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RESUMO
Ao passo que os agentes principais da mastite estão mais bem controlados em
decorrência de programas específicos de controle e prevenção, os agentes secundários têm
chamado atenção e se tornado objeto de estudo nos principais países produtores de leite.
Staphylococcus coagulase negativa (SCN) e Corynebacterium spp. são considerados agentes
secundários da mastite e normalmente causam infecções subclínicas com aumento moderado
na contagem de células somáticas (CCS). A alta prevalência destes agentes em rebanhos
leiteiros tem despertado o interesse em práticas de controle e tratamento, principalmente em
rebanhos de média CCS. A maioria dos estudos avalia o efeito destes agentes em nível de
grupo ou gênero, no entanto, poucos avaliaram o efeito do SCN e Corynebacterium spp. em
nível de espécie sobre a produção e composição do leite. Objetivou-se com esta revisão
apresentar resultados recentes de pesquisas sobre o efeito de patógenos secundários, em
especial SCN e Corynebacterium spp. sobre a produção, composição e CCS.
Palavras chave: infecções intramamárias, sanidade da glândula mamária, mastite subclínica
INTRODUÇÃO
A mastite é a doença que mais causa prejuízos na bovinocultura leiteira, pois afeta a
produção e a qualidade do leite, além de reduzir o rendimento industrial dos derivados
lácteos. Microrganismos secundários que afetam a glândula mamária, em especial,
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Corynebacterium spp. e Staphylococcus coagulase-negativa (SCN) têm se tornado os agentes
causadores de mastite mais predominantes em rebanhos leiteiros (Brito et al., 1999;
Sampimon et al. 2010; Supré et al., 2011). Atualmente, em países onde os agentes primários
da mastite (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e agentes ambientais) estão mais
bem controlados, os agentes secundários têm se tornado microrganismos emergentes e
importantes no desenvolvimento de inflamações na glândula mamária (Pyörälä & Taponen,
2009).
Ainda que sejam considerados agentes secundários da mastite bovina e com menores
alterações da CCS e composição do leite, Corynebacterium spp. e SCN são altamente
prevalentes nos rebanhos leiteiros. No entanto, os resultados do efeito destes agentes sobre a
saúde da glândula mamária são ainda inconclusivos. Alguns pesquisadores classificam estes
agentes como causa importante da mastite bovina e com redução na produção de leite
(Mettifogo et al., 1991; Nicolau et al., 1996; Victória et al., 2005; Taponen & Pyörälä, 2009;
Gröhn et al., 2004). Por outro lado, outros autores classificam tais microrganismos como
patógenos secundários do úbere, com impacto limitado na produção e qualidade do leite
(Schukken et al., 2009). Além disso, alguns estudos sugerem efeito protetor destes
microrganismos na glândula mamária frente a agentes primários causadores de mastite, com
inclusive, aumentos na produção leiteira (Rainard & Poutrel, 1982; Brooks & Barnum, 1984;
Pankey et al., 1985; Sordillo et al., 1989; Wilson et al., 1997; White et al., 2001).

FREQUÊNCIA DE ISOLAMENTO DE AGENTES SECUNDÁRIOS
Dois estudos recentes foram desenvolvidos com objetivo de avaliar o efeito de
infecção intramamária (IIM) causadas por SCN e Corynebacterium spp. sobre a produção,
composição e CCS do leite (Gonçalves; Tomazi; 2012). Amostras de leite foram coletadas de
1.242 vacas pertencentes a 21 rebanhos localizados na região de Pirassununga, Estado de São
Paulo. As coletas foram realizadas em duas etapas: na primeira, realizou-se coleta asséptica de
amostras compostas de leite para identificação dos agentes causadores de mastite; e na
segunda, em um período inferior a 15 dias, as amostras foram coletadas por quarto mamário
dos animais com IIM causadas por SCN e Corynebacterium spp. para análises de
composição, CCS e cultura microbiológica. Para as vacas da segunda etapa, a produção dos
quartos mamários foi mensurada em ordenha mecânica individual por quarto mamário.
Corynebacterium spp. (285 vacas, 22,98%) e SCN (224 vacas, 18,06%) foram os
agentes mais isolados de vacas infectadas por mastite subclínica. Além destas, 193 vacas
(15,56%) estavam infectadas por bactérias do gênero estreptococos e 168 vacas (13,55%) por
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S. aureus (Tabela 1). Os resultados deste estudo são similares aos de Supré et al. (2011), que
também descreveram Corynebacterium spp. como o agente mais isolado de amostras de leite
seguido de SCN.

Tabela 1 - Frequência absoluta e relativa dos microrganismos isolados de
amostras compostas de leite em fazendas leiteiras comerciais.
Frequência
absoluta

Frequência
relativa (%)

Corynebacterium spp.

285

22,98

Staphylococcus coagulase-negativa

224

18,06

Staphylococcus aureus

168

13,55

Outros Staphylococcus coagulase-positiva1

29

2,34

Streptococcus spp.

193

15,56

Arcanobacterium spp.

18

1,45

Bacillus spp.

34

2,74

Enterobactérias

3

0,24

Leveduras

5

0,40

Nocardia spp.

1

0,08

2

0,16

5

0,40

Contaminação

11

0,89

Negativo

262

21,13

Total

1240

100,0

Microrganismo

Prothoteca spp.
Culturas com mais de um agente isolado

1

2

2

Cocos Gram-positivos com reação positiva na prova da coagulase. Culturas microbiológicas com
crescimento de dois ou mais agentes.

Após cultura microbiológica das amostras compostas, retornou-se às fazendas para
coleta de amostras de quarto mamário das vacas identificadas como Corynebacterium spp. e
SCN. Nesta etapa, foram coletadas amostras de 291 vacas (1.141 quartos mamários). Os
microrganismos mais prevalentes nas amostras por quarto mamário foram do gênero
Corynebacterium spp. (30,76%, 351 quartos mamários), seguidos de SCN (12,36%, 141
quartos), e Streptococcus spp. (5,96%, 68 quartos). Além disso, 38,91% (444) dos quartos
mamários apresentaram diagnóstico negativo nos exames microbiológicos (Tabela 2).
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Tabela 2 - Frequência absoluta e relativa dos microrganismos isolados de
amostras de leite coletadas por quarto mamário em fazendas leiteiras
comerciais.
Frequência
absoluta

Frequência
relativa (%)

Corynebacterium spp.

351

30.76

Staphylococcus coagulase-negativa

12.36

Staphylococcus aureus

141
42

Outros Staphylococcus coagulase-positiva1

31

2.72

Streptococcus spp.

68

5.96

Arcanobacterium spp.

16

1.40

Bacillus spp.

19

1.67

Enterobactérias

3

0.26

Leveduras

3

0.26

Nocardia spp.

4

0.35

Prothoteca spp.

3

0.26

Cultura com mais de um agente isolado2

13

1.14

Contaminação

3

0.26

Negativo

444

38.91

Total

1141

100.00

Microrganismo

1

3.68

2

Cocos Gram-positivos com reação positiva na prova da coagulase. Culturas microbiológicas com
crescimento de dois ou mais agentes.

A alta prevalência de outros agentes que não se apresentaram como Corynebacterium
spp. e SCN nas amostras analisadas por quarto mamário pode ser explicado pelo efeito de
transitoriedade de infecção que algumas espécies destes agentes secundários possuem
(Taponen et al., 2006), e pela incidência de novas IIM causada por outros agentes. Além
disso, algumas vacas podem ter sido secadas, vendidas ou descartadas no período
compreendido entre a primeira e a segunda etapa de coleta, não sendo contabilizadas nas
análises por quarto mamário. Entretanto, Corynebacterium spp. e SCN foram os agentes
causadores de mastite mais isolados de quartos mamários neste estudo, o que confirma a alta
prevalência destes agentes em rebanhos leiteiros.
Nenhum caso de mastite clínica foi diagnosticado nos quartos mamários infectados
por SCN e Corynebacterium spp., o que sugere que estes microrganismos apresentam maior
importância em IIM subclínicas.
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STAPHYLOCOCCUS COAGULASE-NEGATIVA
Infecções intramamárias são causadas por diversas espécies bacterianas, dentre as
quais, os microrganismos do gênero Staphylococcus, o qual abrange elevado número de
espécies com importância na epidemiologia da mastite. Alguns estudos descreveram que SCN
são os microrganismos mais comumente isolados de amostras de leite (Pitkälä et al. 2004;
Tenhagen et al. 2006; Roberson et al., 2006; Bradley et al. 2007; Piepers et al. 2007; Santos et
al. 2008; Sampimon et al. 2009; Sampimon et al. 2010). Isto destaca a importância destes
patógenos na etiologia da mastite de vacas leiteiras e a atual prevalência deste agente nos
rebanhos leiteiros.
No passado, SCN era considerado um grupo homogêneo de bactérias, de
patogenicidade moderada e que ocasionalmente causava mastite (Piessens et al., 2010). No
entanto, uma grande variedade de espécies de SCN já foi isolada no canal do teto, pele, e
outros locais extramamários (Matos et al., 1991; Matthews et al., 1992). Este grupo de
bactérias é tradicionalmente considerado comensal da microbiota da pele dos bovinos, porém,
causa mastite como agente oportunista (Taponen e Pyörälä, 2009). Em contraste a outros
grupos de bactérias como Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., e coliformes, SCN estão
tipicamente associados com elevações moderadas na CCS (Lam et al., 1997; Schukken et al.,
2009).
A CCS de tanques e a prevalência de patógenos primários causadores de mastite
apresentam valores reduzidos em diversos países, enquanto que, a prevalência de IIM
causadas por SCN mantém-se em níveis elevados (Sampimon et al. 2009). Segundo Taponen
(2008), 40 espécies de estafilococos já foram identificadas, 10 destas possuem subespécies, o
que totaliza 52 espécies e subespécies.
Em razão da variedade de espécies deste grupo de bactérias, o controle da mastite
causada por SCN é complexo. Segundo Capurro et al. (2009), dezesseis espécies de SCN já
foram isoladas como agentes causadores de mastite. No mesmo estudo, Staphylococcus
simulans, S. chromogenes, S. hyicus e S. epidermidis foram as espécies mais isoladas de
úberes infectados. Espécies como Staphylococcus hyicus podem também apresentar a prova
de coagulase positiva. Este fato pode representar marcada proporção do grupo coagulasepositiva no rebanho, juntamente com o S. aureus (Devriese, 1980; Devriese et al., 2005),
mesmo que algumas cepas de S. aureus já foram isoladas com reação negativa nesta prova
enzimática (Fox et al., 1996).
Um número variável de espécies de SCN foi isolado de glândulas mamárias infectadas.
A identificação destas espécies, em sua maioria, foi realizada por métodos baseados no
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fenótipo dos microrganismos. Espécies como o S. chromogenes, S. simulans, S. epidermidis,
S. intermedius, S. warneri, S. haemolyticus, S. sciuri e S. xylosus foram isolados em amostras
de leite, pelos, canal e pele dos tetos, e da pele de outras regiões do corpo (Taponen &
Pyoräla, 2009).
Tomazi (2012) avaliou a frequência de isolamento de SCN em nível de espécie de
amostras por quarto mamário coletadas em propriedades leiteiras do Estado de São Paulo por
meio de uma técnica de espectrometria massas com ionização e dessorção a laser (MALDITOF MS). De 106 quartos infectados por SCN, 77 (69,37%) foram identificadas como S.
chromogenes. Um estudo recente descreveu que apesar de espécies de SCN serem rebanhodependentes, S. crhomogenes também foi a espécie de SCN mais isolada (46,4%) de
glândulas mamárias. Outras espécies isoladas (em ordem decrescente de prevalência) foram S.
xylosus, S. cohnii, S. simulans, S. hemolyticus, S. fleurettii, S. devriesei, S. sciuri, S.
epidermidis, S. equorum, S. hyicus, e S. pasteuri (Supré et al., 2011). No mesmo estudo, S.
crhomogenes e o S. xylosus causaram o maior número de infecções persistentes, enquanto, S.
cohnii, S. haemolyticus e S. simulans causaram mais infecções transitórias que persistentes, e
o S. fleurettii somente causou infecções transitórias. Taponen et al. (2007) avaliou 228 quartos
mamários de 82 vacas durante toda a lactação e observou que aproximadamente metade das
infecções causadas por SCN persistiu, em sua maioria até o final da lactação. Ambos S.
chromogenes e S. simulans foram os mais persistentes.
A maioria dos estudos sobre a epidemiologia do SCN foi realizada anterior aos métodos
avançados de microbiologia molecular. Poucos estudos compararam cepas de SCN de
amostras de leite com outros reservatórios de bactérias. Thorberg et al. (2006) comparou
isolados de S. epidermidis da mastite bovina e das mãos de ordenhadores pelo método de
ribotipagem e eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE). Espécies geneticamente
similares de SCN foram isoladas de amostras de leite e das mãos e dobras dos cotovelos dos
ordenhadores. Este resultado indicou que cepas de S. epidermidis causadoras de mastite
podem ser originárias de humanos. Por outro lado, S. epidermidis e S. aureus parecem ser
predominantemente específicos do hospedeiro (Zadoks et al., 2002; Smith et al., 2005).
Piessens et al. (2011) comparou, por meio de técnica de genotipagem, espécies de SCN
de origem do leite com espécies de origem ambiental. Em geral, Staphylococcus sciuri, S.
equorum e S. haemolyticus foram as espécies mais predominantes no ambiente. As principais
espécies isoladas no leite foram S. chromogenes, S. haemolyticus, S. epidermidis e S.
simulans. Estas mesmas espécies foram as principais causadoras de infecções crônicas.
Alguns genótipos de espécies isolados do leite foram os mesmos isolados no ambiente, o que
6

indica a possibilidade do ambiente ser um reservatório destes agentes. Os resultados deste
estudo indicam que existe grande variação no comportamento patogênico entre as espécies de
SCN, e que os fatores de rebanho ou ambiente são importantes na epidemiologia da mastite
por este grupo de microrganismos.

SINAIS CLÍNICOS DA MASTITE POR SCN
Staphylococcus coagulase negativa tem sido considerado patógenos secundários que
infectam principalmente novilhas no periparto, não causam sinais clínicos, resultam em
aumentos moderados na contagem de células somáticas (CCS), e apresentam elevada taxa de
cura espontânea após o parto. De forma geral, sugere-se que a mastite causada por SCN
resulta em sintomas leves, como rubor moderado na região do úbere e pouca alteração na
aparência do leite, porém, são escassos estudos sobre as características clínicas da mastite
ocasionada por SCN. Jarp (1991) relatou que os sintomas da mastite causada por SCN
geralmente são subclínicos ou com leves sinais clínicos, apesar de alguns sinais clínicos
graves terem sido registrados.
Infecções por SCN causam danos similares, porém menos graves na glândula mamária
que IIM por S. aureus. Boddie et al. (1987) observou intensa resposta leucocitária à
colonização por SCN no canal do teto e tecidos mamários de duas novilhas. Trinidad et al.
(1990b) estudaram as alterações histopatológicas em 7 glândulas mamárias de novilhas nãoprenhes infectadas experimentalmente com S.aureus, um quarto naturalmente infectado por S.
aureus, e três quartos naturalmente infectados por SCN. Os quartos infectados com S. aureus
e SCN apresentaram extensões menores de área alveolar, epitelial e luminal, maior área de
estroma interalveolar e maior infiltração leucocitária que quartos não infectados. Quartos
infectados com SCN não apresentaram alterações histopatológicas tão evidentes quanto os
quartos infectados por S. aureus. Benites et al. (2002) avaliaram histopatologicamente vacas
leiteiras descartadas devido a mastite. As alterações histopatológicas de 99 quartos infectados
com SCN e 14 quartos infectados com S. aureus mostraram principalmente respostas
inflamatórias crônicas, ou respostas inflamatórias crônicas com reparo, e nenhuma diferença
histopatológica foi observada nas infecções entre SCN e S. aureus. Hyvönen et al. (2009)
avaliaram a invasividade e a capacidade adesiva de algumas espécies de SCN e S. aureus e
demonstraram que a capacidade adesiva de S. chromogenes, S. cohnii, S. haemolyticus e S.
simulans foram iguais ao de S. aureus, porém com menos potencial invasivo nas células da
glândula mamária.
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EFEITO DO SCN SOBRE A PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE
Alguns estudos descreveram que IIM causadas por patógenos menores podem ter
impacto negativo sobre a produção de leite. A variação na produção de leite entre vacas
normalmente é alta, desta forma, seria necessário um grande banco de dados para avaliar
diferenças significativas do efeito da mastite causada por diferentes patógenos sobre a esta
variável. Kirk et al. (1996) não encontraram efeito da mastite causada por patógenos menores
sobre a produção de leite ou CCS em novilhas de primeira lactação. Em contraste, Timms &
Schultz (1987) observaram grande diferença (821 Kg) na produção de leite entre vacas sadias
e vacas infectadas com SCN em dois rebanhos com alta prevalência de mastite por SCN.
Staphylococcus coagulase negativa são a principal causa de mastite de vacas de
primeira lactação, o que sugere que estes agentes possam ser responsáveis por possíveis
quedas de produção. No momento do parto a glândula mamária de primíparas ainda está em
desenvolvimento. As glândulas mamárias de novilhas com infecção no pré-parto causadas por
SCN, assim como por S. aureus, são menos desenvolvidas e apresentam maior infiltração
leucocitária que quartos sadios (Boddie et al., 1987; Trinidad et al., 1990a; Piepers et al.,
2011). Isto sugere que IIM por SCN em novilhas podem levar a danos na glândula mamária
que poderão comprometer a produção e a qualidade do leite. No estudo de Coffey et al.
(1986), a média de produção de leite de vacas primíparas com CCS no início de lactação
inferiores a 100.000 células/mL foi 400 Kg maior que a média de produção de novilhas com
CCS entre 100.000 e 400.000 células/mL, e 750 Kg maior que a média de produção de
novilhas com CCS >400.000 células/mL. De Vliegher et al. (2005) também descreveram que
CCS elevadas estão associadas com redução da produção de leite durante a primeira lactação.
Observou-se neste estudo que uma novilha com CCS de 500.000 células/mL e duas semanas
pós-parto produziu 119 Kg menos leite durante a primeira lactação que uma novilha com CCS
de 50.000 células/mL.
A mastite causada por SCN afeta vacas de alta produção (Gröhn et al., 2004). Estes
autores observaram que vacas multíparas com mastite clínica causada por SCN produziram de
2,3 a 2,7 kg/dia mais leite antes da infecção que vacas controle sem mastite por estes agentes.
Após o diagnóstico da mastite clínica por SCN, nenhuma diferença de produção de leite foi
registrada entre vacas com e sem mastite por SCN. Desta forma, infecções por SCN parecem
estar concentradas em rebanhos de alta produção, e a comparação da produção de leite das
vacas com e sem presença de infecção causada por SCN pode ter induzido a uma
subestimação da perda de produção causada por este agente.
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Tomazi (2012) avaliou o efeito da mastite em quartos mamários infectados com SCN
em comparação com quartos contralaterais sem isolamento microbiológico de um mesmo
animal (Tabela 3). Quarenta e três vacas apresentaram mastite subclínica em quartos
mamários infectados por SCN com seus quartos contralaterais sadios (controle). No total, 138
quartos mamários foram avaliados, com 57 quartos com infecções por SCN e 81 quartos sem
isolamento bacteriano nas análises microbiológicas (Tabela 3).
Tabela 3 – Produção, composição e contagem de células somáticas de quartos
mamários sadios e infectados por Staphylococcus coagulase negativa.
Quartos infectados

Quartos sadios

EPM2

P*

2306.90

81,48

0,127

73

3.39

0,08

0,396

62.71

73

71.02

3,35

0,214

57

3.11

81

3.11

0,03

0,875

Proteína (g)

57

64.00

81

71.14

2,56

0,143

Caseína (%)

57

2.38

81

2.39

0,02

0,838

Caseína (g)

57

49.19

81

54.78

1,99

0,139

Lactose (%)

57

4.43

81

4.57

0,03

0,033

Lactose (g)

57

91.66

81

104.04

3,93

0,104

ST3 (%)

51

11.68

73

11.90

0,09

0,249

ST3 (g)

51

234.05

73

259.80

10,39

0,184

ESD4 (%)

57

8.49

81

8.60

0,04

0,171

ESD4 (g)

57

175.98

81

197.48

7,23

0,122

CCS5 (células/mL)

57

519.23

81

104.17

52,69 <.0001

LogCCS6

57

2.36

81

Variável

n

1

Médias

n

1

Médias

Produção (g)

57

2065.67

81

Gordura (%)

51

3.25

Gordura (g)

51

Proteína (%)

1

2

1.67
3

0,05

<.0001

4

n – número de quartos analisados; EPM – erro padrão da média; ST – sólidos totais; ESD – extrato seco
desengordurado; 5CCS – contagem de células somáticas; 6LogCCS – logaritmo natural da CCS.

A média de produção de leite dos quartos infectados por SCN foi de 2065,67 g,
enquanto que a produção dos quartos mamários sem isolamento microbiológico foi de
2306,90 g. Não foi observado efeito (P=0,127) da infecção por SCN sobre a produção de
leite. Estes resultados são similares aos de estudos que relataram redução moderada na
produção de leite de animais infectados por SCN (Gröhn, 2004; De Vliegher et al., 2005).
Contrariando estes resultados, alguns estudos descreveram que vacas infectadas por SCN,
apesar de terem aumentado moderadamente a CCS, apresentaram pequeno aumento na
9

produção de leite quando comparados com vacas com cultura microbiológica negativa
(Compton et al., 2007; Schukken et al., 2009; Piepers et al., 2010). No entanto, a perda na
produção de leite pode ser subestimada quando vacas infectadas são comparadas com dados
de rebanhos saudáveis e não com sua própria produção antes da infecção (Pyörälä & Taponen,
2009).
Tomazi et al. (2012) não observou efeito da infecção por SCN sobre os teores (%) e
produções (g/Kg) de gordura, proteína, caseína, sólidos totais, e extrato seco desengordurado.
Por outro lado, foi observado efeito (P=0,033) da infecção por SCN sobre o teor de lactose,
mas não sobre a produção deste componente do leite. Quartos mamários com isolamento de
SCN apresentaram teores de lactose menores (4,43%) do que quartos sem isolamento
bacteriano (4,57) (Tabela 3). A mastite provoca diminuição na concentração de lactose no
leite decorrente da lesão tecidual, a qual reduz a capacidade de síntese pelo epitélio glandular.
Adicionalmente, ocorre passagem de lactose do leite para o sangue, o que pode ser
comprovado pelas concentrações mais elevadas de lactose no sangue e na urina de vacas com
mastite. Resultados semelhantes foram observados por Coulon et al. (2002), pois houve
aumento moderado da CCS e redução da produção de lactose (1,8 g/kg) em vacas infectadas
por SCN.

EFEITO DE SCN SOBRE A CCS DO LEITE
A CCS no leite é um excelente indicador de mastite subclínica em rebanhos leiteiros e
estes resultados são usados com frequência para estimar o impacto da mastite sobre a
produção do leite (PAPEE et al., 2002; SCHUKKEN et al., 2003). Staphylococcus coagulasenegativa tem sido isolados como causador de IIM, o que resulta em elevação moderada de
CCS, principalmente em vacas no início de lactação (JARP, 1991, De VLIEGHER et al.,
2009). Desta forma, é plausível a hipótese de que este grupo de bactérias seja responsável por
perdas de produção e alteração na composição do leite de rebanhos bovinos.
Comparado com IIM causadas por outros agentes Gram-positivos, como S. aureus e
estreptococos, a CCS em quartos infectados com SCN é menor. No entanto, é até 10 vezes
maior que a CCS de quartos sadios, que tipicamente permanecem abaixo de 50.000
células/mL (Boddie et al., 1987; Laevens et al., 1997b; Barkema et al., 1999). Um estudo
canadense avaliou o efeito de IIM causadas por SCN sobre a CCS e produção de leite de 2273
novilhas (Paradis et al., 2010). Neste estudo observou-se que o lnCCS de vacas infectadas por
SCN foi 0,6 vezes maior que ao lnCCS de vacas sem isolamento microbiológico durante os
primeiros 300 dias de lactação, e 0,55 vezes menor que vacas infectadas por S. aureus.
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Tomazi et al. (2012), ao avaliar o efeito do SCN sobre a CCS observaram que quartos
infectados apresentaram CCS de 519.230 células/mL, enquanto que quartos sem isolamento
microbiológico apresentaram contagens de 104.170 células/mL (Tabela 3).
Infecções causadas por estafilococos normalmente aumentam a CCS do leite por longos
períodos (de Haas et al., 2004), no entanto, mesmo uma infecção por SCN transitória causa
aumento temporário da CCS (Laevens et al., 1997).A média geométrica de CCS de quartos
infectados com SCN foi de 138.000 células/mL, enquanto quartos infectados com S. aureus
apresentaram 357.000 células/mL (Djabri et al., 2002). Um estudo realizado por Simojoki et
al. (2007) demonstrou que a CCS de determinadas espécies de SCN pode aumentar
consideravelmente. O pico médio de CCS de vacas leiteiras após desafio experimental com S.
chromogenes naquele estudo foi de 2.000.000 células/mL. No estudo realizado por Rainard et
al. (1990), a CCS foi maior que 500.000 células/mL em 38% dos quartos infectados com
SCN; em 42% dos quartos a CCS foi de 200.000 a 500.000 células/mL; e em 20% dos quartos
menor que 200.000 células/mL. Na maioria dos estudos, a CCS relatada em infecções
causadas por SCN varia entre 200.000 e 600.000 células/mL (Boddie et al., 1987; Pyörälä e
Syväjärvi, 1987; Matthews et al., 1990; Nickerson e Boddie, 1994; Chaffer et al., 1999).
Infecções intramamárias causadas por SCN foram responsáveis por 18% da CCS do
leite de tanque em propriedades com contagens abaixo de 200.000 células/mL (Schukken et
al., 2009). Nickerson et al. (1995) relataram que a média de CCS de quartos infectados por S.
chromogenes ou S. hycus durante os três primeiros meses de lactação foi 168.000 e 193.000
células/mL, respectivamente. Em um estudo que avaliou o efeito de infecções persistentes
causadas por SCN sobre a CCS, a média geométrica destes quartos foi de 657.600
células/mL, enquanto que a média geométrica de CCS dos quartos infectados por S. aureus
foi de 3.286.000 células/mL (Taponen et al., 2007). Estes resultados sugerem que S. aureus
aumenta consideravelmente a CCS do leite e trazem mais prejuízos à qualidade do leite que
SCN.
Quartos sadios apresentam CCS menor em relação aos quartos infectados por SCN,
entretanto a média de CCS baseada em todas as espécies de SCN encontradas demonstrou-se
inferior à encontrada para os quartos infectados por S. aureus. Por outro lado, vacas com IIM
causadas por espécies como S. chromogenes, S. simulans e S. xylosus apresentaram CCS
semelhantes à encontrada em infecções por S. aureus (Supré et al., 2011). Este fato indica que
algumas espécies de SCN podem ser mais virulentas que outras e merecem maior atenção
quanto ao seu diagnóstico e tratamento.
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O impacto econômico direto da alta CCS depende do limite utilizado para fins de
bonificações pagas pelo leite de melhor qualidade, o que difere consideravelmente entre os
indústrias e sistemas de pagamento utilizados. Nestas circunstâncias, o fato de infecções
causadas por SCN elevar a CCS justifica o seu controle a fim de manter o leite em níveis
adequados de qualidade.

CORYNEBACTERIUM SPP. COMO CAUSADOR DA MASTITE BOVINA
A

maioria

dos

diagnósticos

realizados

para

identificação

de

espécies

de

Corynebacterium são baseados em características fenotípicas, com necessidade de
suplementação de ácidos graxos para o crescimento em 48 horas. O uso destas características
para o diagnóstico espécie-específico gera resultados incoerentes e alguns laboratórios
reconhecem esta dificuldade de identificação (Coyle & Lipsky, 1990; Watts et al., 2000). Não
existem métodos simples para identificação das espécies dentro do gênero Corynebacterium.
Hommez et al. (1999) propuseram uma chave de identificação após terem testado 33 testes
microbiológicos, e demonstraram possibilidade de identificação das espécies não-lipofílicas,
porém a maioria dos resultados são inconclusivos, além de serem laboriosos e demorados.
Sendo assim, é comum observar diagnósticos microbiológicos de Corynebacterium spp.
causadores da mastite bovina identificados apenas por gênero.
Em torno de 30% de erro ocorre na identificação de Corynebacterium spp. pelo
método da microbiologia padrão (Coyle & Lipsky, 1990; Watts et al., 2000). A identificação
das cepas de Corynebacterium spp. é realizada apenas no intuito de diferenciá-las dos demais
bastonetes com maior patogenicidade (Nocardia spp.) (Hogan et al., 1999; Harmon et al.,
1990). Outro fator que contribui para a não identificação espécie-específica parece estar
vinculado com a importância do Corynebacterium spp. em relação à sanidade do tecido
mamário, os quais são responsáveis por aumentos moderados de CCS (Bradley & Green,
2005; Schukken et al., 2009).
Corynebacterium spp. pode ser classificado quanto à afinidade lipídica que algumas
espécies necessitam para auxiliar em seu crescimento. Assim, espécies que necessitam de
ácidos graxos livres como suplemento para estimular o crescimento são chamadas de
lipofílicas, e as demais espécies que não necessitam de adição de gordura são chamadas de
não-lipofílicas.
Segundo o National Mastitis Council (NMC, 2004), Corynebacterium bovis,
Corynebacterium

amycolatum,

Corynebacterium

ulcerans,

Corynebacterium

pseudotuberculosis e Corynebacterium minutissimum são as 5 espécies mais prevalentes na
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epidemiologia da mastite bovina. Atualmente, segundo a lista de nomes procarióticos de J.P.
Euzéby, existem 111 espécies citadas e 11 subespécies dentro do gênero Corynebacterium
spp., o que indica a possibilidade de cepas ainda não estudadas como possíveis causas da
mastite subclínica e clínica em vacas leiteiras.
Vários estudos descreveram alta frequência de Corynebacterium como causador de
mastite bovina. Corynebacterium spp. foi o isolado mais prevalente em estudo que avaliou
4.662 amostras de quartos mamários de 1.180 vacas, no estado de São Paulo, Brasil. Dos
animais avaliados, 1.824 amostras foram CMT (California Mastitis Test) positivas e 379 não
apresentaram crescimento bacteriano. Das 1.445 amostras restantes, 11,24% foram
Corynebacterium spp., 9,20% Staphylococcus spp. e 5,34% Streptococcus spp. (Souto et al.,
2008). Estes resultados são similares aos de outro estudo que relatou Corynebacterium bovis
como o mais prevalente com 41,13% dos isolados provindos de 9.242 amostras com
isolamento microbiológico (Schepers et al., 1997). Staphylococcus coagulase negativa
(10,88%); Staphylococcus aureus (2,15%), Streptococcus uberis (<1%) e Streptococcus
dysgalactiae (<1%) também foram isolados das amostras de leite.
Em outro estudo que avaliou 35.828 quartos mamários de 8.957 vacas leiteiras,
Corynebacterium bovis e SCN foram os isolados mais frequentes em quartos mamários, com
um total de 10.596 vacas (29.57%) e 5.030 vacas (14.04%), respectivamente. O caráter
contagioso do Corynebacterium bovis pode ser percebido devido ao alto fator de correlação
encontrado entre as variáveis CCS e rebanho, e também, da CCS entre os quartos de uma
mesma vaca (Barkema et al., 1997). Schukken et al. (2009) analisaram amostras de leite de
352.614 vacas e observaram maior prevalência de patógenos secundários, o que foi similar ao
descrito por Barkema et al. (1997).
Uma pesquisa realizada no Brasil realizou exames microbiológicos de 6.315 amostras
de leite bovino (Brito et al., 1999). Os patógenos mais prevalentes foram Corynebacterium
spp. (55,2%), Staphylococcus aureus (19,2%), SCN (12,4%), Streptococcus agalactiae
(6,9%), Streptococcus esculina positivos (4,0%), Streptococcus esculina negativos (2,1%),
leveduras (0,1%) e Pseudomonas spp. (0,1%). Em 2.463 amostras (39%) não houve
isolamento no exame microbiológico e 216 (3,4%) estavam contaminadas. Bactérias do
gênero Corynebacterium foram isoladas de todos os rebanhos e em 24 deles, 21 a 40% dos
quartos estavam infectados. Em cinco rebanhos, mais de 50% dos quartos estavam infectados.
Corynebacterium bovis é a espécie mais isolada de IIM de bovinos. Porém, seu papel
como agente causador de mastite é controverso. A presença de Corynebacterium spp. em
regiões mais profundas do tecido mamário foi relatada por Benites et al. (2003), o que indica
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potencial invasivo destes microrganismos ao tecido mamário bovino. Alteração nos epitélios
cisterna do teto, roseta de Furstenberg, e no parênquima mamário devido à infecção por C.
bovis foram observadas em 16 dos 19 quartos em que foram realizados exames
histopatológicos (Ngatia et al., 1991).Entretanto, recente pesquisa avaliou por meio de cânula
intramamária o grau de colonização do C. bovis ao tecido mamário. Os resultados indicaram o
potencial deste microrganismo em colonizar o canal do teto sem causar infecção intramamária
verdadeira (Bexiga et al., 2011; Brooks; Barnum, 1984). Somado a isso, existem evidências
de que quartos infectados com C. bovis apresentem barreira biológica contra patógenos
primários da mastite (S. aureus e Streptococcus spp.) por meio de colonização do canal e
cisterna do teto (Huxley et al., 2003; Rainard & Poutrel,1982; Pankey et al., 1985; Sordillo et
al. 1989). Quartos mamários infectados com C. bovis foram significativamente menos
infectados com outros organismos patogênicos do que quartos sem isolamento bacteriano
(Brooks & Barnun, 1984;. Lam et al, 1997; Schukken et al., 1999).
Estudos posteriores contrariaram o efeito protetor em quartos com IIM por C. bovis
(Brooks et al, 1983;. Hogan et al, 1988). Tais resultados sugerem que quartos com IIM por C.
bovis são mais predispostos à infecção causada por estreptococos ambientais, S. aureus e S.
agalactiae. Entretanto, existe uma tendência de considerá-los microrganismos de menor
relevância por provocar resposta inflamatória de baixa intensidade (Bramley, 1975; Honkanen
et al. 1984; Brooks & Barnun, 1984; Levan et al. 1985; Pociecha, 1989; Sordillo et al., 1989;
Bradley, Green; 2005).
C. bovis prontamente coloniza o canal do teto de vacas leiteiras e tem sido usado como
um indicador de higiene no momento da ordenha (Watts et al., 2000). Em fazendas onde a
desinfecção dos tetos pós-ordenha não é prática de rotina, C. bovis foi isolado em percentual
maior do que 60% de amostras de quartos amostrados (Woodward et al., 1988). Brito, et al,
(1999) em estudo sobre o padrão de IIM sugeriram que as medidas de controle para as
mastites contagiosas não foram corretamente aplicadas nos rebanhos estudados onde se
observou alta prevalência de Corynebacterium spp. Os produtos cujo ingrediente ativo é o
LDBSA (ácido sulfônico linear duodecilbezeno) não demonstraram resultados satisfatórios na
desinfecção dos tetos sobre o Corynebacterium spp. (NMC, 1999). Por outro lado, produtos a
base de iodo e clorexidina são eficazes para desinfecção dos tetos pós-ordenha (Timm et al.
2000). Em termos de controle para eliminação de infecções subclínicas causadas por C. bovis,
além da desinfecção dos tetos após a ordenha, a terapia da vaca seca tem a mesma
importância. Durante a lactação não se recomenda o tratamento dos casos subclínicos
causados por Corynebacterium spp.
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Schukken et al. (2009) relataram maior frequência das espécies de Corynebacterium em
vacas (8.696) do que novilhas (2.803). Outros estudos descreveram alta prevalência de IIM
por Corynebacterium spp. em vacas primíparas nos quatro primeiros meses de lactação
(Laffranchi et al., 2001). Esses resultados sugerem a adoção de medidas preventivas e de
controle direcionadas para as novilhas no pré e pós-parto, como monitoramento de CCS e
exames microbiológicos.
SINAIS CLÍNICOS DA MASTITE POR Corynebacterium spp.
Corynebacterium

spp.

é

considerado

um

patógeno

secundário

que

infecta

principalmente vacas durante a lactação, sem causar sinais clínicos e com aumentos
moderados na CCS (Bradley & Green; 2005). Em geral, a doença é caracterizada por
sintomas leves e de pouca alteração na constituição físico-química do leite.
Nenhum caso de mastite clínica foi observado de 285 vacas com isolamento de
Corynebacterium spp (Gonçalves, 2012). Entretanto, outros estudos sugerem a importância
do Corynebacterium spp. como causador de mastites clínicas e como responsável por
alterações significativas em nível celular (Costa et al. 1985; Schukken et al. 1989; Hogeveen,
1998; Boyer, 1998). A ocorrência sob a forma de surto e a capacidade de provocar mastite
clínica persistente demonstra sua patogenicidade e o colocam como agente causador da
mastite com caráter contagioso (Costa et al. 1985).

EFEITO DE Corynebacterium spp. SOBRE A PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO E
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DO LEITE
Wilson et al. (1996) avaliaram amostras de leite de 105.083 vacas em lactação e
detectaram escores lineares de CCS de 3,9 para vacas com mastite causada por C. bovis, e de
3,5 para mastites causadas por Corynebacterium spp. Os valores encontrados, tanto para
vacas infectadas por C. bovis quanto para vacas sadias, foram inferiores ao escore linear
considerado limítrofe para vacas infectadas (4,4). Outro estudo descreveu, por meio de escore
linear, diferença significativa entre o escore médio de lnCCS (3,96) de 9242 quartos
infectados comparados aos quartos sem isolamento microbiológico (lnCCS = 2,64) (Schepers
et al., 1997). C. bovis é associado com IIM de baixa a moderada elevação da CCS e sem
sintomas clínicos graves (<500.000 células/ml) (Huxley et al., 2003), o que o classifica como
patógeno secundário juntamente com as espécies de SCN (Radostitis et al., 1994).
Schukken et al. (2009) descreveram CCS superior para vacas com quartos mamários
infectados em relação aos de novilhas. Vacas com mastite subclínica causada por C. bovis
apresentaram média de CCS 399.000 células/mL, e novilhas 232.000 células/mL. A
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participação de C. bovis isolado de tanques foi de 7,1% (CCS < 200.000 células/mL), 8%
entre 200.000 e 400.000 células/mL, e 8,6% em CCS > 400.000 células/mL. Haltia et al.
(2006) avaliaram por meio da CCS a intensidade da infecção de C. bovis. Foram isolados
1.640 C. bovis de 11.649 amostras por quartos mamários com média de CCS de 303.000
células/mL. A alta prevalência de C. bovis encontrada neste estudo pode ser explicada pelo
fato de apenas sete das 25 fazendas avaliadas apresentarem procedimento de desinfecção dos
tetos antes e após a ordenha.
Apesar de quartos mamários com IIM causada por Corynebacterium spp.
apresentarem pequena alteração na CCS, pesquisas descreveram resultados contraditórios
(Victória et al., 2005). Mettifogo et al. (1991), em amostras de vacas com isolamento desse
agente, descreveram que em 70,67% a CCS variou de 500.000 a 3.880.000 células/mL, com
média de 1.032.000 células/mL. Foi relatada a ocorrência de C. bovis em 25,77% das
amostras de leite associadas à alta CCS, o que classifica o agente como provável causador de
mastite subclínica com consequentes prejuízos para glândula mamária e produção de leite.
Zafalon et al. (1999) descreveram diferença na quantidade de células somáticas entre os
quartos sadios e infectados por C. bovis. Entretanto, apesar da diferença ser significativa, os
quartos infectados na grande maioria dos estudos apresentam média dentro do limiar de
200.000 células/mL, considerado para quartos sadios.
No estudo realizado por Gonçalves (2012), diferenças significativas (P<0,05) foram
observadas quando os quartos infectados por Corynebacterium spp. foram comparados aos
quartos sem isolamento microbiológico (Tabela 4). Quartos infectados pelo agente em estudo
apresentaram menor produção de leite (597 g), gordura (19g/kg), proteína (16g/kg), lactose
(30 g/kg), caseína (13g/kg), sólidos totais (72g/kg) e extrato seco desengordurado (52g/kg)
que os quartos negativos (controle). Em relação à CCS, quartos positivos para
Corynebacterium spp. apresentaram média de 662.370 células/mL, enquanto quartos sadios
tiveram média de 54.280 células/ mL. Aproximadamente 49% dos quartos apresentaram CCS
superiores a 200.000 células/mL.
Quartos com isolamento negativo apresentaram média de CCS <60.000 células/mL, e
não apresentaram diferença de CCS em relação à distribuição entre dianteiros e traseiros. Por
outro lado, quartos com isolamento de Corynebacterium spp. apresentaram maior CCS nos
quartos dianteiros (>870.000 células/mL) em relação aos traseiros (500.000 células/mL).
Quartos anteriores direito infectados apresentaram a maior média de CCS (>1.000.000
células/mL), enquanto os posteriores direito infectados apresentaram a menor média de CCS
(<270.000 células/mL). Os quartos infectados do lado direito (lateral AD/PD) demonstraram a
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maior média de CCS (>690.000 células/mL), assim como, a somatória da CCS de quartos
anteriores direito e posteriores esquerdo (diagonal AD/PE) proporcionaram uma média alta de
CCS (>900.000 células/mL) (Gonçalves, 2012). Estes dados diferem dos encontrados no
estudo de Barkema et al. (1997), que relataram menor percentual de altas CCS e frequência de
infecção em quartos dianteiros. No entanto, foram similares aos resultados de Barkema et al.
(1997) quanto à maior frequência de infecção nos anteriores direitos quando comparados aos
anteriores esquerdos.
Quartos mamários com isolamento de Corynebacterium spp. produziram 30 gramas a
menos de lactose do que quartos sadios (Tabela 4), provavelmente devido ao processo
inflamatório, que provoca diminuição na concentração de lactose no leite decorrente da lesão
tecidual, a qual reduz a capacidade de síntese pelo epitélio glandular. Outra possibilidade da
detecção de mastite seria por meio de mudanças ocorridas nas concentrações de minerais,
porém estes constituintes não foram avaliados neste estudo.

Tabela 1. Efeito da IIM causada por Corynebacterium spp. sobre a composição e CCS no leite
em relação a quartos mamários sem isolamento microbiológico (negativos).
Quartos mamários
n1

Infectados

n1

Negativos

EPM2

P

190

662,37

200

54,28

49,63

<,0001

190

5,32

200

4,60

0,03

<,0001

190

1623,01

200

2220,25

55,24

<,0001

PLC (g)4

190

1628,97

200

2209,49

54,89

<,0001

Gordura (kg)

190

0,057

200

0,076

0,002

<,0001

Proteína (kg)

190

0,052

200

0,068

0,001

<,0001

Lactose (kg)

190

0,073

200

0,103

0,002

<,0001

Caseína (kg)

190

0,040

200

0,053

0,001

<,0001

Sólidos totais (kg)

190

0,198

200

0,270

0,006

<,0001

Extrato seco desengordurado (kg)

190

0,141

200

0,193

0,004

<,0001

Variável
CCS (CS/mL)
CCS (log10CS/mL)
Produção de leite (g)

1

3

n: Número de observações. 2 EPM: Erro padrão da média.

Dos quartos mamários com isolamento de Corynebacterium spp., foram selecionados
quartos contralaterais (quartos infectados por Corynebacterium spp. e sem isolamento
microbiológico como controle). Um total de 92 quartos foram selecionados, e com base no
conhecimento prévio da existência de diferença de produção entre quartos anteriores e
17

posteriores, os quartos contralaterais foram tratados como metades de acordo com a
metodologia estatística utilizada por Silva et al. (2008).
Não houve efeito da IIM causada por Corynebacterium spp. entre quartos contralaterais
sobre a produção de leite, gordura, proteína, caseína, lactose, sólidos totais e extrato seco
desengordurado, exceto para a variável CCS (P=0,02) (Tabela 5). Assim como, interações
foram observadas (P<0,05) apenas para as variáveis: gordura (%) e gordura (kg), que
demonstraram interação entre raça e distribuição de quartos; e para lactose (%) com interação
entre tratamento e distribuição de quartos.
A CCS entre quartos infectados (194.000 células/mL) e sadios (81.000 células/mL)
diferiram estatisticamente (P<0,05). Estes resultados são similares aos descritos por LeVan et
al. (1985) e Ngatia et al. (1991), que observaram diferenças significativas na CCS entre
quartos sadios e infectados. Apesar da diferença significativa entre quartos contralaterais
observada por Gonçalves (2012), a média da CCS de quartos contralaterais infectados
apresentou-se abaixo do limiar considerado padrão para quartos sadios (200.000 células/mL).
Da mesma forma, LeVan et al. (1985) não encontraram diferenças significativas quanto a
produção de leite, teores de gordura e proteína, entre quartos sadios e infectados por C. bovis.
No entanto, estes mesmos pesquisadores quando corrigiram as variáveis para g/kg de leite,
não observaram diferenças de produção. Gonçalves (2012), não observou diferenças
significativas nas demais variáveis: produção de leite, gordura, proteína, caseína, lactose,
sólidos totais e extrato seco desengordurado; além da CCS. No entanto, quartos contralaterais
positivos tiveram produção de leite corrigida para gordura mais baixa (diferença de 32,76 g)
que quartos sadios (controle) (Tabela 5). Esta perda de produção pode ser observada em
gramas para cada variável: gordura (1 g/kg), proteína (11 g/kg), lactose (4 g/kg), caseína (2
g/kg), sólidos totais (8 g/kg) e extrato seco desengordurado (6 g/kg). LeVan et al. (1985),
também detectaram leve perda de produção de leite pela mastite causada por
Corynebacterium bovis (0,18 kg/dia), apesar deste resultado não ter sido estatisticamente
significativo (P>0,05).
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Tabela 5. Efeito da IIM causada por Corynebacterium spp. sobre a composição e a CCS
no leite de quartos mamários contralaterais (infectado e sadio).
Variável

IMM causada por Corynebacterium spp.
n1

SIM

NÃO

EPM2

P

CCS (log10CS/mL)

46

4,97

4,74

0,05

0,02

Lactose (%)

46

4,54

4,58

0,026

0,43

Gordura (%)

46

3,45

3,46

0,10

0,94

Proteína (%)

46

3,23

3,20

0,04

0,78

Caseína (%)

46

2,50

2,48

0,03

0,77

Sólidos totais (%)

46

12,19

12,23

0,12

0,89

Extrato seco desengordurado (%)

46

8,74

8,76

0,05

0,85

Produção de leite (ml)

46

1.835,79

1.892,45

0,1157

0,80

Produção de leite (g) 3

46

1.868,65

1.901,41

119,39

0,89

46

1.828,92

1.876,37

111,61

0,83

Gordura (kg)

46

0,062

0,063

0,003

0,96

Proteína (kg)

46

0,058

0,069

0,003

0,85

Lactose (kg)

46

0,085

0,089

0,005

0,74

Caseína (kg)

46

0,045

0,047

0,002

0,77

Sólidos totais (kg)

46

0,225

0,233

0,01

0,78

Extrato seco desengordurado (kg)

46

0,162

0,168

0,01

0,75

PLC (g)

4

1

n: Número de observações, aos pares. 2 EPM: Erro padrão da média. 3 Volume de leite, em mililitros,
convertido para massa de leite, em gramas. 4 Produção de leite ajustada para o percentual relativo de
gordura de 3,5%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de aumentos moderados na CCS, infecções intramamárias subclínicas causadas
por agentes secundários da mastite, em especial, Staphylococcus coagulase negativa e
Corynebacterium spp., não afetam a produção e composição do leite. Staphylococcus
chromogenes e Corynebacterium bovis parecem ser os patógenos secundários mais isolados
de amostras de leite quando identificados em nível de espécie. Em rebanhos nos quais a
mastite causada por patógenos primários está controlada, práticas de manejo com objetivo de
reduzir infecções intramamárias por agentes secundários são o próximo passo para melhoria
da qualidade do leite.
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