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A cultura microbiológica convencional (CM) é o método comumente utilizado para 

identificar os patógenos causadores de mastite bovina. Para a correta identificacao do agente 

causador da mastite são necessários > 2 dias. Com o uso da técnica MALDI-TOF MS, a 

identificação pode ser obtida entre 24 e 48 horas. Um estudo prévio identificou um total de 48 

isolados de Streptococcus spp. pela CM, porém 44 destes foram indentificados por técnicas 

moleculares como Lactococcus spp., Aerococcus spp. e Enterococcus spp. Esta identificação 

errônea de Streptococcus spp. está relacionada à limitação da CM em diferenciar espécies 

estritamente relacionadas. O presente estudo objetivou caracterizar isolados de Streptococcus 

spp. causadores de mastite subclínica pela MALDI-TOF MS. Um total de 899 amostras 

compostas de leite foram coletadas de vacas com CCS > 200.000 céls/mL. As amostras foram 

coletadas de seis rebanhos leiteiros e foram identificadas em nível de espécies pelo MALDI-

TOF MS. As etapas de extração e leitura da placa foram realizadas de acordo com as 

recomendações padrões do fabricante e o processamento por meio do software MALDI 

Biotyper 4.1.70 (biblioteca MBT versão 7311 MPS). Apenas os isolados de Streptococcus 

spp. (10,3%, n = 93/899) foram utilizados para o desenvolvimento do presente estudo. Os 

dendogramas dos isolados de Streptococcus spp. foram gerados no MALDI Biotyper 

Compass Explorer pela função ‘PCA view dendogram’ adotando parâmetros padrões e 80% 

de ‘distance level’ para interpretação de similaridade entre os isolados. A MALDI-TOF MS 

possibilitou a identificação de 38 S. agalactiae (40,9%), 31 S. uberis (33,3%), 6 S. 

dysgalactiae (6,5%), 4 Streptococcus spp. (4,3%) (2 S. gallolyticus, 1 S. lutetiensis e 1 S. 

oralis), assim como 9 Lactococcus spp. (9.7%) e 5 Enterococcus spp. (5.3%). Quando 

avaliados separadamente os isolados Lactococcus spp., Enterococcus spp. e outros 

Streptococcus spp. (n=18), compuseram seis clusters (A1 a A6), observados em quatro 

rebanhos. Sendo que, S. gallolyticus e S. lutetiensis representaram o cluster A1 (n=3), 

Enterecoccus casseliflavos o A2 (n=1), S. oralis A3 (n=1), Lacotococcus lactis o A4 (n=3), 

Enterococcus faecalis o A5 (n=4) e, finalmente, Lactococcus garvieae o A6 (n=6). Quatro 

isolados de S. dysgalactiae apresentaram similaridade (Cluster B1) e foram isolados de quatro 

diferentes rebanhos. Os isolados de S. uberis apresentaram 4 clusters (C1 a C4). Os clusters 

C1(n=11) e C3 (n=12) foram os mais frequentemente observados em 4 e 5 rebanhos, 

respectivamente. Outros 8 isolados de S. uberis constituíram os clusters C2 (n=4) e C4 (n=4), 

os quais apresentaram baixa frequência, sendo que o cluster C2 foi observado em três 

rebanhos, e o cluster C4 em apenas um rebanho. Três clusters de S. agalactiae (D1 a D3) 

foram observados em quatro rebanhos. Apenas um dos rebanhos apresentou três clusters 

(n=19). Três rebanhos apresentaram menor diversidade de S. agalactiae. Por exemplo, a 

fazenda A apresentou apenas o cluster D1 (40,1% do total S. agalactiae, n = 16/38). A técnica 

MALDI-TOF possibilita a identificação rápida (24h) das espécies de Streptococcus spp. 

causadoras de mastite. Os resultados indicam que a MALDI-TOF pode auxiliar na 

identificação de clusters de Streptococcus spp. de acordo com o perfil proteico destes 

patógenos. Entretanto, são necessários futuros estudos que utilizem a MALDI-TOF MS, 

combinada a técnicas moleculares, para caracterização do perfil proteico e avaliação do da 

similaridade genotípica de Streptococcus spp.  
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