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A correta identificação dos patógenos causadores de mastite pode reduzir em até 50% o uso de 

antibióticos nas fazendas leiteiras. Os meios de cultura cromogênicos são uma alternativa de 

diagnóstico microbiológico rápido que pode ser utilizado nas fazendas para identificação 

presuntiva de espécies ou grupos bacterianos. Estes meios apresentam desempenho superior aos 

demais métodos rápidos de diagnóstico microbiológico (e.g., triplacas e/ou quadriplacas) em 

relação à especificidade, sensibilidade e acurácia e são uma abordagem alternativa e inovadora 

para programas de cultura na fazenda. Por isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

especificidade (Sp), sensibilidade (Se) e acurácia de dois meios de cultura cromogênicos para 

identificação microbiológica presuntiva de agentes causadores de mastite subclínica (MSC) em 

vacas leiteiras. O estudo foi conduzido em seis rebanhos leiteiros localizados nos estados de São 

Paulo (n =5) e Minas Gerais (n =1). Vacas com CCS >200.000 células/mL tiveram amostras de 

leite compostas (pool dos quatro quartos mamários) coletadas para análise microbiológica. As 

amostras foram inoculadas simultaneamente em três meios de cultura: ágar sangue (AS); meio 

cromogênico seletivo para bactérias Gram-positivas (GP) e meio cromogênico seletivo 

Staphylococcus (S). Após inoculação, as placas foram incubadas por 24 horas a 37°C  e 

submetidas à avaliação visual das características das colônias. Para o meio AS considerou-se o 

número de colônias, coloração, tamanho e presença de hemólise, enquanto que para os meios GP 

e S foram analisadas as colorações das colônias e o diagnóstico presuntivo foi realizado segundo 

as recomendações do fabricante (CHROMagar, Paris – França). Amostras com >2 tipos de 

colônias de microrganismos foram consideradas contaminadas. Amostras com crescimento 

microbiano positivo foram submetidas à identificação por MALDI-TOF-MS, considerada 

metodologia de referência (padrão ouro) para avaliação de indicadores de desempenho 

diagnóstico dos meios cromogênicos. A acurácia foi obtida dividindo-se o número total de 

verdadeiro positivo (VP; quando o crescimento microbiano diagnosticado pelos meios 

cromogênicos correspondeu ao diagnostico padrão) e verdadeiro negativo (VN; quando não 

houve crescimento microbiano no meio cromogênico e o mesmo ocorre no método padrão) pelo 

total de amostras avaliadas. Um total de 504 amostras de leite foram analisadas no presente 

estudos. O meio GP foi eficaz no diagnostico de Strep. agalactiae/dysgalactiae (Se: 0,921; Sp: 

0,971 e acurácia: 0,964) e Strep. uberis/Enterococcus spp. (Se: 0,951; Sp: 0,941  e acurácia: 

0,943), embora apresentou baixa Se (0,292) no diagnóstico de Staph. aureus. O meio de cultura 

S apresentou valores satisfatórios para todos os preditores avaliados no diagnóstico de Staph. 

aureus (Se: 0,833; Sp: 0,992 e acurácia: 0,984). No entanto, os valores dos preditores testados 

foram insatisfatórios para os demais patógenos diagnosticados pelo meio de cultura: Staph. 

epidermidis (Se: 0,667; Sp: 0,990  e acurácia: 0,988) e Staph. saprophyticus (Se: 0,000; Sp: 

0,960  e acurácia: 0,958), o que está associado à baixa prevalência destes microrganismos 

(Staph. epidermidis: três isolados e Staph. saprophyticus: um isolado), não permitindo a 

obtenção de resultados fidedignos.  
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