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Resumo: A mastite é uma inflamação intramamária causada por micro-organismos patogênicos, sendo 
classificados em patógenos contagiosos e patógenos ambientais. São responsáveis por perdas econômicas 
e possuem potencial risco à saúde pública. O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo retrospectivo 
das fichas clínicas do Laboratório de Bacteriologia da FAMEZ/UFMS entre os anos de 2014-2018. 
Através de amostras de leite, analisou-se a presença de micro-organismos na glândula mamária, bem 
como sua resistência e sensibilidade frente a antimicrobianos. Foi constatada a presença de 
Staphylococcus spp. em 26% das amostras e 15% de S. aureus. Dentre os antimicrobianos testados, os 
micro-organismos foram sensíveis à Gentamicina, Doxiciclina e Tetraciclina.
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ETIOLOGY OF BOVINE MASTITIS – CASUISTRY FROM BACTERIOLOGY LABORATORY OF 
FAMEZ/UFMS

Abstract: Mastitis is an intramammary inflammation caused by pathogenic microorganisms, being 
classified into contagious pathogens and environmental pathogens. They are responsible for economic 
losses and have potential public health risk. The aim of this study was to carry out a retrospective study of 
the clinical records of the FAMEZ/UFMZ Laboratory of Bacteriology between 2014-2018. Through milk 
samples, we analyzed the presence of microorganism in the mammary gland, as well as its resistance and 
sensitivity against antibiotics. The most commonly agents were Staphylococcus spp. in 26% of the 
samples and 15% of S. aureus. Among the antimicrobials tested, the microorganisms were sensitive to 
Gentamicin, Doxycycline and Tetracycline.
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Introdução
As mastites são caracterizadas como inflamação da glândula mamária que levam a modificações 

no tecido glandular pelo aumento do número de células somáticas e alterações químicas, físicas e 
microbiológicas. Tal enfermidade é responsável por grande impacto nas pecuárias leiteiras, devido à 
redução da produção, alteração na composição físico-química do leite, elevação dos custos de tratamento 
e pelo descarte ou morte prematura dos animais (Krewer et al., 2013). Além disso a veiculação de 
patógenos e suas toxinas, ou presença de resíduos de antibióticos no leite, representam sérios riscos à 
saúde pública (Costa et al., 2013).

Os micro-organismos que frequentemente provocam mastite são separados em dois grupos, 
baseados na sua origem: patógenos contagiosos e patógenos ambientais. Os patógenos contagiosos 
sobrevivem no interior da glândula mamária, e em geral estão associados a infecção subclínica, na qual 
não se observam macroscopicamente alterações físico-químicas no leite, disseminando-se 
silenciosamente pelo rebanho. Dentre os micro-organismos da mastite contagiosa mais relevantes estão 
Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae (Mendonça et al., 1999).

Os patógenos ambientais são descritos como invasores oportunistas do úbere, e não são adaptados 
a sobrevivência no hospedeiro, estão associados a infecções clínicas (Costa, 2012). As mastites clínicas 
apresentam respostas inflamatórias mais severas, como mudanças no aspecto da secreção do leite, 
alterações visíveis no tecido mamário e, em casos mais graves, observa-se efeitos sistêmicos como 
hipertermia, prostração e tremores musculares, podendo levar o animal à morte (Prestes et al., 2003). 
Entre os patógenos ambientais mais importantes destacam-se a Escherichia coli e o Streptococcus uberis 
(Mendonça et al, 1999).

Uma forma de se identificar os agentes etiológicos e o nível de infecção no rebanho é por meio da 
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realização de cultura dos quartos mamários dos animais em lactação. Além disso, também é realizado 
teste de antibiograma que permite obter parâmetros de resistência e suscetibilidade de uma bactéria em 
particular, a antimicrobianos, sendo fundamental para o controle da enfermidade, ademais, a utilização 
adequada dos antibióticos evita a propagação de cepas resistentes às drogas.

Diante disso, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo retrospectivo sobre os principais 
agentes bacterianos isolados a partir de amostras de leite de bovinos, recebidas no Laboratório de 
Bacteriologia (LABAC) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), além de verificar o perfil de sensibilidade e resistência a 
diferentes antimicrobianos.

Material e Métodos
          Foi realizado um estudo retrospectivo no LABAC/FAMEZ, com exames de mastite realizados 
entre 2014 e 2018. Foram consultadas as fichas de solicitação de exames, bem como os laudos finais 
emitidos.

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do Excel, considerando a frequência do micro-
organismo isolado e o respectivo perfil de sensibilidade a antimicrobianos. Realizou-se uma análise 
descritiva para compilação dos resultados.

Resultados e Discussão
No período de 2014-2018 o LABAC recebeu a solicitação de 84 análises de mastite em amostras 

de leite. Foi possível obter cultivos positivos para 51 amostras (60,7%). A não obtenção de culturas 
positivas pode estar relacionada com tratamentos recentes realizados nos animais, fazendo com que o 
resíduo de antibiótico, ainda presente na amostra, iniba o crescimento bacteriano in vitro. Outra 
provável causa pode ser o envolvimento de micro-organismos fastidiosos, casos de mastite crônica, 
condições de transporte das amostras, ou mesmo a eliminação da bactéria no curso do processo 
inflamatório.

Nos dados coletados das fichas clínicas observou-se maior frequência de bactérias do gênero 
Staphylococcus spp. e S. aureus (Figura 1). Os dados obtidos estão dentro do observado em outras 
pesquisas que relatam o gênero Staphylococcus spp. como sendo o mais comumente encontrado nos 
casos de mastite, sendo a espécie S. aureus frequentemente relatada (Bianchini, 2010; Schlegelova, 
2003).

Figura 1. Frequência de micro-organismos isolados em amostras de leite, no período de 2014 2018 
no LABAC/FAMEZ-UFMS.
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De acordo com os testes de antibiogramas, os antimicrobianos para os quais se detectou maiores 
índices de resistência foram Penicilina, Enrofloxacina e Amoxilina. Em contrapartida também foi 
possível verificar que os antimicrobianos com melhor ação in vitro foram Gentamicina, Doxiciclina e 
Tetraciclina. 

Conclusões
Os dados obtidos nesse levantamento permitem afirmar que bactérias do gênero Staphylococcus 

spp. são os principais agentes envolvidos na mastite bovina. Considerando todos os isolados 
bacterianos, foi possível verificar que Penicilina, Enrofloxacina e Amoxilina são antimicrobianos para 
os quais os agentes da mastite bovina já apresentam resistência.
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