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Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria são frequentemente isolados de quartos 

mamários diagnosticados com mastite subclínica. No entanto, os testes fenotípicos e bioquímicos 

para a identificação de Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria oriundos de 

amostras de leite produzem resultados variáveis ou errôneos que podem levar a identificações 

erradas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi a utilização do sequenciamento de genes 16S 

rRNA e espectrometria de massa por ionização e dessorção a laser assistida por matriz (MALDI-

TOF MS) para identificar as espécies de Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria 

isolados de amostras de leite oriundas de quartos mamários. Para atingir o objetivo, foram 

incluídas vacas em lactação da raça Holandesa, oriundas de sete rebanhos leiteiros localizados no 

centro-oeste do estado de São Paulo, Brasil. Os rebanhos utilizavam sistema free-stall e realizavam 

duas ordenhas diárias. As vacas em lactação envolvidas no estudo apresentavam média de 22,5 

kg/dia (± 10,35). Na primeira etapa, amostras compostas de leite de todas as vacas em lactação, 

foram coletadas de forma asséptica durante três semanas consecutivas, para rastreamento de 

Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria. Na segunda etapa, três amostras de leite 

consecutivas foram coletadas assepticamente em nível de quarto mamário, com intervalo de 15 

dias, para cultura microbiológica (CM) e CCS. A CM de amostras de leite foi realizada segundo 

diretrizes do Conselho nacional de Mastite dos Estados Unidos (NMC). A CCS foi determinada 

por citometria de fluxo usando contador de células somáticas. Todos os isolados foram submetidos 

à extração de proteínas ribossomais para identificação em nível de espécie por meio da MALDI-

TOF MS, como descrito por estudos prévios publicados pelo grupo QUALILEITE – FMVZ/USP. 

Os escores > 2,0, obtidos pela MALDI-TOF MS, foram considerados confiáveis para identificação 

em nível de espécie. Os isolados com resultados divergentes entre CM e MALDI-TOF MS foram 

submetidos ao sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. Os produtos da PCR purificados foram 

sequenciados unidirecionalmente usando o primer Bac-16SR-5'CGGTTACCTTGTTACGACTT'. 

Os isolados foram identificados em nível de espécie quando houve ≥ 98% de similaridade no 

GenBank. Na etapa 1, patógenos ambientais, incluindo Streptococcus ambientais e Streptococcus 

like-bacteria, foram isolados em 8,2% (n = 50/1915) das amostras compostas de leite. Na etapa 2, 

um total de 104/1436 Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria foram identificados 

por CM e posteriormente, pela MALDI-TOF MS. Um total de 24 resultados divergentes foram 

encontrados entre CM e MALDI-TOF MS e foram, por isso, submetidos ao sequenciamento do 

gene 16S rRNA. O sequenciamento confirmou 95,8% da identificação em nível espécie obtida 

pela MALDI-TOF MS; com exceção de um isolado identificado como Aerococcus viridans 

(escore <2) pela MALDI-TOF MS, mas confirmado como Strep. uberis pelo sequenciamento. A 

identificação de Streptococcus ambientais e Streptococcus like-bacteria por testes bioquímicos 

apresentou 23% (24/104) de resultados divergentes, em comparação com o sequenciamento parcial 

do gene 16S rRNA e MALDI-TOF MS. 
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