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O uso da cultura microbiológica na fazenda permite identificar em <24 horas os patógenos da 

mastite em grupos e, em alguns casos, ao nível de espécie. Os meios de cultura cromogênicos 

identificam os principais patógenos da mastite, de acordo com a coloração característica das 

colônias dos microrganismos. Quando comparados aos meios de cultura convencionais, os meios 

cromogênicos permitem o diagnóstico rápido, redução de testes bioquímicos e sorológicos para 

identificação presuntiva dos patógenos. O objetivo deste estudo foi avaliar a especificidade (Se), 

sensibilidade (Sp) e acurácia (Ac) de três meios de cultura cromogênicos, dispostos em uma 

triplaca (SmartColor2, Onfarm), para a identificação presuntiva dos seguintes patógenos 

causadores de mastite (Staph. aureus; Staph. não-aureus (SNA); Strep. agalactiae dysgalactiae; 

Strep. uberis; Enterococcus spp.; Lactococcus spp.; Klebsiella spp./Enterobacter spp.; 

Escherichia coli; Pseudomonas spp.; Serratia spp.; Prototheca spp./Levedura) considerando a 

metodologia de MALDI-TOF MS como método de referência. Selecionamos aleatoriamente 426 

amostras de leite de casos de mastite, sendo mastite clínica (118) e subclínica (308). A mastite 

clínica foi diagnosticada quando um quarto mamário apresentava leite anormal, acompanhado ou 

não por outros sinais clínicos, como inchaço do úbere, vermelhidão, calor e dor e a mastite 

subclínica quando a contagem de células somáticas (CCS) >200.000 cél./ml de leite. A 

identificação dos patógenos causadores da mastite foi realizada pela inoculação de amostras de 

leite em ágar sangue por 24h a 37ºC, seguida da identificação dos microrganismos pela 

metodologia MALDI-TOF MS. As amostras de leite também foram inoculadas em três meios 

cromogênicos específicos para patógenos gram-positivos e gram-negativos e os resultados de 

leitura foram obtidos com base na aparência da colônia após 18-24 h a 37ºC, de acordo com as 

diretrizes do fabricante (Smartcolor2, Onfarm®, Pirassununga, Brasil). Os resultados da 

identificação pela metodologia de MALDI-TOF MS (Barcelos, et al., 2019) foram considerados 

o método de referência para a avaliação da sensibilidade (Se), especificidade (Sp), acurácia da 

identificação bacteriana presuntiva nos meios cromogênicos. Do total de amostras de MC e MS, 

respectivamente, 19 (16,1%) e 50 (16,23%) tiveram crescimento de uma ou duas espécies 

bacterianas; 28 (23,7%) e 94 (30,5%) foram negativas após 24h de incubação; 13 (11%) e 7 

(2,27%) estavam contaminados (> 3 microrganismos). Para as amostras de MC os resultados 

variaram de 75% (Strep. uberis) a 100% (SNA, Enterococcus spp., Lactococcus spp., 

Pseudomonas, Serratia spp., Levedura/Prototheca spp.) para Se; de 91,2% 

(Strep.agalactiae/dysgalactiae) a 100% (SNA e Pseudomonas spp.) para Sp; de 91,5% 

(Strep.agalactiae/dysgalactiae) a 100% (Pseudomonas spp.) para Ac. Para as amostras de MS os 

resultados variaram de 27% (Lactococcus spp.) a 100% (Strep.agalactiae/dysgalactiae) para Se; 

de 95% (Strep.agalactiae/dysgalactiae) a 100% (Staph. aureus, SNA, Klebsiella spp./ 

Enterobacter spp., Pseudomonas spp.) para Se; de 90% (SNA) a 99,6% (Klebsiella spp./ 

Enterobacter spp., Pseudomonas spp.). Os resultados indicam que os meios cromogênicos gram-

positivos e gram-negativo podem ser usados para a identificação presuntiva dos principais 

patógenos clínicos da mastite, com elevada acurácia, quando comparados à metodologia direta-

em-placa MALDI-TOF MS.  
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