6%) 

D/I 1/15 (6,6%) 0/12(0,0%) 3/43 (6,9%) 3/12 (25,0%) 7/82 (8,5%) 

E/I 0/1 (0,0%) 0/12(0,0%) 0/34 (0,0%) 1/12(8,3%) 1/59 (1,7%) 

F/II 4/32 (12,5%) 0/12(0,0%) 0/48 (0,0%) 5/12 (25,0%) 9/104 (8,6%) 

G/II 0/33 (0,0%) 0/12(0,0%) 0/48 (0,0%) 0/12(0,0%) 0/105 (0,0%) 

H/II 0/37(0,0%) 1/12 (8,3%) 0/36 (0,0%) 2/12(8,3%) 3/97 (3,1%) 

I/II 5/33 (15,5%) 3/12 (25.0%) 7/40 (17,5%) 7/12 (58,3%) 22/97 (22,6%) 

J/II 0/33(0,0%) 0/12(0,0%) 1/48 (2,0%) 3/12 (25,0%) 4/105 (3,8%) 

Total 12/220 (5,4%) 4/120 (3,3%) 14/389 (3,6%) 26/120 (21,6%) 56/849 (6,7%) 

N = número total de amostras 
N = número de amostras positivas para S. aureus 
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Do total de 849 amostras coletadas, 56 (6,6%) foram positivas para S. aureus. 

Não houve diferença significativa no percentual de positividade de S. aureus entre as 

duas regiões analisadas (p=0,11). Na Região I (Franca, propriedades A a E), foram 

identificadas 18 (5,3%) de amostras positivas, já na Região II (Ribeirão Preto, 

propriedade F a J), houve 38 (7,5%) amostras positivas. A propriedade I teve o maior 

número de isolados, 22 (22,7%), enquanto nenhuma amostra de S. aureus foi isolada da 

propriedade G. Doze (5,4%) amostras de leite individual de vacas, 26 (21,6%) de tanque 

de expansão e quatro (3,3%) de manipuladores foram positivas para S. aureus. Quatorze 

amostras (3,3%) foram positivas para equipamentos e utensílios.  

Foram encontrados diferentes percentuais de amostras positivas para S. aureus 

em todas as dez propriedades analisadas. É possível observar que, em amostras de leite 

individual de vaca, a porcentagem variou de 0 a 15,5%. Os valores podem ter variado 

devido a vários fatores, tais como localização das propriedades, tipo de leite produzido e 

sistema de ordenha. Das quatro propriedades em que se encontraram amostras positivas 

para S. aureus em leite individual de vaca, todas são produtoras de leite cru resfriado. 

Esperava-se que em propriedades produtoras de leite tipo B, caracterizadas por 

possuírem normas e padrões mais rígidos de higiene e qualidade do leite, fosse possível 

que bactérias mais seletivas como o S. aureus encontrassem condições mais favoráveis 

de crescimento neste tipo de sistema. 

No Brasil, vários estudos reportaram a ocorrência de S. aureus em leite de vacas 

com mastite (LANGE et al., 1999, REIS; SILVA; BRESCIA, 2003; ZAFALON et al., 

2007). Em estudos epidemiológicos de S. aureus em amostras de leite os autores, 

Langenegger et al. (1970); Nader Filho et al. (1983); Costa, (1986); Vianni; Nader 

Filho, (1989); Langoni et al. (1990); Langoni et al. (1991); Castrejón e Perea, (1994); 

Obritzhauser; Deutz; Fuks, (1995) e Trindad et al. (1999a) obtiveram diferentes 

percentuais de amostras positivas que variavam de 27,3% a 85,0%. Estes porcentuais 

são maiores do que os percentuais de amostras positivas de S. aureus isoladas a partir de 

leite de vacas do presente estudo. 

No Estado do Paraná, foram registrados casos de mastite com o envolvimento 

deste patógeno em 17,97% das amostras coletadas (BELLOTI et al., 1997), sendo este 

percentual mais próximo dos percentuais de amostras de leite individual de vacas, 

encontrados no presente estudo. Similarmente, Wilson, Gonzales e Das, (1997) 

avaliaram rebanhos nos Estados Unidos da América, encontrando 9,1% de casos de 

mastites causados por S. aureus. 
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De acordo com Godkin & Leslie (1993) os microrganismos encontrados no leite 

total do rebanho originam-se dos úberes infectados, da superfície dos úberes e dos tetos, 

ou de uma variedade de outras fontes do ambiente da fazenda. No presente estudo, os 

percentuais encontrados de utensílios e equipamentos positivos para S. aureus variaram 

de 0,0% a 17,5%, enquanto que, para manipuladores,os valores foram de 0,0% a 25%. 

Os percentuais encontrados são relevantes, tendo em vista que os bocais da 

ordenhadeira e as mãos dos ordenhadores são considerados como as principais vias de 

transmissão para S. aureus (GRINDAL, 1988; MYLLYS et al., 1997). 

O S. aureus pode ser transmitido entre vacas ou entre tetos durante a ordenha, e 

pode também ocorrer, por meio de mãos do ordenhador, do pano para secagem dos tetos 

e das ordenhadeiras. Com isso, ressalta-se a importância do pré e do pós-dipping e de 

cuidados com a higiene durante o procedimento de ordenha (FAGUNDES et al., 2010).  

A presença de S. aureus nos tanques de expansão variou de 0 a 58,3%. Em 

estudo similar, Fagundes et al. (2010) encontraram 10,8% de amostras positivas para S. 

aureus. Embora o S. aureus possa ser isolado de diferentes locais em um rebanho, a 

principal fonte de eliminação deste patógeno no leite são as glândulas mamárias 

infectadas (ROBERSON et al., 1994). Assim, S. aureus isolado de amostras do leite do 

tanque é também considerado como originário de infecção intramamária (BARTLETT 

et al. 1993, GODKIN; LESLIE 1993), o que indica a importância da coleta do leite total 

das vacas no tanque de expansão.  

A qualidade microbiológica do leite do tanque de expansão já foi estudada em 

diversos trabalhos. De acordo com estudos anteriores nos estados da região sul do país, 

a frequência de amostras positivas para contagem bacteriana total variou de 18,0% a 

83,0% (NERO et al., 2005; ARCURI et al., 2006). 

Leite cru e produtos lácteos produzidos a partir deste leite são frequentemente 

contaminados por S. aureus. Essa bactéria foi encontrada em 75% das amostras 

analisadas de leite bovino e 96% de leite de cabra de tanques de expansão de 

propriedades da Noruega (JØRGENSEN et al., 2005b). Guven et al. (2010) estudaram a 

presença de S. aureus em leite cru e produtos lácteos na Turquia e encontraram 23,2% 

de amostras positivas em leite cru. 

A análise de amostras do leite total do rebanho representa uma alternativa 

interessante, em relação à coleta e análise do leite individual das vacas leiteiras 

(FARNSWORTH 1993, GODKIN; LESLIE 1993), para o isolamento de bactérias 

patogênicas específicas, especialmente os patógenos contagiosos da mastite, 
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Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae (GONZÁLES et al., 1986, 

BARTLETT et al., 1999; GODKIN; LESLIE 1993). Essa alternativa é prática e menos 

dispendiosa, pois possibilita a avaliação do conjunto de animais. A coleta do leite pode 

ser realizada diretamente nos rebanhos ou na plataforma de recepção da indústria, o que 

oferece a vantagem de permitir a triagem de rebanhos com rapidez e sem custos com o 

transporte (BRITO et al., 1998).  

Embora o exame microbiológico do leite do tanque ofereça vantagens, é 

importante salientar que ele não substitui o exame de animais ou quartos mamários 

individuais no diagnóstico das infecções intramamárias, por isso no presente estudo 

foram coletadas amostras de leite tanto de vacas quanto do tanque.  

 

5.3. IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAGENS ISOLADAS DE Staphylococcus aureus 

 

Os fragmentos de DNA foram digeridos pela enzima de restrição SmaI, obtendo-

se 56 perfis determinados pela técnica de PFGE, conforme apresentado na Figura 3. 

Uma cepa conhecida de S. aureus (N 315) foi também tipada como uma linhagem de 

referência. Houve grande diversidade genética entre as cepas tipadas pela técnica. Dos 

56 isolados de S. aureus, somente 3 foram agrupados com 100% de similaridade 

(D5O4, D5T1 e D5V1). De acordo com os critérios descritos por McDougal et al. 

(2003), trinta e um pulsotipos foram definidos. Com o uso do programa BioNumerics 

(Versão 6.0, Applied Math) um dendrograma foi determinado (Figura 3), e a partir da 

porcentagem de similaridade, 12 grandes clusters foram revelados. O índice de 

diversidade de Simpson foi de 99,6%, o que indica um alto valor de discriminação da 

enzima SmaI. 

A importância de investigações epidemiológicas baseadas na técnica de PFGE 

para S. aureus já foram demonstradas em diversos estudos na área humana e veterinária 

(MIDDLETON et al., 2002; MONTESINOS et al., 2002; ZADOKS et al., 2002). De 

fato, a PFGE demonstrou ser uma boa opção para esse tipo de estudo, sendo que 

protocolos padronizados estão disponíveis (McDOUGAL et al., 2003). 

Além de fazer um levantamento da presença de S. aureus no ambiente de 

ordenha, um dos propósitos deste estudo foi comparar os isolados. Para estudos 

epidemiológicos de S. aureus, o PFGE é considerado o padrão-ouro (MAGALHÃES et 

al., 2005). O isolamento de um mesmo pulsotipo na mesma propriedade pode indicar a 
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disseminação do patógeno no ambiente. Igualmente, a presença do mesmo pulsotipo em 

diferentes períodos de amostragem pode indicar a persistência da linhagem no ambiente. 

 

 

Figura 3. Dendrograma criado a partir do padrão eletroforético por PFGE de amostras 
de S. aureus (coeficiente de similaridade de Dice, otimização de 0,5%, tolerância de 
1,25%; método de clusterização: UPGMA). 
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Embora tenha sido constatada a presença de clusters (agrupamentos) com cepas 

altamente relacionadas, os resultados demonstraram alta diversidade entre os isolados 

de S. aureus. Os clusters D e E (Figura 3) evidenciam a persistência de uma cepa 

similar em leite do tanque de expansão. Também no cluster D é possível observar a 

disseminação de uma cepa similar em diferentes pontos de amostragem (leite de vaca 

individual e leite do tanque). Os clusters B, F e K indicam a disseminação de uma 

linhagem de S. aureus semelhante em diferentes pontos de amostragem durante a 

mesma visita. Além disso, a obtenção de linhagens semelhantes das duas regiões, em 

que não havia ligação direta entre eles, ilustra a possibilidade de uma ampla 

disseminação de algumas cepas sobre uma vasta área geográfica (clusters C e H).  

Um estudo semelhante, mas em um universo amostral diferente, em laticínio do 

estado de Goiás, também encontrou grande diversidade entre as cepas, demonstrando 

uma falta de predominância de um clone endêmico do meio ambiente. André et al. 

(2008) afirmam que o leite cru parece ser a fonte mais provável de contaminação por S. 

aureus em queijo. Tondo et al. (2000) analisaram 19 cepas de S. aureus provenientes de 

leite cru de um laticínio no sul do Brasil, e verificaram que todas elas foram não 

relacionadas entre si. Cepas de Staphylococcus spp. podem variar consideravelmente em 

virulência e potencial epidemiológico (ZADOKS et al., 2002). Para controlar a 

propagação de infecções estafilocócicas, as fontes de contaminação e mecanismos de 

transmissão devem ser identificadas. Zadoks et al. (2002) encontraram relação entre as 

cepas isoladas de leite do tanque e individual de leite de vaca e também entre diferentes 

utensílios. Houve também relação das mãos dos manipuladores com os outros pontos 

amostrados. No presente estudo, um dos isolados de S. aureus (pulsotipo P07) 

proveniente das mãos de um manipulador de ordenha da propriedade I, na 2ª coleta, 

apresentou alta similaridade com os isolados de utensílios na mesma propriedade 

(presença em um mesmo cluster). 

A presença de isolados com características genéticas únicas para cada rebanho 

indica que reservatórios nos rebanhos podem servir para manter a infecção nas vacas. 

Assim, o controle de mastite causada por S. aureus depende da identificação destes 

reservatórios (ROBERSON et al., 1994; ZADOKS et al., 2002). Estudos moleculares 

como o de Zadoks et al. (2002) confirmaram correlação entre isolados de ordenhadeiras 

e isolados de vacas com mastite causada por S. aureus. Também encontraram diferença 

entre isolados de leite de vaca com os tetos de vacas. Em outro estudo, Jørgensen et al. 
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(2005) encontraram semelhança entre isolados de mãos de ordenhadores e leite de vacas 

acometidas com mastite. 

A grande diversidade genética entre os isolados do presente estudo vai ao 

encontro do que Lange et al. (1999) afirmaram, ou seja, diferentemente dos isolados de 

S. aureus em infecções nosocomiais, os isolados do presente trabalho mostraram um 

grande número de pulsotipos sugerindo uma considerável heterogeneidade entre os 

isolados. Deste modo, os dados obtidos indicam que S. aureus pode ser transmitido 

entre vacas em uma mesma fazenda, mas também disseminada entre as fazendas e 

regiões diferentes, o que corrobora com o que Cabral et al. (2004) afirma em estudo 

também realizado no Brasil. 

 

5.4. PRODUÇÃO DE BIOFILMES EM SUPERFÍCIES INERTES 

 
A capacidade da produção de biofilme foi avaliada por dois métodos fenotípicos. 

O ensaio em microplaca de poliestirenos de fundo chato e visualização da produção do 

biofilme com o uso do calcofluor e microscópio de epifluorescência. A Figura 4 indica 

o resultado de um ensaio de produção de biofilme em microplaca de poliestireno. O 

calcofluor é uma substância que torna fluorescente a matriz extracelular com 

composição polissacarídica ou de celulose. Para a visualização em microscópio de 

fluorescência foram escolhidos os materiais: aço inox e silicone. A escolha dos 

materiais aço inox e silicone foi feita por serem componentes de utensílios e 

equipamentos no ambiente de ordenha e laticínio. O silicone é utilizado nas juntas de 

equipamentos de ordenha e também para produção de cateter, que é um dispositivo 

importante na área médica e local de possível aderência bacteriana e produção de 

biofilme (DONLAN, 2001). De acordo com Maukonen et al. (2003) o aço inox é o 

material mais comum usado na indústria, sendo também o material utilizado no tanque 

de expansão. Os ensaios da produção de biofilme em peças de silicone e aço inox foram 

realizados também com o intuito de comparar esses dois tipos de material, hidrofóbico e 

hidrofílico respectivamente. 
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Figura 4. Ilustração de microplaca de fundo chato com o biofilme formado pelos 
pulsotipos, visualizados após coloração pelo corante violeta cristal (1%). 

 

Os resultados obtidos nos ensaios em microplaca são considerados quantitativos, 

enquanto que a visualização dos biofilmes no microscópio foi somente considerada 

positiva (presença de biofilmes) ou negativa (ausência de biofilme visível). A Figura 5 

apresenta as fotomicrografias do biofilme formado em aço inox (controle positivo) e do 

aço inox sem biofilme (controle negativo), observados ao microscópio ótico de 

epifluorescência, os quais serviram como padrões para a determinação da produção ou 

não de biofilme pelos pulsotipos em cupom de aço inox. 

 

 

Figura 5. Fotomicrografias do cupom de aço inox sob microscopia de epifluorescência. 
A) Controle positivo contendo biofilme formado por S. epidermidis ATCC 35983. B) 
Controle negativo para crescimento de biofilme. Aumento: 20X. 
 

A partir dos pulsotipos identificados pela técnica de PFGE, foram realizados os 

ensaios da produção de biofilme, com exceção do pulsotipo P07, o qual não pode ser 

avaliado no ensaio em microplaca, e do pulsotipo P10, que não foi avaliado nos ensaios 

em aço inox, devido a problemas técnicos. Nos ensaios de produção de biofilmes em 

microplaca, 19 (63,3%) dos 30 pulsotipos avaliados foram produtores de biofilme. Nos 

A) B) 
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ensaios conduzidos em aço inox, 13 (43,3%, N=30) pulsotipos foram positivos e, para o 

silicone, todos os pulsotipos foram negativos. Tanto amostras positivas para S. aureus 

em leite (individual de vaca ou de conjunto), quanto isolados ambientais e de 

manipuladores, foram produtoras de biofilme. 

Os ensaios em microplaca foram realizados em três ensaios separados, ou seja 

utilizando-se três microplacas ao longo do experimento. Como o experimento foi 

conduzido em triplicata, os resultados foram expressos pela média dos valores 

encontrados em cada microplaca. A Figura 6 apresenta os resultados obtidos nas três 

microplacas para determinação da capacidade dos isolados de S. aureus em formar 

biofilmes. 
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(a) 

(b) 

 (c) 

Figura 6. Médias de densidade óptica (nm) obtidas nos ensaios de produção de 
biofilmes pelos pulsotipos isolados de S. aureus. (a), (b) e (c) representam as 
microplacas do primeiro, segundo e terceiro ensaio, respectivamente. 
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A Tabela 3 apresenta uma compilação dos pulsotipos e os pontos de coleta dos 

isolados de S. aureus que apresentaram resultados positivo e negativo para produção de 

biofilmes no ensaio em microplaca.  

 

Tabela 3: Incidência de pulsotipos de S. aureus produtores e não produtores de biofilme 
no ensaio em microplaca, nos respectivos pontos de isolamento. 
 

Código do pulsotipo 

Ponto de isolamento  Produtores de biofilme 
Não produtores de 

biofilme 

Tanque de expansão 
P01, P04, P06, P12, P13,  

P14, P15, P23, P25 P18, P20, P27, P30 
Leite individual de vaca P05, P11, P16, P22 P03, P19 

Mão de manipulador+Ordenhadeira 
e utensílios1 - - 

Ordenhadeira e utensílios1 P02, P17, P24 P08, P28 
Ordenhadeira e utensílios1+Leite de 
vaca+Mão de manipulador+Tanque 

de expansão P09 - 
Ordenhadeira e utensílios1+Tanque 

de expansão P21 P26 
Leite de vaca+Tanque de expansão - P10, P29 

Mão de manipulador P31 - 
Total de pulsotipos analisados 19 11 

1 Peneiras e baldes. 

 

 Observou-se uma grande quantidade (N=9) de pulsotipos formadores de 

biofilmes isolados somente do tanque de expansão das propriedades avaliadas. Este fato 

é preocupante sob o aspecto de Saúde Pública, pois representa um ponto permanente de 

contaminação por S. aureus no leite do rebanho a ser entregue no laticínio. O elevado 

número de isolados capazes de formar biofilmes no tanque de expansão pode indicar 

falhas na higienização deste equipamento. A presença de S. aureus isolados de 

ordenhadeiras e utensílios formadores de biofilme também pode indicar falha na 

higienização uma vez que é esperado que haja higienização dos equipamentos entre 

ordenhas e até mesmo mais do que uma vez ao dia. Durante as coletas foi possível 

observar falha no uso da temperatura ideal da água usada para a sanitização, como 

também a ausência de detergente específico para a limpeza. É importante observar que a 

pasteurização pode eliminar o S. aureus, porém se houver produção das enterotoxinas as 

mesmas não são inativadas pela pasteurização, cocção normal ou outros tratamentos 

térmicos usuais podendo levar a intoxicação alimentar dos consumidores do leite ou dos 

derivados (JAY, 1994). 
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 O pulsotipo P09 foi encontrado em todos os pontos amostrados do ambiente de 

ordenha, incluindo amostras de leite, sendo também um pulsotipo produtor de biofilme. 

Sua existência pode indicar a persistência do patógeno no ambiente como também 

correlacionar com a mastite nos animais, sua eliminação através do leite e presença no 

tanque de expansão. Trabalhos com cepas de S. aureus produtores de biofilme isolados 

de vacas com mastite ou ambiente de laticínio já foram relatados. Sharma; Anand. 

(2002) obtiveram apenas 8,0% dos isolados de S. aureus em ambiente de laticínio 

produtor de biofilme, Já um estudo realizado por Fox et al. (2005) encontrou 41,0% dos 

isolados de S. aureus em leite de vaca, 24,7% dos isolados da pele do tetos e 14,7% de 

utensílios e equipamentos produtores de biofilme. Dos 16 isolados de S. aureus, 

Oliveira et al. (2006) encontraram 3 isolados (18,75%) produtores de biofilme. 

 A Tabela 4 indica os resultados dos pulsotipos positivos para a visualização da 

produção de biofilme em aço inox. É possível observar que não houve produção de 

biofilme em pulsotipo contendo somente isolados de mão de manipulador e também da 

combinação de isolados de utensílios e tanque de expansão. Novamente o pulsotipo P09 

foi considerado produtor de biofilme. Os pulsotipos formadores de biofilmes isolados 

somente do tanque de expansão foram encontrados em maior quantidade (N=5) 

 
Tabela 4. Incidência de pulsotipos de S. aureus produtores e não produtores de biofilme 
no ensaio em aço inox com visualização em microscopia de epifluorescência, nos 
respectivos pontos de isolamento. 
 

Código do pulsotipo 

Ponto de isolamento  Produtores de biofilme 
Não produtores de 

biofilme 

Tanque de expansão P01, P12, P20, P23, P25 
P04, P06, P13, P14, P15, 

P18, P27, P30 
Leite individual de vaca P03, P16, P24 P05, P11, P19, P22 

Mão de 
manipulador+Ordenhadeira e 

utensílios1 P07 - 
Ordenhadeira e utensílios1 P08, P28 P02, P17 

Ordenhadeira e utensílios1+Leite 
de vaca+Mão de 

manipulador+Tanque de expansão P09 - 
Ordenhadeira e utensílios1+Tanque 

de expansão - P26 
Leite de vaca+Tanque de expansão P21 P29 

Mão de Manipulador - P31 

Total de pulsotipos analisados 13 17 
1 Peneiras e baldes. 
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 A partir da realização das duas metodologias foi possível correlacionar os 

pulsotipos produtores de biofilme em ambas as metodologias, somente em um delas e 

em nenhuma metodologia. É possível observar que a maior parte dos pulsotipos 

produtores de biofilme para ambas as metodologias são isolados de tanque de expansão. 

O pulsotipo P09 continha um isolado de mão de manipulador que foi capaz de produzir 

biofilme, porém houve pulsotipos como P07, P21 e P28 são formados por isolados de S. 

aureus ambientais. Para melhor observação da produção de biofilme, as Tabelas 5, 6 e 7 

indicam por propriedade, ponto isolado, número de coleta e pulsotipo quais isolados 

foram capazes de produzir biofilme somente em aço inox, em microplaca e em ambas as 

metodologias respectivamente. 

 

Tabela 5. Pulsotipos de S. aureus positivos somente no ensaio de produção de biofilme 
em aço inox, nos respectivos pontos de isolamento. 
 

Propriedade Código do Isolado Ponto de amostragem Coleta Pulsotipo 
A A2T2 Tanque de expansão 2 P23 
C C4O4 Peneira 4 P08 
C C2T2 Tanque de expansão 2 P09 
D D3T1 Tanque de expansão 3 P25 
D D5O4 Balde 5 P09 
D D5T1 Tanque de expansão 5 P09 
D D5V1 Leite de vaca 5 P09 
D D5O2 Balde 5 P09 
D D6T1 Tanque de expansão 6 P09 
D D6O4 Peneira 6 P09 
F F2T1 Tanque de expansão 2 P01 
F F3T1 Tanque de expansão 3 P12 
F F4T2 Tanque de expansão 4 P09 
F F5T2 Tanque de expansão 5 P01 
F F5V2 Leite de vaca 5 P03 
H H6M2 Mão de manipulador 6 P09 
I I1T1 Tanque de expansão 1 P25 
I I2M1 Mão de manipulador 2 P07 
I I2M2 Mão de manipulador 2 P09 
I I2O3 Ordenhadeira 2 P07 
I I2O2 Ordenhadeira 2 P28 
I I2O5 Ordenhadeira 2 P28 
I I4V1 Leite de vaca 4 P16 
I I4T1 Tanque de expansão 4 P20 
I I5O3 Ordenhadeira 5 P21 
I I5T2 Tanque de expansão 5 P21 
I I6T1 Tanque de expansão 6 P09 
I I6O5 Ordenhadeira 6 P24 
I I6V3 Leite de vaca 6 P09 
J J3T2 Tanque de expansão 3 P09 
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Tabela 6. Pulsotipos de S. aureus positivos somente no ensaio de produção de biofilme 
em microplaca, nos respectivos pontos de isolamento. 
 

Propriedade Código do Isolado Ponto de amostragem Coleta Pulsotipo 
A A2T2 Tanque de expansão 2 P23 
C C2T2 Tanque de expansão 2 P09 
D D3T1 Tanque de expansão 3 P25 
D D5O4 Balde 5 P09 
D D5T1 Tanque de expansão 5 P09 
D D5V1 Leite de vaca 5 P09 
D D5O2 Balde 5 P09 
D D6T1 Tanque de expansão 6 P09 
D D6O4 Peneira 6 P09 
E E3T2 Tanque de expansão 3 P06 
F F2T1 Tanque de expansão 2 P01 
F F3T2 Tanque de expansão 3 P04 
F F3T1 Tanque de expansão 3 P12 
F F4V3 Leite de vaca 4 P05 
F F4T2 Tanque de expansão 4 P09 
F F5T2 Tanque de expansão 5 P01 
F F5V4 Leite de vaca 5 P22 
H H6T1 Tanque de expansão 6 P15 
H H6M2 Mão de manipulador 6 P09 
I I1M1 Mão de manipulador 1 P31 
I I1T1 Tanque de expansão 1 P25 
I I2V2 Leite de vaca 2 P11 
I I2V3 Leite de vaca 2 P22 
I I2M2 Mão de manipulador 2 P09 
I I4O6 Ordenhadeira 4 P02 
I I4T2 Tanque de expansão 4 P14 
I I4V1 Leite de vaca 4 P16 
I I5O3 Ordenhadeira 5 P21 
I I5T2 Tanque de expansão 5 P21 
I I6O5 Ordenhadeira 6 P24 
I I6T1 Tanque de expansão 6 P09 
I I6V3 Leite de vaca 6 P09 
J J3T2 Tanque de expansão 3 P09 
J J4T1 Tanque de expansão 4 P13 
J J4O1 Ordenhadeira 4 P17 
J J5T2 Tanque de expansão 5 P13 
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Tabela 7. Pulsotipos de S. aureus positivos nos ensaios de produção de biofilme em aço 
inox e microplaca, nos respectivos pontos de isolamento. 
 

Propriedade Código do Isolado Ponto de amostragem Coleta Pulsotipo 
A A2T2 Tanque de expansão 2 P23 
C C2T2 Tanque de expansão 2 P09 
D D5O4 Balde 5 P09 
D D5T1 Tanque de expansão 5 P09 
D D5V1 Leite de vaca 5 P09 
D D5O2 Peneira 5 P09 
D D6T1 Tanque de expansão 6 P09 
D D6O4 Peneira 6 P09 
D D3T1 Tanque de expansão 3 P25 
F F2T1 Tanque de expansão 2 P01 
F F5T2 Tanque de expansão 5 P01 
F F4T2 Tanque de expansão 4 P09 
F F3T1 Tanque de expansão 3 P12 
H H6M2 Mão de manipulador 6 P09 
I I2M1 Mão de manipulador 2 P09 
I I6T1 Tanque de expansão 6 P09 
I I6V3 Leite de vaca 6 P09 
I I4V1 Leite de vaca 4 P16 
I I5O3 Ordenhadeira 5 P21 
I I6O5 Ordenhadeira 6 P24 
I I1T1 Tanque de expansão 1 P25 
I I5T2 Tanque de expansão 5 P21 
J J2T2 Tanque de expansão 2 P09 

 

 

O método da microplaca de fundo chato permanece entre os ensaios mais 

utilizados para verificação da capacidade bacteriana em formar biofilmes, sendo 

também considerado gold standard entre as metodologias fenotípicas por possuir 

grande especificidade, sensibilidade e valores positivos preditivos (MATHUR et al., 

2006). Porém, esse método investiga a quantidade de biofilme produzido 

espectrofotometricamente, mas não é capaz de afirmar que a bactérias em condições 

agregadas coincidem com a formação de biofilme. Para confirmar a produção de 

biofilme foi realizada a microscopia nos materiais inertes. Observa-se que, dos 19 

pulsotipos produtores de biofime em microplaca, somente 8 foram também produtores 

na superfície do aço inox, o que confirma que as bactérias podem aderir na placa de 

poliestireno sem a necessidade de estarem envoltas em uma matriz exopolissacaridea. 

Os pulsotipos que foram considerados produtores de biofilme em ambos os ensaios 

foram P01, P09, P12, P16, P21, P23, P24 e P25, conforme apresentado na Tabela 7.  
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Isolados de S aureus encontrados por Fox et al. (2005) a partir de swabs 

intramamários foram significativamente mais capazes de produzir biofilme do que 

isolados externos como exemplo equipamentos de ordenha o que sugere que a produção 

de biofilme é um fator de risco para infecções intramamárias. No presente estudo tanto 

amostras de leite (individual e de tanque) quanto amostras ambientais (utensílios e 

equipamentos) foram positivas para a produção de biofilme. Sabe-se que bactérais 

envoltas em biofilme têm a capacidade de manter-se tanto em superfícies bióticas e 

abióticas. Essa persistência no ambiente pode ser sugerida como a fonte dos pulsotipos 

identificados em diferentes pontos de amostragem como o P01, P09 e P21. 

A principal fonte de contaminação do leite e produtos lácteos está nos 

equipamentos que são limpos e sanitizados de forma imprópria (GIBSON et al., 1999; 

JESSEN; LAMMERT, 2003). A formação de biofilme em equipamentos de laticínios 

pode levar a sérios problemas de higiene e perda econômica pela deterioração de 

alimentos e comprometimento de equipamentos (BREMER; FILLERY; MCQUILLAN, 

2006; GRAM et al., 2007). No presente estudo, entretanto, os isolados de utensílios 

foram fracos produtores de biofilmes, ao contrário de isolados provenientes de amostra 

de leite. Mesmo assim, ressalte-se a importância dos dados obtidos nos utensílios de 

ordenha, uma vez que micro-organismos envoltos em biofilme pode ser uma fonte de 

contaminação.  

Sugere-se que quando a mastite é ocasionada por S. aureus produtor de biofilme, 

a severidade da infecção diminui, mas a capacidade de colonização da bactéria aumenta 

(BASELGA et al 1993). No presente trabalho, não foi possível realizar o diagnóstico de 

mastite nos rebanhos avaliados, porém a amostragem do leite individual de vacas foi 

realizada em animais que apresentavam o teste positivo de CMT. Nestas amostras o 

percentual médio de isolamento de S. aureus foi 5,4% (Tabela 2), porém na propriedade 

I (região II), o percentual chegou a 15,5%. Nesta propriedade, foram isolados 8 

pulsotipos capazes de produzir biofilmes em placas de poliestireno e no aço inox 

(Tabela 7), confirmando assim que a formação de biofilme pode ser uma importante 

vantagem seletiva para certos isolados de S. aureus (FOX et al., 2005), permitindo a 

persistência da bactéria no teto (BASELGA et al., 1993; CUCARELLA et al., 2001). 
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6. CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados pode-se concluir que: 
 

� Staphylococcus aureus foi isolado em diferentes pontos de amostragem no 

ambiente de ordenha de propriedades leiteiras nas duas regiões avaliadas (Franca e 

Ribeirão Preto), obtendo-se percentuais de positividade em amostras de leite 

individual de vacas e leite de tanque entre 0 a 15,5% e 0 a 58,3%, respectivamente. 

 

� O elevado percentual de isolados em leite de tanque de expansão indica falhas na 

higienização do mesmo, evidenciando um problema de saúde pública ao se 

considerar que no Brasil muitas vezes o leite é consumido sem pasteurização. 

 

� Para mãos de manipuladores, o percentual de amostras positivas para S. aureus 

variou entre 0 a 25,0%, enquanto que, para ordenhadeiras e utensílios, os valores 

foram de 0 a 17,5%.  

 
� A partir do dendrograma gerado com a técnica de PFGE, obteve-se 31 diferentes 

pulsotipos que apresentaram similaridades entre isolados ambientais e de leite 

individual de vacas e de tanque de expansão. 

 
� O pulsotipo P09 foi encontrado em diferentes coletas e em diferentes 

propriedades o que sugere persistência da linhagem nas propriedades e grande 

disseminação no ambiente. 

 
� Dos pulsotipos de Staphylococcus aureus avaliados quanto à capacidade de 

produzir biofilme in vitro, 19 (63,3%) foram positivos no ensaio em microplaca, e 

13 (43,3%) em aço inox, sendo que nenhum pulsotipo foi capaz de produzir 

biofime em silicone. 

 
� A ocorrência de pulsitipos de S. aureus capazes de formar biofilmes indica a 

persistência do patógeno em diversos pontos no ambiente de ordenha, bem como 

provável envolvimento dos mesmos com casos de mastite e sua eliminação através 

do leite, ressaltando a necessidade de práticas de higiene para prevenir a formação 

de biofilmes nas propriedades estudadas. 
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ANEXOS 
ANEXO A - Questionário para caracterização das Propriedades Leiteiras 

 
Itens de Verificação 

 
Resposta 

ORDENHA 
Tipo de ordenha Manual (  )   Balde ao 

pé (  )  Canalizado (  ) 
Produção diária de leite  ______ Litros 
Roupa própria para ordenha (padrão:SIM) Sim                  Não 
É realizada tricotomia dos pêlos do úbere? (padrão:SIM) Sim                  Não 
É realizado pré-dipping? (padrão:SIM) Sim                  Não 
É utilizado papel toalha para secagem dos tetos? (padrão: SIM) Sim                  Não 
É reutilizado? (padrão: NÃO) Sim                  Não 
Os ordenhadores usam luvas? (padrão:SIM) Sim                  Não 
Os ordenhadores mantêm as mãos limpas? (padrão:SIM) Sim                  Não 
É realizado o pós-dipping? (padrão:SIM) Sim                  Não 
O local é iluminado adequadamente? (padrão:SIM) Sim                  Não 
Há calçamento no curral de espera? (padrão:SIM) Sim                  Não 
O curral de espera é limpo (seco, sem acúmulo de esterco)? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

O chão da sala de ordenha é lavado freqüentemente? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

O chão é lavado entre as ordenhas? (padrão:SIM) Sim                  Não 
Há moscas no curral de espera, de saída e sala de ordenha? 
(padrão:NÃO) 

Sim                  Não 

O chão do curral de espera e saída são lavados entre as 
ordenhas? (padrão:SIM) 

Sim                  Não 

EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS 

Há água quente para limpeza dos equipamento/utensílios? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

Pré- Enxágüe: é utilizado água quente (40°C)? (padrão:SIM) Sim                  Não 
É utilizado detergente alcalino (pH >11 e cloro = 140 ppm)? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

Enxágüe ácido: é realizada limpeza com água morna por 5 
minutos com adição de detergente ácido (pH<3)? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

Na pré-ordenha é passada água clorada (100 a 200 ppm) por 5 
minutos? (padrão:SIM) 

Sim                  Não 

TANQUE DE LEITE 

A temperatura do leite no resfriador está entre 4°C e 7°C?  
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

Há odor no resfriador? (padrão:NAO) Sim                  Não 
É realizada agitação no resfriador? (padrão:SIM) Sim                  Não 
Esse ciclo é automático? (padrão:SIM) Sim                  Não 
A higienização do resfriador é feita diariamente? (padrão:SIM) Sim                  Não 
É feita a Pré-lavagem do tanque: um ciclo de água morna (35-
45°C)? (padrão:SIM) 

Sim                  Não 
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Ciclo de limpeza: é utilizado detergente alcalino (pH >11 e 
cloro = 130 ppm) na limpeza com água quente (50°C)? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

Enxágüe ácido: é realizada limpeza com água morna com 
adição de detergente ácido (pH<3)? (padrão:SIM) 

Sim                  Não 

É feita a sanitização com solução de iodo (25 ppm) ou cloro 
(130 ppm) sem enxágüe? (padrão:SIM) 

Sim                  Não 

É utilizada escova própria para limpeza do resfriador? 
(padrão:SIM) 

Sim                  Não 

A pessoa entra no resfriador para realizar a lavagem? 
(padrão:NAO) 

Sim                  Não 

Se sim, há uma bota especial para este fim? (padrão:SIM) Sim                  Não 
O leite é recolhido diariamente? (padrão:SIM) Sim                  Não 
ALIMENTAÇÃO 

Uso de silagem Sim                  Não 


