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RESUMO 
 

Dentre os agentes etiológicos da mastite contagiosa dos bovinos, o Staphylococcus 

aureus apresenta maior prevalência no mundo. Neste estudo foi investigada a diversidade 

genética de 94 isolados de S. aureus obtidos de leite de vacas com mastite subclínica (87), 

queijo cru tipo coalho (06) e equipamentos de ordenha (01) em 12 rebanhos leiteiros do Estado 

de Pernambuco (Brasil), através da análise do polimorfismo da região 3’-terminal do gene da 

coagulase (PCR/RFLP-coa) e da região intergênica 16S-23S dos operons ribossomais 

(ribotipagem-PCR), associados à análise de macrorrestrição do DNA genômico, digerido por 

SmaI, através da eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE). A PCR/RFLP-coa revelou dois 

coagulotipos: Coa1 (~720 pb) que agrupou 62,5% dos isolados, e Coa2 (~950 pb) com 37.2%. 

O Coa1 foi subtipado em Coa1A (59,6%) e Coa1B (3,2%) após restrição com AluI e HhaI. A 

ribotipagem-PCR revelou dez ribotipos (R1–R10), dos quais R1–R6 (62,77%) agruparam os 

coagulotipos Coa1A/Coa1B, e os ribotipos R7–R10 (37,23%) agruparam o coagulotipo Coa2. 

Na análise do PFGE, considerando 80% de similaridade entre as amostras, foram identificados 

dez perfis de macrorrestrição (A – J). Os índices discriminatórios desses métodos foram de 

0.510, 0.741 e 0.836, respectivamente. Vinte e cinco perfis genotípicos (GI – GXXV) foram 

obtidos com a associação desses resultados (índice discriminatório = 0.910). O genótipo 

predominante foi o GIII, encontrado em três rebanhos (20,21% das amostras). O PFGE foi mais 

discriminatório que os métodos baseados em PCR. Entretanto, a ribotipagem-PCR é mais 

rápida, barata e altamente reprodutível e poderá ser útil em investigações epidemiológicas. A 

presença de S. aureus em amostras de leite mastítico, queijo cru e em equipamentos de ordenha 

com o mesmo perfil genotípico evidencia o risco da transmissão deste patógeno aos 

consumidores e a vacas não-infectadas. A identificação de clones prevalentes dentro de um 

rebanho ou região pode ser usada como base para o desenvolvimento de medidas profiláticas 

específicas no controle das mastites estafilocócicas. 

 

Unitermos: Staphylococcus aureus, Epidemiologia Molecular, Mastite Bovina. 
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1.0 – INTRODUÇÃO  
 

Dentre as doenças de maior importância nos sistemas de exploração pecuária, 

enconta-se a mastite que afeta acentuadamente a produção leiteira mundial, pela 

redução da capacidade produtiva dos rebanhos infectados. Além disso, deve-se assinalar 

a importância da doença na saúde pública, pela veiculação de microrganismos 

patogênicos e suas toxinas, assim como resíduos de antibióticos. Por outro lado, são 

significativos os prejuízos causados às indústrias pelas flutuações nos constituintes do 

leite, o que afeta a sua qualidade (Costa et al., 1999; Langoni, 1999). 

As mastites causadas por Staphylococcus aureus ocupam papel de destaque na 

prevalência das mastites clínicas e subclínicas, e uma explicação para tal fato é a 

ineficiência dos tratamentos e a persistência do microrganismo como parte da 

microbiota externa ao canal do teto (Davidson, 1961; Langoni, 1999). 

A infecção de uma glândula sadia geralmente ocorre na hora da ordenha, pela 

contaminação da extremidade distal do teto com a entrada do microrganismo pelo 

orifício do teto, ocasionando a infecção intramamária (Bramley & Dodd, 1984). 

Segundo Amaral (1999), as vias mais importantes para transmissão de S. aureus são 

mãos de ordenhadores, equipamentos de ordenha e outros fômites. Costa (1998) chama 

ainda atenção para os animais portadores assintomáticos, atuando como importantes 

reservatórios deste patógeno. 

Algumas práticas mais freqüentemente recomendadas em programas de controle 

da mastite são: higienização dos animais e equipamentos de ordenha, uso de anti-séptico 

antes e após ordenha, ordenha dos animais infectados por último, tratamento apropriado 

dos casos clínicos, antibioticoterapia dos casos subclínicos durante a secagem e descarte 

de vacas com mastites crônicas rescidivantes (Kirk et al., 1994; Costa, 1998). 

Entretanto, em virtude de fontes exógenas à glândula mamária, assim como o 
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surgimento de isolados de S. aureus resistentes a certos antibióticos, essas estratégias de 

controle têm apresentado sucesso limitado (Zecconi & Piccinini, 1999; Radostits et al., 

2002; Zadoks et al., 2002). 

O conhecimento da cadeia epidemiológica de qualquer enfermidade é passo 

fundamental para que sejam aplicadas medidas ideais de profilaxia e controle de uma 

doença (Amaral, 1999). Para identificação e comparação de isolados de S. aureus em 

estudos epidemiológicos, várias técnicas moleculares têm sido desenvolvidas e 

utilizadas (Aarestrup et al., 1995; Pereira et al., 2002; Zadoks et al., 2002; Vautor et al., 

2003). O conhecimento do perfil molecular dos clones de S. aureus possibilita estudos 

epidemiológicos de dispersão deste patógeno em propriedades rurais, oferecendo 

subsídios para elaboração de estratégias de profilaxia e controle das mastites 

estafilocócicas no rebanho (Kapur et al., 1995; Lange et al., 1999; Santos et al., 2003; 

Sommeräuser et al., 2003). 
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2.0 – REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Produção leiteira no Estado de Pernambuco 

O leite, independente de sua origem, é um alimento de elevado teor protéico e 

largamente utilizado na alimentação humana, devendo ser um produto seguro e de boa 

qualidade. No Brasil, durante o terceiro trimestre de 2005, foram adquiridos, pelas 

indústrias e laticínios controlados por algum tipo de inspeção, 4.048 bilhões de litros de 

leite. Segundo o IBGE (2006), este número indica variações positivas de 14,05% sobre 

o terceiro trimestre de 2004, constatando-se um aumento na produção de Pernambuco, 

que passou a ser o Estado com a segunda maior produção leiteira do Nordeste (~93 

milhões de litros), perdendo apenas para a Bahia (~238 milhões de litros). 

De acordo com o último censo realizado pelo IBGE (1995 – 1996), a produção 

leiteira em Pernambuco constitui-se numa das principais atividades econômicas, 

concentrando-se na Região Agreste (Anexo 1), que é responsável por mais da metade da 

produção estadual (Figura 1). O leite e derivados produzidos nesta região abastecem as 

cidades locais e a Região Metropolitana do Recife, atingindo um grande contingente de 

consumidores. 

Apesar do Estado de Pernambuco ter capacidade potencial para bovinocultura 

leiteira, seu rebanho produtor não é alvo de medidas de controle contra afecções que 

acometem sua produção (Oliveira et al., 2002). 
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Figura 1. Produção leiteira bovina para o Estado de Pernambuco dividido em 

mesorregiões. (Último censo realizado pelo IBGE entre os anos 1995–1996) 

 

2.2. Anatomia e sistemas de defesa do úbere bovino 

O úbere da vaca é composto de dois pares de glândulas mamárias, cada um 

drenado por uma teta. Os quatro quartos são estruturalmente separados e 

funcionalmente independentes. Histologicamente, o úbere lactente é uma glândula 

exócrina grande e lobulada, com alvéolos dilatados que armazenam leite. As células 

secretoras são mantidas muito próximas umas às outras por junções compactas. Essa 

estrutura é amplamente responsável pela barreira sangue-leite e pela difusão seletiva de 

drogas entre ambos os compartimentos (Gruet et al., 2001) (Figura 2). 

A cisterna do teto possui formato anelar e dobras longitudinais (Tanhuanpää, 

1995). O canal do teto é mantido fechado por um esfíncter e seu lúmen é composto por 

camadas de epitélio queratinizado, o qual forma uma grande barreira física às bactérias. 

Dessa forma, os canais do teto com diâmetro maior tornam o respectivo quarto mamário 

mais susceptível à infecção (Gruet et al., 2001). 
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Figura 2. Estrutura anatômica da glândula mamária bovina (úbere). (Esquema baseado 

em Getty, 1975). 

 

Além do transporte dos componentes básicos do leite para o parênquima 

glandular, o fluxo sanguíneo também fornece imunoglobulinas (IgG1 e IgG2) e proteína 

do complemento, que irão ajudar a proteger a glândula mamária (Gruet et al., 2001). Já 

em casos de infecções intramamárias, a presença de bactérias ou de produtos 

bacterianos estimula a formação de mediadores inflamatórios endógenos que disparam o 

recrutamento de polimorfonucleados (PMN) do sangue e estimulam a diapedese. Os 

PMN podem então justificar a elevação significativa na contagem de células somáticas 

(CCS) durante processos inflamatórios, que passa de 50.000 células por mililitro para 

milhões de células por mililitro. Essa cascata é a primeira linha de defesa do úbere, 

ajudando a limitar o crescimento bacteriano, mas raramente eliminando completamente 

os patógenos (Gruet et al., 2001). 
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2.3. Mastite bovina – aspectos gerais 

Segundo a International Dairy Federation (1987), a mastite é definida como 

uma reação inflamatória da glândula mamária que, além de mudanças físico-químicas e 

microbiológicas, é caracterizada por um aumento do número de células somáticas no 

leite e também por mudanças no tecido mamário. Este processo inflamatório, de 

evolução aguda ou crônica, apresenta-se sob as formas; clínica, quando há produção 

anormal do leite e sinais clínicos evidentes nos quartos afetados, ou subclínica, quando 

o leite ou quarto não apresenta sinal clínico aparente apesar da inflamação. Acomete 

mais freqüentemente os ruminantes, sendo de natureza plurietiológica: tóxica, 

traumática, infecciosa, metabólica, fisiológica, alérgica e psicológica (Costa, 2003). 

A mastite bovina é considerada uma enfermidade de alta prevalência e de grande 

importância à pecuária leiteira, sendo discutida desde o século XIX, devido aos 

prejuízos causados pela redução na produção de leite, gastos com medicamentos e 

assistência veterinária, descarte do leite contaminado após tratamento e descarte precoce 

de animais doentes (Costa et al., 1999). O nível de mastite clínica e subclínica estimado 

por Costa et al. (1995), nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, encontra-se na ordem 

de 17,45% e 71,56%, respectivamente. Em Pernambuco, Mota et al. (1999) e Santos et 

al. (2003) demonstraram que o índice de mastite subclínica em alguns rebanhos leiteiros 

pode chegar até 80% dos quartos mamários, dependendo do tipo de exploração leiteira. 

Devido à infecção intramamária, o Conselho Nacional de Mastite dos Estados 

Unidos (NMC) estima uma perda monetária anual de aproximadamente US$ 2 bilhões 

(Vasudevan et al., 2003). A repercursão financeira em propriedades brasileiras, devido a 

essa afecção, gira em torno de 332 dólares/vaca/ano, superior aos EUA, que assinala 

perdas de 200 dólares/vaca/ano (Costa, 1998). Em relação aos laticínios, a mastite 

acarreta queda da qualidade do produto final e diminuição no rendimento industrial para 
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a fabricação dos derivados lácteos em virtude das alterações na composição do leite 

mastítico (Langoni, 1999). 

 

2.3.1 – Mastite infecciosa 

A mastite infecciosa é considerada a mais importante por não ser auto-limitante, 

por ser contagiosa, podendo disseminar-se rapidamente para outros animais do rebanho 

e, além disso, por adquirir importância para a saúde pública pela possibilidade de 

veiculação de microrganismos, toxinas e resíduos antimicrobianos ao leite (Costa, 

1998). De acordo com Brabes et al. (1999), dentre os agentes etiológicos, as bactérias 

têm maior incidência, constituindo cerca de 80 a 90% dos casos de mastite. 

Costa (1998) classifica os patógenos da mastite em dois diferentes grupos: 

contagiosos e ambientais. Os chamados contagiosos necessitam do animal para a 

sobrevivência, multiplicam-se na glândula mamária, canal do teto ou sobre a pele, e são 

transmitidos de uma vaca infectada ou quarto infectado para uma vaca sadia ou quarto 

sadio, principalmente durante a ordenha. Os principais agentes contagiosos são: 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus sp, 

Staphylococcus aureus e Corynebacterium bovis. Os denominados ambientais são 

oportunistas, estão presentes no ambiente em que o animal vive e a infecção pode 

ocorrer no período entre ou durante a ordenha. Neste grupo encontram-se: 

Streptococcus uberis, diversas bactérias da família Enterobacteriaceae, 

Arcanobacterium pyogenes, Pseudomonas sp e outros microrganismos ubiqüitários tais 

como fungos, principalmente leveduras e algas aclorofiladas (Prototheca sp).  
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2.4. Staphylococcus aureus  

 

2.4.1 – S. aureus como agente causador da mastite 

Microrganismos do gênero Staphylococcus spp são os mais freqüentemente 

isolados em amostras de leite provenientes de vacas com mastite contagiosa, sendo S. 

aureus a espécie de maior prevalência, devido a uma série de fatores que asseguram sua 

persistência no interior da glândula mamária (Radostits et al., 2002; Costa, 2003). 

S. aureus trata-se de uma das bactérias não formadoras de esporos mais 

resistentes, capaz de sobreviver por longos períodos em objetos inanimados secos 

(Schaechter et al., 2002). Sua alta prevalência nos rebanhos leiteiros ocorre devido à 

capacidade de penetrar e se instalar profundamente nos tecidos da glândula mamária, 

formar microabscessos, resistir à fagocitose e sobreviver no interior de fagócitos, 

restringindo, dessa forma, o acesso dos agentes antimicrobianos administrados para o 

foco da infecção, mesmo que estejam em concentrações terapêuticas (Araújo & 

Andrioli, 1996). Desta forma, este microrganismo torna-se capaz de instalar uma 

infecção crônica e profunda na glândula mamária, extremamente difícil de ser tratada 

(Miles et al., 1992; Dego et al., 2002).  

Além disso, S. aureus originários de mastites produzem vários compostos que se 

associam à superfície celular, além de secretar compostos na matriz extracelular que 

auxiliam na adesão e colonização do epitélio da glândula mamária, constituindo, dessa 

forma, pontos críticos na patogênese da mastite (Aguillar et al., 2001; Takeuchi et al., 

2001; Dego et al., 2002; Contreras et al., 2003). 

As infecções causadas por S. aureus geralmente resultam em mastites 

subclínicas que podem progredir para manifestações clínicas e, embora medidas 

preventivas visando ao controle da transmissão sejam amplamente praticadas, as 
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mastites causadas por esse patógeno ainda são bastante comuns (Bradley, 2002; Vieira-

da-Motta et al., 2001).  

A transmissão de S. aureus ocorre principalmente durante a ordenha, com vacas 

cronicamente infectadas atuando como o principal reservatório da bactéria (Roberson et 

al., 1994). Entretanto, outras fontes desse patógeno em rebanhos leiteiros já foram 

relatadas, como pele bovina e humana, equipamentos de ordenha e vacas portadoras 

assintomáticas (Costa, 1998; Zadoks et al., 2002). Há ainda muitas outras fontes de S. 

aureus, incluindo ração animal, cama e materiais da baia, além de outros animais (cães, 

gatos, ovelhas, etc.) (Zecconi & Piccinini, 1999; Radostits et al., 2002). 

 

2.4.2 – Taxonomia 

O gênero Staphylococcus spp (do grego “staphyle” = cacho de uvas, e “cocos” = 

grão), pertencente à família Micrococcaceae, é composto por microrganismos imóveis, 

Gram-positivos, produtores de catalase, que se agrupam em massas irregulares ou sob a 

forma de cachos de uva (Figura 3). As bactérias desse gênero diferem das espécies do 

gênero Micrococcus spp por serem oxidase-negativa, suportarem altas concentrações 

salinas (10-15%), fermentarem glicose em anaerobiose, possuírem ácido teicóico como 

constituinte de sua parede celular e DNA com conteúdo bastante reduzido de GC (30 a 

39%) (Madigan et al., 1997; Ravel, 1997). 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Característica morfotintorial pela técnica de 
coloração de Gram de microrganismos pertencentes ao 
gênero Staphylococcus spp (Tortora et al., 2005). 
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Atualmente o gênero Staphylococcus spp abrange cerca de 42 espécies 

registradas no banco de dados Taxonomy Browser (NCBI, 2006), sendo 20 associadas a 

uma ampla variedade de infecções de caráter oportunista, em seres humanos e animais. 

A espécie mais ubíqua é S. epidermidis, encontrado na pele humana e que raramente 

produz doença. S. aureus, por sua vez é o mais patogênico do gênero, por produzirem 

um amplo espectro de doenças, desde lesões cutâneas superficiais até severas infecções 

sistêmicas, no homem e em outros animais (Tortora et al., 2005). 

O nome desta espécie deriva da coloração de suas colônias logo assim que 

passaram a ser estudadas e isoladas por Rosembach (1884), que nomeou inicialmente S. 

pyogenes aureus as colônias amareladas e S. pyogenes albus as brancas. Entretanto, já é 

sabido que a pigmentação da colônia é bastante variável, considerando-se apenas o 

nome Staphylococcus aureus Rosembach (Judicial Commission, 1958). 

 

2.4.3 – Caracterização bioquímica 

Diversos testes bioquímicos são utilizados para classificar isolados de 

Staphylococcus spp, no entanto, muitos deles caíram em desuso pela baixa 

especificidade e sensibilidade. O teste para a produção de hemólise e pigmentação em 

placas de ágar sangue, por exemplo, representa uma prática simples e rápida, porém de 

baixa sensibilidade, pois existem isolados de S. aureus que apresentam pigmentação e 

hemólise variáveis (Boerlin et al., 2003). 

Ensaios para avaliar a produção de coagulase em tubo foram utilizados, por 

muito tempo, como único teste para identificação de S. aureus. Contudo, na nona edição 

do Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, Schleifer (1986) listou três espécies 

de Staphylococcus coagulase-positiva: S. aureus, S. hyicus e S. intermedius. Além disso, 

sabe-se que este teste está sujeito a muitas variações de acordo com o tempo de 
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incubação, origem do plasma utilizado ou grau de coagulação (Berke & Tilton, 1986). 

Entretanto, McDonald & Chapin (1995) mostraram que a produção de coagulase em 

tubo é uma prova de grande valia na classificação de Staphylococcus spp, pois apresenta 

uma sensibilidade e especificidade de 79,5 e 100%, respectivamente. 

Um método alternativo, o teste da termonuclease, detecta a produção de 

nucleases termoestáveis. Nucleases em geral têm a função de hidrolisar o DNA para 

produzir oligonucleotídeos e nucleotídeos (Cheesbrough, 2000). Em 1972, Lachica et al. 

constatou que S. aureus são capazes de produzir nucleases termorresistentes, uma 

propriedade, até então, não identificada em outros microrganismos. Estudos de Madison 

& Baselski (1983) sugerem a produção desta enzima como uma importante 

característica para identificação de S. aureus. Em 1984, Adekeye identificou alguns 

isolados de S. aureus de gado bovino, ovelhas, cabras e cavalos com baixa produção 

desta enzima. Porém, Jasper et al. (1985) e Skulnick et al. (1994) encontraram uma 

especificidade de 98-100% para este teste. Desse modo, alguns estudos sugerem o uso 

simultâneo dos testes da coagulase e termonuclease, para uma caracterização mais 

precisa desses isolados (Schanholtzer & Peterson, 1982; Berke & Tilton, 1986). 

Em 1985, Jasper e colaboradores encontraram uma cepa (1/255) classificada 

como S. hyicus positiva para coagulase e termonuclease. Portanto, outros testes 

bioquímicos devem ser adotados na identificação de S. aureus, por apresentarem bons 

índices de sensibilidade e especificidade: fermentação anaeróbica de açúcares 

(Schleifer, 1986); produção de acetoína ou teste Voges-Proskauer (Finegold & Baron, 

1986); produção de �-galactosidase (Hendrickson, 1985); crescimento em meios 

seletivos como Mannitol Salt Agar (Kloos & Bannerman, 1995) e Agar Baird-Parker 

(Harmon et al., 1991), dentre outros (Anexo 2). 
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Nos últimos anos, o método mais seguro para identificação de espécies do 

gênero Staphylococcus consiste na utilização de sistemas comerciais de teste em 

miniatura, baseados em imunoensaios e testes bioquímicos, que garantem uma maior 

precisão na identificação de Staphylococcus coagulase-positiva (Roberson et al., 1992). 

Entretanto, devido ao alto custo destes kits e cartelas comerciais, muitos laboratórios 

tendem a adotar provas laboratoriais clássicas no trabalho de caracterização fenotípica 

dos isolados. 

 

2.4.4 – Patogenicidade 

Alguns isolados de S. aureus produzem uma série de toxinas extracelulares e 

fatores de virulência que contribuem para a patogenicidade do microrganismo, 

garantindo seu sucesso na sua instalação, desenvolvimento e manutenção no tecido 

hospedeiro (Leitner et al., 2003; Mork et al., 2005).  

Apesar do mecanismo de patogenicidade do S. aureus ainda não estar 

completamente esclarecido, sabe-se que suas exotoxinas superantigênicas, como 

enterotoxinas (SEs) e toxina da síndrome do choque tóxico (TSST-1), parecem interagir 

com as células apresentadoras de antígeno para induzir a proliferação celular e 

expressão de altos níveis de citocina (Marrack & Kappler, 1990; Schlievert, 1993).  

A alfa-hemolisina produzida por estafilococos é muito ativa contra eritrócitos 

de algumas espécies animais. Esta toxina apresenta ação necrosante em pequenos vasos 

e aparentemente induz a formação de poros, alterando a permeabilidade da membrana 

celular. As hemolisinas estafilocócicas beta, gama e delta apresentam menor toxidez, 

mas seus mecanismos de atuação ainda não foram esclarecidos (Dinges et al., 2000). 

Por outro lado, a leucocidina apresenta ação destrutiva direcionada a neutrófilos e 
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macrófagos, permitindo que S. aureus escapem ilesos da fagocitose (Madigan et al., 

1997; Dinges et al., 2000). 

Além desses fatores, enterotoxinas produzidas por alguns isolados, em 

condições favoráveis, são responsáveis por casos de intoxicação alimentar aguda no 

homem (Novick, 2000). Segundo Baird-Parker (1990), desde 1930 têm-se demonstrado 

que S. aureus são comuns e largamente difundidos nas intoxicações alimentares. 

Freqüentemente, alimentos de origem animal, especialmente leite e derivados, estão 

associados a surtos de toxinfecções alimentares, representando um grande problema 

para a saúde pública. A presença de S. aureus no leite e derivados comercializados pode 

constituir um risco ao consumidor, pois as enterotoxinas causam vômitos, diarréia e 

cefaléia, podendo levar a quadros mais severos de intoxicação alimentar (Omoe et al., 

2002; Radostits et al., 2002). 

A interação do microrganismo com o hospedeiro é fortemente dependente das 

propriedades de sua superfície celular, especificamente da presença de 

exopolissacarídeos na sua camada mais externa, que parece desenvolver um importante 

papel na virulência. Alguns S. aureus são capazes de produzir essas camadas de 

exopolissacarídeo (Watson, 1989; Christensen et al., 1990; Cucarella et al., 2001) que 

devem impedir a interação entre opsonização e fagocitose (Wilkinson, 1983), além de 

reduzir a suscetibilidade a antibióticos, aumentando significativamente a capacidade de 

colonização desta bactéria (Baselga et al., 1993).  

A cápsula é uma camada de polissacarídeo mais estável e está intimamente 

associada com a célula bacteriana e não é removível por lavagens sucessivas 

(Wilkinson, 1983; Dego et al., 2002). O muco, também chamado de biofilme, é uma 

matriz de exopolissacarídeo formada após o crescimento em meios especiais. Este muco 

agrupa as bactérias em microcolônias (Costerton et al., 1999; Ammendolia et al., 1999; 
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Arciola et al., 2001; Dego et al., 2002) e encontra-se fracamente ligado à parede celular, 

podendo ser facilmente removido após lavagens (Watson, 1982; Christensen et al., 

1990). 

Uma proteína espécie-específica ancorada à parede celular do S. aureus, 

proteína A estafilocócica (SpA, do Inglês Staphylococcus protein A), tem a habilidade 

de interagir com muitos componentes do hospedeiro, possivelmente desenvolvendo um 

papel como fator de virulência em infecções (Palmqvist et al., 2002). Esta proteína 

encontra-se ancorada covalentemente à parede celular da maioria dos S. aureus 

(Schleifer & Kroppenstedt, 1990) e foi inicialmente caracterizada pela sua habilidade de 

ligação à porção Fc de muitas subclasses de IgG em mamíferos, observando-se 

posteriormente sua interação com outras imunoglobulinas não-específicas, além de 

outros componentes do hospedeiro (Jansson et al., 1998; Cary et al., 1999; Hartleib et 

al., 2000). 

A expressão de SpA na superfície bacteriana torna a bactéria menos suscetível à 

fagocitose por neutrófilos humanos, possivelmente em virtude da sua ligação com o 

fragmento Fc da IgG impedindo sua opsonização regular (Peterson et al., 1977; 

Gemmell et al., 1991). 

Outra substância produzida por S. aureus é a coagulase, um fator enzimático 

que causa coagulação do fibrinogênio do soro, resultando numa espécie de coágulo 

(Madigan et al., 1997). A produção da coagulase é um importante determinante 

fenotípico na caracterização de isolados de S. aureus (McDonald & Chapin, 1995; Kim 

et al., 2001). Geralmente está associada à patogenicidade, apesar do seu papel como 

fator de virulência ainda não estar esclarecido (Su et al., 1999; Pratten et al., 2001; da 

Silva et al., 2006). Sabe-se que o coágulo produzido por esta enzima resulta no acúmulo 
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de fibrina ao redor das células bacterianas, isolando a área infectada e dificultando a 

ação dos mecanismos de defesas do hospedeiro (Madigan et al., 1997). 

Outros fatores de virulência produzidos por alguns S. aureus incluem 

colagenase, staphyloquinase, fosfatase alcalina e ácida, elastase, ácido teicóico e 

lipotecóico, hialuronidase, fibrolisina, lipase, beta-lactamase, nucleases e proteínas de 

ligação à fibronectina. Contudo, o papel patogênico exato da maioria desses produtos e 

seus efeitos na adesão e invasão ainda não foram esclarecidos. A adesão do S. aureus às 

células do epitélio pode envolver interações físico-químicas não-específicas e/ou 

interações específicas entre os ligantes associados à célula bacteriana e aos receptores 

de superfície da célula hospedeira. Supõe-se que a adesão é um pré-requisito e um passo 

crucial para o desenvolvimento da infecção na glândula mamária (Almeida et al., 1996; 

Dego et al., 2002; Vasudevan et al., 2003). 

 

2.5. Utilização de antibióticos no tratamento de infecções estafilocócicas 

O termo antibiótico provém de duas palavras gregas, “anti” e “bio”, significando 

“contrário à vida” e foi introduzido por Waksman em 1947, para designar a substância 

química de origem microbiana capaz de inibir o crescimento de microrganismos ou 

destruí-los. Atualmente, os antibióticos em geral são compostos caracterizados pela alta 

atividade contra microrganismos patógenos, relativamente baixa toxidez para seres 

humanos e outros animais, e resistentes à inativação por enzimas e fluidos corpóreos 

(Madigan et al., 1997; Yoshida-Jr et al., 2004). 

Os antimicrobianos podem ser classificados quanto a sua atuação em 

bacteriostático, que causa apenas inibição do crescimento microbiano sem levar o 

microrganismo à morte, ou bactericida, que destrói o microrganismo por se ligar a 

algum alvo celular (Korolkovas & Burckhalter, 1982). Os antibióticos e outros agentes 
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quimioterapêuticos podem ser agrupados ainda de acordo com sua estrutura química e 

mecanismos de ação (Madigan et al., 1997). 

Os diversos grupos de antibióticos são utilizados na medicina humana para 

tratamento de uma ampla variedade de infecções causadas por bactérias Gram-positivas 

e negativas, micobactérias, riquétsias, fungos, dentre outros (Madigan et al., 1997). 

Além disso, os antibióticos também apresentam aplicação na medicina veterinária, 

agricultura, conservação de alimentos, controle de processos fermentativos e na 

pesquisa básica nas áreas da biologia molecular, bioquímica, genética, microbiologia e 

farmacologia (Vandamme, 1984).  

Dois anos após o advento da penicilina (início dos anos 40), foram identificados 

isolados de S. aureus resistentes. A partir daí, devido ao uso indevido e inespecífico de 

antibióticos, tornou-se comum registros de S. aureus resistentes aos mais variados 

antibióticos, mesmo quando recém-lançados no mercado (Novak, 1999). 

A resistência a antimicrobianos geralmente está associado à aquisição de 

plasmídeos contendo genes de resistências (plasmídeos R). A natureza infecciosa dos 

plasmídeos R permite sua rápida dispersão da característica de resistência dentro e entre 

populações bacterianas (Madigan et al., 1997).  

 

2.6. Tratamento e controle das mastites infecciosas 

A antibioticoterapia é usualmente a primeira opção de tratamento nos casos de 

infecção intramamária bovina (Oliveira et al., 2002). No Brasil, os antibióticos mais 

utilizados para o tratamento da mastite bovina são clorafenicol, oxacilina, sulfazotrim, 

amoxacilina e, principalmente, gentamicina. Os tratamentos com antimicrobianos não 

têm sido bem sucedidos e os índices de cura apresentam-se baixos, especialmente nas 



Silveira-Filho V. M., 2007                             Tipagem molecular de Staphylococcus aureus 
 

 18 

mastites causadas por S. aureus que são responsáveis por infecções crônicas e grandes 

perdas econômicas (Gruet et al., 2001). 

Vários fatores interferem no sucesso do tratamento, como a resistência dos 

microrganismos adquirida pelo uso indiscriminado de antibióticos e por subdosagens na 

administração do medicamento (Sol et al., 2000; Brito et al., 2001). A resistência 

bacteriana a antibióticos é um sério problema para a saúde pública, pois há evidências 

que o tratamento indiscriminado de animais com antibióticos torne seus produtos e 

derivados fontes para resistência aos antibióticos na espécie humana (Oliveira et al., 

2002). Além disso, resíduos de antibióticos causam diminuição no rendimento industrial 

para a fabricação de derivados lácteos, uma vez que inibem bactérias fermentadoras 

(Langoni, 1999). 

A determinação da susceptibilidade antimicrobiana de isolados estafilocócicos é 

necessária não apenas para indicar a terapia adequada, mas também para monitorar a 

dispersão de isolados resistentes entre populações (Salmon, 2002; Güler et al., 2005). 

As estratégias de controle das mastites baseiam-se em medidas preventivas, 

tratamento antimicrobiano imediato dos casos clínicos e tratamento no período seco dos 

casos subclínicos, entretanto o animal portador é um elemento não considerado (Hutton 

et al., 1990; Costa, 1998). Essas estratégias têm apresentado sucesso relativamente 

limitado, principalmente quando se trata de mastite causada por S. aureus, 

provavelmente em virtude do conhecimento insuficiente sobre os fatores de virulência 

relacionados ao processo de infecção e sobre a importância dos diferentes reservatórios 

desse patógeno, vetores e mecanismos de dispersão. Conseqüentemente, mesmo que 

medidas de controle sejam implementadas, novas infecções continuam a ocorrer em 

virtude de fontes exógenas à glândula mamária, impossibilitando a erradicação das 

mastites causadas por este patógeno (Zadoks et al., 2002). 
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Esta afecção costuma ser associada a fatores de manejo e ambientais, exposição 

do teto a patógenos e a lesões, más condições de higiene e defeitos na ordenhadeira 

mecânica. Contudo, outros fatores contribuem na susceptibilidade da glândula mamária 

como diferenças de idade, mecanismos de defesa naturais e através do próprio 

melhoramento genético, muitas vezes diminuindo a resistência dos animais (Bramley & 

Dodd, 1984; Amaral, 1999). Caso o rebanho não seja acompanhado de uma melhoria no 

manejo sanitário em paralelo, as técnicas utilizadas para aumentar o desempenho de 

bovinos leiteiros tornam-se ineficientes (Zecconi & Piccinini, 1999). 

 

2.7. Tipagem molecular de S. aureus 

Populações naturais de S. aureus têm mostrado uma considerável variabilidade 

do conteúdo genômico (Fitzgerald et al., 2003). A coevolução de patógenos e 

hospedeiros é importante fator na sua diversidade genética (May & Anderson, 1990). 

Quando patógenos de múltiplos genótipos infectam um hospedeiro, eles competem 

entre si por nutrientes e na transmissão, portanto o isolado que apresentar mais fatores 

de virulência será favorecido (Aarestrup et al., 1994; Su et al., 1999). Esta variabilidade 

tem contribuído para a emergência e sazonalidade de perfis epidemiológicos distintos, o 

que sugere a necessidade de identificar clones ou subtipos antes mesmo de serem 

adotadas medidas específicas no controle da mastite (Zecconi & Piccinini, 1999; Ip et 

al., 2003). 

Vários métodos moleculares têm sido utilizados para monitorar infecções 

bovinas e humanas causadas por S. aureus (Struelens et al., 1992; Kapur et al., 1995; 

Vautor et al., 2003). Dentre esses métodos, destacam-se algumas análises bioquímicas e 

moleculares (fagotipagem, antibiotipagem, biotipagem, eletroferotipagem de proteínas 

estruturais ou enzimas, perfil plasmidial e ribotipagem) e ferramentas baseadas na 
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tipagem do DNA, que podem auxiliar no conhecimento mais detalhado sobre a 

dinâmica das infecções causadas por S. aureus (Aarestrup et al., 1995; Pereira et al., 

2002; Zadoks et al., 2002; Santos et al., 2003; Vautor et al., 2003). 

A caracterização da diversidade genética de S. aureus isolados de rebanhos 

leiteiros é fundamental para uma melhor compreensão do padrão de disseminação desse 

agente, uma vez que a principal forma de prevenir a mastite é minimizar o contato dos 

úberes com clones virulentos deste patógeno, capazes de causar a forma crônica da 

doença (Myllys et al., 1997). Alguns clones apresentam maior prevalência entre 

rebanhos, mesmo quando localizados em áreas muito distantes (Fox et al., 1991; Kapur 

et al., 1995; Annemüller et al., 1999; Stephan et al., 2001; Zadoks et al., 2002; Güler et 

al., 2005). Vautor et al. (2003) sugerindo que a predominância de tais clones é 

decorrente de características especiais que auxiliam a superar os mecanismos de defesa 

do hospedeiro e a estabelecer infecções intramamárias com sucesso.  

O conhecimento do perfil epidemiológico-molecular das mastites bovinas 

causadas por S. aureus poderá auxiliar na elaboração de estratégias de controle mais 

eficientes para a redução da infecção, uma vez que, a partir dos perfis moleculares, 

pode-se inferir relações genéticas entre os diferentes clones, detectar o fluxo gênico e 

traçar rotas de dispersão da infecção no rebanho (Kapur et al., 1995; Lange et al., 1999; 

Sommeräuser et al., 2003). Portanto, a implementação dessas estratégias, aliada à 

educação higiênico-sanitária de todos os indivíduos envolvidos na cadeia produtiva, 

pode resultar em aumento da produção, melhoria da qualidade microbiológica do leite e 

redução do ônus gerado pelo descarte precoce de animais cronicamente infectados, por 

antibioticoterapia inadequada e honorários médico-veterinários. 

Variações da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase)  têm sido úteis 

para a tipagem de amostras clínicas de S. aureus, tais como: RAPD (Random 
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Amplification Polymorphism DNA, Polimorfismo do DNA Amplificado 

Aleatoriamente), que amplifica regiões aleatórias do genoma do microrganismo; a 

associação ribotipagem-PCR, que detecta o polimorfismo nas regiões espaçadoras 

intergênica 16S-23S dos operons ribossomais; e análise de genes polimórficos como o 

gene da coagulase (coa) (Tenover et al., 1994). 

Entre as técnicas de análise genotípica, a Eletroforese em Gel de Campo Pulsado 

(PFGE) de fragmentos obtidos por macrorrestrição parece ser o método de maior 

sensibilidade, pois pode detectar sutis variações genéticas entre isolados bacterianos 

filogeneticamente e epidemiologicamente relacionados, inclusive S. aureus (Olive & 

Bean, 1999; Zadoks et al., 2002; Hennekinne et al., 2003; Cîrlan et al., 2005). 

Contudo, a utilização de mais de uma técnica para estabelecer relação entre 

isolados bacterianos mostra-se muitas vezes necessária, para aumentar a eficiência e o 

poder discriminatório dos mesmos (Tenover et al., 1994). 

  

2.7.1 – PCR/RFLP do gene da coagulase (PCR/RFLP-coa) 

A enzima coagulase (ou staphylocoagulase) é uma proteína extracelular 

produzida por S. aureus, a qual especificamente forma um complexo com a protrombina 

(Kaida et al., 1987; Kaida et al., 1989). Esse complexo denominado staphylotrombina 

pode coagular o fibrinogênio sem qualquer clivagem proteolítica da protrombina. 

Apesar de dados conflitantes a respeito da importância da coagulase como fator de 

virulência (Su et al., 1999), essa enzima tem sido apontada como a primeira linha de 

defesa do S. aureus (Shulz, 1988; Quinn, 1994; Martinez et al., 2001). 

A coagulase está presente em duas formas: coagulase de ligação (ou fator de 

agrupamento) e coagulase livre (Martinez et al., 2001). Segundo Davis (1973), enquanto 

a coagulase livre coagula amostras de plasmas tendo como substrato o fibrinogênio ou 
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os monômeros de fibrina, a coagulase ligada causa um acúmulo dos microrganismos, 

semelhante a uma aglutinação. A produção de coagulase livre é um dos principais 

critérios fenotípicos utilizados na identificação de S. aureus (McDonald & Chapin, 

1995). 

Existem numerosas formas alélicas do gene da coagulase (coa) em S. aureus 

(Reeves et al., 1981; Iandolo, 1990). A análise da seqüência nucleotídica do coa 

clonado a partir de três diferentes isolados de S. aureus revelou a existência de um 

segmento variável dentro da região 3’ codificante (Kaida et al., 1989; Phonimdaeng et 

al., 1990). Esta região variável constituída de seqüências curtas repetidas em tandem 

(SSRs – short sequence repeats) de 81 pb (Anexo 3) tem sido utilizada em diversos 

estudos epidemiológicos para subtipar isolados de S. aureus pelo número de seqüências 

repetidas e pela localização de sítios de restrição para endonucleases específicas, 

permitindo aumentar o poder discriminatório (Goh et al. desde 1992) (Figura 4). 

Dentre os métodos moleculares, muitos autores consideram a tipagem do gene 

coa uma ferramenta epidemiológica simples e suficientemente reprodutível, específica e 

discriminatória quando empregada na subtipagem de S. aureus isolados de fontes 

humanas e animais (Lange et al., 1999; Raimundo et al., 1999; Shopsin et al., 2000; Su 

et al., 1999; Santos et al., 2003; Schlegelová et al., 2003; da Silva et al., 2006). 
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Figura 4. Esquema representativo das seqüências curtas repetidas em tandem (SSRs) do 

gene coa, mostrando localização do pareamento dos primers (COAG2 e COAG3) e 

disposição hipotética de sítios de restrição dentro da região (Goh et al., 1992). 

 

2.7.2 – Ribotipagem-PCR 

Os genes de RNA ribossômico (rRNA – 16S, 23S e 5S) e RNA transportadores 

(tRNA) são altamente conservados nos reinos Bacteria e Archaebacteria. Isto os torna 

candidatos ideais para estudos evolutivos (Woese, 1998). O número de operons rRNA 

varia de um em espécies do gênero Mycoplasma (Himmelreich et al., 1996) e 

Mycobacterium (Cole et al., 1998) a dez em Bacillus subtilis (Kunst et al., 1997). Na 

espécie S. aureus, dentro de um genoma de aproximadamente 2,85 milhões de bases 

(NCBI, 2006), segundo Gürtler & Barrie (1995) e Fogel et al. (1999), podem ser 

encontrados de 10 a 12 operons ribossomais. 

Diferentemente de genes codificantes de proteínas, onde cada produto transcrito 

dá origem a um grande número de produtos de tradução, a transcrição de um gene de 

rRNA produz apenas uma única molécula, o RNA transcrito. Esta pode ser a razão da 

alta demanda na síntese de rRNA e do número de cópias de genes codificando rRNA 

(Tourova, 2003). 

Na maioria das bactérias, os genes do operon rDNA estão dispostos na ordem 

16S-23S-5S, e fazem parte de uma família multigênica que torna possível variações 

entre os operons. Em diversos trabalhos, foi encontrado um único nucleotídeo de 
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diferença entre as cópias múltiplas do gene 16S dentro do genoma bacteriano (Gürtler et 

al., 1991; Cilia et al., 1996; Wang et al., 1997; Reischl et al., 1998). Entretanto, um 

número maior de variações foi detectado na região espaçadora intergênica (ITS) 16S-

23S rDNA, aparentemente devido à pouca pressão evolutiva e à taxa evolutiva dez 

vezes maior em relação ao gene 16S (Barry et al., 1991; Ludwig & Schleifer, 1994; 

Gürtler & Stanisich, 1996).  

Esta variação está ligada ao número e ao tipo do gene de tRNA presente nesta 

região bem como pelo surgimento de deleções e substituições de seqüência (Kumari et 

al., 1997; Gürtler, 1999) (Figura 5). Tais diferenças têm sido utilizadas na identificação 

de bactérias (Jensen et al., 1993; Forsman et al., 1997; Mendoza et al., 1998), tipagem 

(Kostman et al., 1992; Gürtler, 1993; Cartwright et al., 1995; Tang et al., 1997), além de 

estudos evolutivos (Antón et al., 1998; Lan & Reeves, 1998; Gürtler et al., 1999). 

A análise do polimorfismo dos fragmentos da região intergênica 16S-23S 

amplificados por PCR foi empregado pela primeira vez como ferramenta de 

genotipagem entre isolados de Pseudomonas cepacia, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium, Escherichia coli e Enterobacter sp (Kostman et al., 1992, 1995).  

Desde então, este método de tipagem, denominado ribotipagem-PCR, tem sido 

empregado para identificar e relacionar clones e linhagens clonais estafilocócicas de 

origem humana e animal, gerando padrões cepa-específicos e revelando-se uma técnica 

simples, reprodutível e de fácil interpretação (Jensen et al., 1993; Bezanson et al., 1995; 

Kumari et al., 1997; Bes et al., 2002; Oliveira & Ramos, 2002; Pereira et al., 2002; 

Dakic et al., 2005; Shittu et al., 2006). 
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Figura 5. Esquema representativo da região polimórfica espaçadora intergênica (ITS) 

16S-23S de um operon ribossomal, mostrando localização do pareamento dos primers 1 

e 2 (Kostman et al., 1992). 

 

2.7.3 – Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) 

Eletroforeses convencionais em gel de agarose são capazes de separar 

fragmentos de DNA com tamanhos de 20 a 30 kb (kilobases = mil pares de bases). Em 

1984, Schwartz & Cantor desenvolveram uma técnica eletroforética capaz de separar e 

distinguir moléculas de DNA acima de 2 mb (megabases = milhões de pares de bases), 

chamada de Eletroforese em Gel com Gradiente de Campo Pulsado (Pulsed-Field 

Gradient Gel Electrophoresis – PFGGE), atualmente conhecida apenas como 

Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE). Seu princípio básico consiste na 

reorientação contínua de moléculas de DNA, provocada pela mudança repetida na 

direção da corrente elétrica. Isto resulta em diferentes velocidades de migração através 

da malha do gel, dependendo do tamanho das moléculas de DNA.  

As aplicações do PFGE são numerosas e diversas, incluindo: clonagem de 

grandes fragmentos de DNA vegetal em cromossomos artificiais de levedura (Creusot et 

al., 1995); identificação do polimorfismo de fragmentos resultantes da macrorestrição 

do genoma de isolados bacterianos filogeneticamente ou epidemiologicamente 

relacionados (Tenover et al., 1995; Cîrlan et al., 2005); detecção de quebra e degradação 

cromossômica in vivo (Manuelidis, 1994; Lattanzi et al., 2005); e determinação do 

número de cromossomos (“cariótipo eletroforético”) de leveduras, fungos e parasitas 
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como Leishmania, Plasmodium e Trypanossoma (Williamson et al., 2002; Branche et 

al., 2006; Pedrosa et al., 2006; Wieloch, 2006). 

De acordo com as necessidades, foram desenvolvidos diferentes sistemas de 

PFGE, porém todos baseados na reorientação do DNA (den Dunnen & van Ommen, 

1993). No sistema de Eletroforese em Campo Homogêneo Circundado (Contour-

Camped Homogeneous Field Electrophoresis – CHEF), descrito inicialmente por Chu 

et al. (1986), o campo elétrico é distribuído ao longo de eletrodos dispostos em 

hexágono ao redor do gel (Figura 6). Os lados opostos do hexágono são ativados 

alternativamente num ângulo de 120º. O módulo CHEF de eletroforese é o sistema de 

PFGE mais popularmente empregado e o equipamento encontra-se disponível em 

diversas companhias (PulsaphorTM, Pharmacia, Sweden, CHEF-DRTM, BioRad, Gene-

TicTM, Biocent, Netherlands) (den Dunnen & van Ommen, 1993). 

Para análise epidemiológica utilizando a técnica de PFGE, microrganismos são 

embebidos em agarose, lisados in situ e o DNA cromossomal é digerido com 

endonucleases de restrição de corte raro. Pedaços de agarose contendo os fragmentos de 

DNA são inseridos em um gel de agarose, e os fragmentos de restrição são separados 

por meio de alternância na direção da corrente elétrica, seguindo um padrão pré-

determinado. Os perfis de restrição de DNA dos isolados são comparados para 

determinar a relação entre eles (Maslow et al., 1993; Tenover et al., 1995). 

Desde o final dos anos 80, o sistema CHEF/PFGE foi empregado na análise 

molecular de S. aureus (Patel et al., 1989; Wada et al., 1991), sendo atualmente 

considerado uma poderosa ferramenta epidemiológico-molecular devido ao seu elevado 

poder discriminatório e reprodutibilidade. Por estes motivos, o PFGE é considerado 

como uma ferramenta padrão-ouro para tipagem de S. aureus (Bannerman et al., 1995; 

Yoshida et al., 1997; Montesinos et al., 2002; Hennekinne et al., 2003; Vautor et al., 
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2003; Cîrlan et al., 2005), apesar de mostrar-se muitas vezes trabalhosa, cara e de difícil 

análise (Tang et al., 2000; Chiou et al., 2000; Jorgensen et al., 2005).  

 

 
Figura 6. Esquema representativo do sistema CHEF de Eletroforese em Gel de Campo 

Pulsado (PFGE), mostrando eletrodos dispostos em hexágono, onde os campos A e B 

sofrem alternância de pulsos ao longo da corrida (Chu et al., 1986). 
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Abstract 

 

Staphylococcus aureus is the most common etiologic agent of contagious bovine 

mastitis worldwide. In this study the genetic diversity of 94 isolates of S. aureus 

obtained from mastitic milk, raw cheese and milking appliances from 12 dairy herds 

from the State of Pernambuco (Brazil), was assessed by the analysis of the 

polymorphism of the 3'-end region of the coagulase gene (PCR/RFLP-coa) and the 16S-

23S intergenic spacer region of ribosomal operon (ribotyping-PCR), associated to the 

analysis of macrorestriction fragments of genomic DNA SmaI digested by pulsed field 

gel electrophoresis (PFGE). Discriminatory indices of these methods were 0.510, 0.741 

and 0.836, respectively. Twenty five genotypic profiles (GI – GXXV) were obtained by 

association of these results (discrinatory indice = 0.910). GIII was the predominant 

genotype, found in three herds (20.21% of strains). PFGE was most discriminatory than 

the PCR-based methods. However, ribotyping-PCR is faster, less expensive and highly 

reproducible and could be useful for epidemiological surveys. The presence of S. aureus 

in samples of mastitic milk, raw cheese and milking appliances with the same genotypic 

profile points out the risk of transmission of this pathogen to the consumers and to non-

infected cows. The identification of clones prevalent in a herd or a region can be used as 

basis for the development of specific measures for the staphylococcal mastitis control. 

 

Palavras-chaves: Genotipagem, Mastite bovina, Staphylococcus aureus, PCR/RFLP-

coa, ribotipagem-PCR, PFGE. 
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1. Introdução  

Staphylococcus aureus é o principal patógeno causador da mastite bovina, 

doença responsável pela diminuição da produção e qualidade do leite e aumento do 

consumo de drogas e serviços veterinários (Sommerhäuser et al., 2003). É uma das 

bactérias mais envolvidas em surtos de intoxicação alimentar, assumindo relevante 

importância para a saúde pública, em virtude do risco potencial da produção de 

enterotoxinas veículadas ao homem através dos alimentos, inclusive leite e derivados 

(Bergdoll, 1990). 

Populações naturais de S. aureus têm mostrado uma considerável variabilidade 

do conteúdo genômico (Lindsay & Holden, 2004). Esta variabilidade tem contribuído 

para a emergência e sazonalidade de perfis epidemiológicos distintos de S. aureus num 

rebanho, impondo-se a necessidade de identificar clones ou subtipos antes da aplicação 

de medidas específicas para o controle da mastite (Zecconi & Piccinini, 1999). Métodos 

apropriados de tipagem molecular permitiriam determinar a estrutura genética dos 

isolados, estabelecer a relação entre eles e elaborar estratégias efetivas para o controle 

epidemiológico. 

Numerosas técnicas têm sido empregadas na subtipagem de S. aureus isolados 

de humanos e bovinos, como fagotipagem, RAPD, análise do polimorfismo no 

comprimento do fragmento de restrição do gene da coagulase (PCR/RFLP-coa), análise 

do polimorfismo da região espaçadora intergênica 16S-23S rRNA (ribotipagem-PCR) e 

análise do polimorfismo de restrição por eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) 

(Goh et al., 1992; Aarestrup et al., 1995; Pereira et al., 2002; Vautor et al., 2003). A 

utilização de mais de uma técnica molecular muitas vezes é necessária para aumentar a 

eficiência e o poder discriminatório entre os isolados bacterianos (Tenover et al., 1994). 
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A resistência bacteriana a antimicrobianos foi relatada pouco depois do início do 

emprego destes medicamentos na medicina humana e veterinária. Isto parece ser um 

importante fator no desenvolvimento e dispersão de clones de S. aureus entre rebanhos 

leiteiros (Mork et al., 2005).  

Estudos epidemiológico-moleculares sobre S. aureus de origem bovina foram 

conduzidos em países da Europa e América do Norte (Vintov et al., 2003), Japão (Hata 

et al., 2006) e Austrália (Raimundo et al., 1999). No Brasil, este tipo de análise ainda 

encontra-se limitado. Este estudo objetivou avaliar a predominância e distribuição de 

clones de S. aureus associados à mastite bovina na região Agreste do Estado de 

Pernambuco (Brasil), através da PCR/RFLP-coa, ribotipagem-PCR, PFGE e 

fenotipagem por antibiograma. 

 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Amostras de S. aureus 

As amostras foram obtidas pela análise de leite de vacas com mastite subclínica, 

queijo cru e swabs de equipamentos de ordenha, pertencentes a 12 propriedades leiteiras 

da zona rural (Agreste) do Estado de Pernambuco (Fig. 1), onde se concentra a bacia 

leiteira que abastece a região. O sistema de criação adotado pelas propriedades era do 

tipo semi-intensivo, onde os animais da raça holandesa, girolanda e mestiços eram 

ordenhados manualmente ou mecanicamente. Para isolamento microbiológico e 

caracterização bioquímica, foram adotadas as técnicas descritas pelo Bergey’s Manual 

of Systematic Bacteriology (Krieg & Holt, 1994). Os isolados caracterizados como 

Staphylococcus spp, pela técnica de coloração de Gram e catalase, foram submetidos ao 
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teste de produção de acetoína e termonuclease, crescimento e fermentação em Mannitol 

Salt Agar, fermentação de açúcares D-glicose e D-manitol em anaerobiose e produção 

de coagulase em tubo. 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa do Brasil 
(abaixo), destacando o Estado 
de Pernambuco e sua zona rural 
(Agreste) (acima), onde foram 
realizadas coletas de leite de 
vacas com mastite subclínica, 
queijo cru e swabs de equipa-
mentos de ordenha, pertencen-
tes a 12 propriedades leiteiras 
distribuídas em cinco muni-
cípios. 

 

 

2.2. Teste de sensibilidade in vitro 

 Para o teste de sensibilidade e resistência aos antimicrobianos empregou-se a 

técnica de difusão em disco (NCCLS, 2002), utilizando os seguintes antibióticos: 

norfloxacina (10 ug), enrofloxacina (5 ug), sulfa + trimetoprim (25 ug), cloranfenicol 

(30 ug), tetraciclina (30 ug), eritromicina (15 ug), penicilina G (10 U), amoxicilina (10 

ug), novobiocina (5 ug), oxacilina (1 ug), vancomicina (30 ug), bacitracina (10 U), 

lincomicina (2 ug) e gentamicina (10 ug). Os diâmetros dos halos de inibição por 

difusão de disco em agar Müeller-Hinton foram interpretados após 24h de incubação a 

37ºC, de acordo com os fabricantes. 
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2.3. PCR/RFLP da região 3’-terminal do gene da coagulase (PCR/RFLP-coa) 

Foram utilizados os oligonucleotídeos COAG2 (5´-CGA GAC CAA GAT TCA 

ACA AG-3´) e COAG3 (5´-AAA GAA AAC CAC TCA CAT CA-3´) (Aarestrup et al., 

1995), numa mistura de amplificação contendo 20 pmol de cada oligo, 40 ng do DNA, 

10mM Tris-HCl pH 9.0, 50mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 1 U de Taq DNA polimerase e 

200 uM de dNTPs, para um volume final de 50 uL da reação, submetidos a 40 ciclos 

térmicos constituídos de 30 seg a 95oC, 2 min a 62oC e 4 min a 72oC. Para restrição dos 

amplicons, foram utilizadas, em reações diferentes, 1.25 U das enzimas de restrição 

AluI, HaeIII e HhaI, para 10 uL do produto da PCR por 18 h, seguindo as instruções do 

fabricante (Invitrogen, Brasil). 

 

2.4. Purificação e seqüenciamento dos segmentos amplificados pela PCR do gene coa 

Diferentes amplicons foram selecionados e purificados com o kit PureLink PCR 

purification (Invitrogen, Brasil), seguindo as recomendações do fabricante. As reações 

de seqüenciamento foram realizadas com os mesmos primers usados para as 

amplificações de PCR, usando o “Bigdye Kit” (Applied Biosystems). As seqüências 

obtidas no ABI-3100 (Applied Biosystems) foram analisadas pelo programa BioEdit v. 

7.0.5.2 (Hall, 1999) para identificação dos sítios de restrição para as enzimas utilizadas 

na análise PCR/RFLP-coa. 

 

2.5. Ribotipagem-PCR 

Para amplificação da região 16S-23S, foram utilizados individualmente dois 

pares de oligonucleotídeos descritos por Kostman et al. (1992) [RIB1] (5’-TTG TAC 

ACA CCG CCC GTC A-3’ e 5’-GGT ACC TTA GAT GTT TCA GTT C-3’) e por 

Jensen et al., (1993) [RIB2] (5’-GAA GTC GTA ACA AGG-3’ e 5’-CAA GGC ATC 
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CAC CGT-3’). A reação foi preparada para um volume final de 25 uL contendo 20 

pmol de cada oligo, 20 ng de DNA, 10mM Tris-HCl pH 9.0, 50mM KCl, 1.5 mM 

MgCl2, 1 U de Taq DNA polimerase e 200 uM de dNTPs. Os 30 ciclos de amplificação 

para os dois pares de primers consistiam em 1 min a 94ºC, 1 min a 55ºC e 1 min a 72ºC, 

seguido de uma extensão final de 4 min a 72ºC. 

 

2.6. Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) 

Para confecção dos plugs, os isolados de S. aureus foram cultivados em 3 mL de 

caldo BHI a 37ºC por 24 h. A densidade ótica da cultura foi mensurada e ajustada para 

1.9–2.0 a 600 nm. Uma alíquota de 600 uL foi transferida e centrifugada a 13.000 rpm 

(12.000 x g) por 5 min a 4ºC. As células foram lavadas com 1 mL de tampão TEN 

(Tris-HCl 100 mM, EDTA 100 mM, NaCl 1 M, pH 8.0) e então foram centrifugadas 

conforme descrito acima. Os preciptados foram resuspendidos em 200 uL do tampão de 

lise (Tris 100 mM, EDTA 100 mM, NaCl 1 M, 0.5% Brij58, 0.5% lauryl, 0.2% tergitol), 

20 ul de lisostafina (2 mg/mL), 20 uL de lisozima (10 mg/mL) e 50 uL de proteinase K 

(20 mg/mL). Em seguida, 200 uL de agarose Low-Melting 2% (Invitrogen) aquecida 

(55ºC), dissolvida em tampão de lise, foi adicionada à mistura e depositada em moldes 

para formação de plugs. 

Para macrorestrição do DNA cromossomal, os plugs de agarose foram 

trasferidos para 2 mL de tampão ESP (EDTA 250 mM, EGTA 20 mM, 1% lauryl) e 

incubados por 2–3 h a 37ºC. Posteriormente, adicionou-se proteinase K à solução (1 

mg/mL) e os plugs foram incubados overnight a 54–55ºC. Após três lavagens de uma 

hora com 10 mL de tampão TE (10 mM Tris–HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0) sob leve 

agitação à temperatura ambiente, os plugs foram estocados a 4ºC em 10 mL de tampão 

TE até serem utilizados. 
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Um pedaço de 3 mm de cada plug foi estabilizado em 100 uL do tampão de 

restrição IV 1x (New England Biolabs) por 45 min a 4ºC. O tampão de restrição foi 

substituído por 100 uL de tampão de restrição IV 1x contendo 20 U de SmaI (New 

England Biolabs), incubando-se por 45 min a 4ºC e então por 18 h a 30ºC. A reação foi 

interrompida pela substituição do tampão de restrição por 1000 uL de tampão TBE 0.5x 

(Tris 44.5 mM, ácido bórico 44.5 mM, EDTA 1 mM, pH 8.0) em cinco lavagens de 20 

min à temperatura ambiente. Os plugs foram inseridos num gel de agarose 0.8% (Pulsed 

Field Certified Agarose, Bio-Rad) dissolvida em tampão TBE 0.5x. 

A eletroforese foi realizada com o sistema CHEF DR III (Bio-Rad) imerso em 

tampão TBE 0.5x a 14ºC. Os parâmetros de corrida foram: Bloco 1 = 13.5 h com um 

aumento linear no tempo de mudança dos pulsos de 5 a 15 s; Bloco 2 = 10 h com um 

aumento linear no tempo de mudança dos pulsos de 15 a 60 s. O ângulo da corrente 

elétrica no campo foi de 120º e a força aplicada foi de 4.5 V/cm. O géis foram corados 

com brometo de etídeo (1 mg/mL) e as imagens foram capturadas sob iluminação UV 

pelo 1D Image Analysis software, versão 3.5 (Kodak Digital Science). O DNA do S. 

aureus ATCC 25923 digerido com SmaI foi utilizado como padrão interno para estudos 

comparativos e o Lambda Ladder PFG Marker (New England BioLabs) foi empregado 

como marcador de peso molecular. 

 

2.7. Análise de similaridade 

 Na comparação visual de cada par dos produtos da ribotipagem-PCR foi 

utilizado o coeficiente Dice de similaridade (Dice, 1945), obtido pela fórmula: 

 
sendo na=b = número de fragmentos localizados na mesma posição em ambas as 

amostras, na + nb = número total de fragmentos apresentados por ambas as amostras. 
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2.8. Construção do dendrograma 

O grau de homologia entre as amostras tipadas pela técnica de PFGE foi 

determinado pelo coeficiente de Dice (Dice, 1945) e a correlação para agrupamento foi 

calculada por UPGMA. Para representação hierárquica das ligações entre os isolados, 

foi desenhado um dendrograma pelo GelComparII software (Applied Maths, Bélgica) 

com otimização e tolerância de 1.5%, seguindo os padrões de agrupamento descritos por 

Tenover et al. (1995). 

 

2.9. Análise discriminatória 

Os três métodos de tipagem e a associação entre eles tiveram seu índice 

discriminatório determinado de acordo com o índice numérico descrito por Hunter & 

Gaston (1988). O valor D indica a probabilidade em que dois isolados, aleatoriamente 

selecionados dentro da população testada, serão classificados em diferentes tipos. A 

seguinte fórmula foi utilizada: 

 
onde D = índice discriminatório, s = número total dos tipos diferentes, nj = número de 

isolados representando cada tipo e N = número total de isolados na amostra 

populacional. 

 

 

3. Resultados 

Foram isolados 94 culturas de S. aureus provenientes de leite de vacas com 

mastite subclínica (87), equipamento de ordenha (01) e queijo cru (06), sendo 27 

provenientes de duas propriedades (A e B) de São Bento do Una, nove isolados de três 
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propriedades (C, D e E) do município de Angelim, 13 isolados de duas propriedades (F 

e G ) do município de Caetés, sete isolados de três propriedades (H, I e J) do município 

de Correntes e 38 oriundos de duas propriedades (K e L) do município de Gravatá.  

Todos os isolados apresentaram características fenotípicas consistentes com a 

espécie. Os resultados dos ensaios de resistência a antibióticos estão apresentados na 

Tabela 1. Os isolados procedentes de São Bento do Una apresentaram o maior grau de 

resistência aos 14 antibióticos analisados. Das 27 amostras, 66,66% foram resistentes a 

nove ou mais antibióticos simultaneamente. Dos 67 isolados pertencentes aos outros 

municípios, apenas 6,06% apresentaram este grau de multirresistência. A resistência à 

oxacilina foi baixa entre os isolados, apesar da resistência entre os isolados de São 

Bento do Una ter girado em torno de 85,19%. 

 
 
Tabela 1 Percentual de resistência aos antibióticos de 94 isolados de S. aureus 
associados à mastite bovina, de cinco municípios da zona rural de Pernambuco, Brasil 

Município
(nº de isolados) NOR ENO SUT CLO TET ERI PEN AMO NOV OXA VAN BAC LIN GEN

São Bento do Una (27) 22,22 14,81 3,704 48,15 51,85 96,15 85,19 74,07 66,67 85,19 0 92,59 100 100 60,04

Angelim (9) 0 37,5 12,5 25 12,5 83,33 87,5 62,5 37,5 50 0 100 100 87,5 49,70

Caetés (13) 7,69 0 0 0 7,69 7,69 84,62 84,62 0 0 0 30,77 61,54 7,69 20,88

Correntes (7) 0 0 0 0 14,29 14,29 71,43 71,43 0 0 0 0 0 28,57 14,29

Gravatá (38) 44,74 28,95 10,53 18,42 42,11 84,21 97,37 73,68 78,95 21,05 0 5,26 86,84 2,63 42,48

Total (94) 25,53 19,15 6,38 23,4 35,11 68,09 88,3 73,4 54,26 37,23 0 41,49 80,85 40,42 42,40

% de resistência a Média

NOR = norfloxacina, ENO = enrofloxacina, SUT = sulfa + trimetoprim, CLO = cloranfenicol, TET = tetraciclina, ERI = eritromicina, PEN = penicilina G,
AMO = amoxicilina, NOV = novobiocina, OXA = oxacilina, VAN = vancomicina, BAC = bacitracina, LIN =lincomicina e GEN = gentamicina. 

 

 

A PCR do gene coa amplificou uma única banda de ~720 pb em 59 amostras e 

outra de ~950 pb em 35 amostras, permitindo distribuí-los em dois coagulotipos: Coa1 e 

Coa2, respectivamente (Fig. 2, linhas: 2 e 3). A cepa utilizada como controle positivo 

(S. aureus ATCC 25923) amplificou um fragmento de ~800 pb (Fig. 2, linha: 1). O 

índice discriminatório para a técnica de PCR do gene coa foi 0.47. 
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Após digestão do produto de PCR do gene coa pelas enzimas AluI, HaeIII e 

HhaI, os isolados de São Bento do Una, Angelim, Caetés e Gravatá apresentaram o 

mesmo perfil de restrição. Apenas no município de Correntes, com as enzimas AluI e 

HhaI, amostras do coagulotipo Coa1 foram subdivididas em dois grupos: Coa1A (AluI – 

fragmentos de 80 pb e 640 pb / HhaI – fragmentos de 81 pb, 210 pb e 267 pb) e Coa1B 

(AluI – 81 pb, 209 pb e 430 pb / HhaI – 81 pb, 260 pb e 379 pb), confirmados por 

seqüenciamento (Fig. 3 A e C, linhas: 2 e 3). A HaeIII não foi capaz de subtipar estes 

coagulotipos (Fig. 3 B, linhas: 2 e 3). O índice discriminatório da PCR/RFLP-coa com 

as endonucleases de restrição AluI e HhaI foi de 0.51.   

 

 

 

 
Figura 2 Perfis eletroforéticos representativos da PCR do gene coa de 94 S. aureus 

isolados em Pernambuco, Brasil. Marcador de peso molecular (100 pb DNA ladder), 

linha M. Controle positivo, linha 1 (S. aureus ATCC 25923): ~800 pb. Perfil Coa1: 

~720 pb, linha 2. Perfil Coa2: ~950 pb, linha 3. 
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Figura 3 Perfis eletroforéticos representativos da PCR/RFLP-coa clivados com AluI 

(A), HaeIII (B) e HhaI (C) de 94 S. aureus isolados em Pernambuco, Brasil. Marcador 

de peso molecular (100 pb DNA ladder), linhas M. Controle positivo, linhas 1 (S. 

aureus ATCC 25923). Produtos de restrição do Perfil Coa1: linhas 2-3. Produtos de 

restrição do Perfil Coa2: linha 4. 

 

Nas reações de ribotipagem-PCR com os primers RIB1, foram observados 5 a 10 

fragmentos de tamanho aproximado de 650 a 1000 pb. Com os primers RIB2, também 

foram obtidos 5 a 10 fragmentos, entretanto o tamanho dos fragmentos foi de 350 a 700 

pb. Com base nos padrões de amplificação, os 94 isolados foram classificados em dez 

ribotipos, denominados R1 a R10 (Fig. 4). A similaridade obtida pelo coeficiente Dice 

variou de 0.20% (entre R2 e R10) a 0.91% (entre R7, R8 e R9) e o índice discriminatório 

para esta técnica foi de 0.74. 
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Figura 4 Perfis eletroforéticos representativos da ribotipagem-PCR (A) e suas 

respectivas freqüências (B) entre 94 S. aureus isolados em Pernambuco, Brasil. 

Marcador de peso molecular (100 pb DNA ladder), linha M. Controle positivo, linha AT 

(S. aureus ATCC 25923). Ribotipos 1 ao 10 (R1 – R10). 
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Nas amostras de S. aureus, através do PFGE com a SmaI, foram gerados 15 a 20 

fragmentos, sendo considerado apenas os fragmentos entre ~40 e ~700 kb para 

comparação entre perfis obtidos (Fig. 5). Com uma similaridade de 64% foram 

identificados dois ramos distintos. Os grupos diferenciaram entre si em pelo menos sete 

bandas (isolados não-relacionados) e foram identificados com letras diferentes. 

Considerando um ponto de corte de �80%, o primeiro ramo abrangeu 67 amostras 

distribuídas em quatro grupos denominados de A – D. No segundo ramo, 27 isolados 

foram distribuídos em seis grupos (E – J). O grupo B abrangeu o número máximo de 

isolados (27), e três grupos (E, F e H) incluíram apenas um isolado. Em cada grupo 

foram encontradas até seis diferenças na distribuição dos fragmentos de restrição 

(isolados relacionados ou possivelmente relacionados) e foram identificados com a 

mesma letra com números diferentes (A1, A2,...An).  

O índice discriminatório para esta técnica foi de 0.83. A comparação dos índices 

discriminatórios obtidos pelas três técnicas (PCR/RFLP-coa, ribotipagem-PCR e PFGE) 

e pela associação entre elas encontra-se descrito na Tabela 2. 
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Figura 5 Dendrograma gerado pela análise Dice/UPGMA (GelComparII, Applied Maths) dos perfis de PFGE-
SmaI dos 94 isolados de S. aureus, mostrando também a distribuição dos coagulotipos e ribotipos dentro dos 
10 grupos formados (similaridade �80%). (*) Isolado de equipamento de ordenha. (**) Isolados de queijo tipo cru. 
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Tabela 2 Correlação entre as técnicas PCR/RFLP-coa, ribotipagem-PCR e PFGE 
utilizados neste estudo 
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4. Discussão 

Nos testes de susceptibilidade in vitro aos antimicrobianos verificou-se que a 

vancomicina (100%), sulfa + trimetoprim (93,62%), enrofloxacina (80,85%) e 

cloranfenicol (76,6%) apresentaram melhores resultados frente aos isolados de S. 

aureus. A sensibilidade a estes antimicrobianos pode ser justificada pela sua utilização 

restrita na clínica médica veterinária, como o cloranfenicol e a vancomicina. Entretanto, 

a penicilina (11,7%), lincomicina (19,15%), amoxicilina (26,6%) e eritromicina 

(31,91%) mostraram-se menos indicadas na avaliação para o tratamento de mastites 

estafilocócicas nas propriedades estudadas. A alta resistência entre os isolados de S. 

aureus pode ser justificada pelo uso contínuo e indevido de antimicrobianos dentro das 

propriedades, o que fica evidente entre as amostras oriundas de São Bento do Una onde 

se observou 100% de resistência à gentamicina, antibiótico atualmente utilizado para o 

tratamento de mastites no Brasil (Langoni et al., 2000; Freitas et al., 2005). Entretanto, 

não foram identificados Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (oxacilina) como 

agente causador de mastite na região. 

A produção de coagulase é uma característica fenotípica importante amplamente 

empregada na identificação de S. aureus. A região 3’-terminal do gene coa contém 

seqüências curtas repetidas em tandem de 81 pb que permitem diferenciar isolados de S. 

aureus pelo número das seqüências repetidas e pela localização de sítios de restrição 

(Goh et al., 1992; Aarestrup et al., 1995). Nos cinco municípios analisados, foram 

encontrados dois coagulotipos: Coa1 de ~720 pb (62,77%), indicando a presença de 

cinco repetições e Coa2 de ~950 pb (37,23%), sugerindo a presença de oito repetições. 

Pela digestão do produto de PCR com as enzimas AluI e HhaI, os isolados de S. aureus 

do município de Correntes (Coa1) foram divididos em dois subtipos: Coa1A e Coa1B. 

Com a enzima HaeIII não foi observada diferença entre os isolados (Fig. 3 B, linhas: 2 e 
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3), uma vez que seus sítios de restrição encontram-se na mesma região entre os 

coagulotipos Coa1A e Coa1B. 

O polimorfismo observado nas regiões intergênicas 16S-23S dentro dos operons 

ribossomais pelo acúmulo de mutações pontuais, presença ou ausência de genes de 

tRNAs, permite discriminar linhagens bacterianas (Kostman et al., 1992). As amostras 

foram distribuídas em dez ribotipos. O ribotipo mais comum neste estudo foi o R1, 

circulante entre todos os municípios analisados, seguido pelo R10. Outros ribotipos 

menos comuns (R3, R4, R5, R6 e R8) foram exclusivos a determinadas propriedades 

(Tabela 2). O padrão de bandas encontrado entre os ribotipos R1 a R6 e entre R7 a R10 

(Fig. 4) mostrou-se similar, sugerindo uma correlação genética entre estes isolados.  

A análise de macrorestrição do DNA genômico com SmaI se tornou o método 

mais confiável para tipagem molecular de S. aureus, devido ao seu elevado poder 

discriminatório e reprodutibilidade (Montesinos et al., 2002; Vautor et al., 2003). 

Seguindo o critério amplamente adotado para tipagem por PFGE (Tenover et al., 1995), 

os isolados foram distribuídos em 10 grupos. A maioria dos pulsotipos (60%) foi 

encontrada entre as amostras de duas ou mais propriedades, demonstrando circulação de 

clones de S. aureus dentro e entre os municípios analisados. Apenas os pulsotipos E, F, 

H e I ficaram limitados a uma única fazenda. 

Montesinos et al. (2002) e Ip et al. (2003) conseguiram correlacionar com 

sucesso o perfil de resistência à tipagem genotípica. Entretanto, Kumari et al. (1997) e 

Daxboeck et al. (2005) não encontraram nenhuma correlação entre o antibiograma e as 

técnicas moleculares. O uso indiscriminado de antibióticos, bem como o manejo 

inadequado dos animais doentes, sem um acompanhamento veterinário contínuo, pode 

ter levado ao grande perfil de resistência em determinadas propriedades de alguns 
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municípios (Tabela 1), dessa forma, cada fazenda apresentou seu perfil de resistência 

próprio, independentemente do perfil genotípico.  

A análise do polimorfismo do gene da coagulase tem sido utilizada com sucesso 

em diversos estudos epidemiológicos de S. aureus (Raimundo et al., 1999; Montesinos 

et al., 2002). Neste estudo, a PCR/RFLP-coa, mesmo empregando três enzimas de 

restrição diferentes, mostrou-se insuficiente para tipagem dos isolados. Trabalhos 

similares encontraram limitação no uso desta técnica, obtendo resultados pouco 

discriminatórios, sugerindo sua associação a outros métodos de tipagem (Schwarzkopf 

& Karch, 1994; Shopsin et al., 2000).  

A visualização e análise no gel de eletroforese dos produtos ribotipagem-PCR 

com os primers RIB2 foram facilitadas devido o tamanho menor dos seus fragmentos. 

Nesta análise, foi encontrada uma correlação com a PCR/RFLP-coa, uma vez que o 

coagulotipo Coa1A foram subtipados nos ribotipos R1, R2, R4, R5 e R6. O coagulotipo 

Coa1B mostrou ligação exclusiva com o ribotipo R3. Já o coagulotipo Coa2 foi 

distribuído entre os ribotipos R7, R8, R9 e R10. Dessa forma, o polimorfismo da região 

16S-23S dos operons ribossomais foi mais discriminatório que a análise do gene coa. 

A macrorrestrição do DNA genômico com SmaI oferece o maior poder 

discriminatório em relação às técnicas baseadas em PCR, pois permite detectar o 

mínimo rearranjo genômico e mudanças evolutivas recentes (Montesinos et al., 2002; Ip 

et al., 2003; Mork et al., 2005). No entanto trata-se de uma técnica trabalhosa e cara em 

termos de equipamentos e materiais de consumo, além de difícil interpretação, sendo 

necessária uma inspeção visual detalhada e análise subjetiva dos resultados (Tenover et 

al., 1995).  

Não foi identificada correlação entre as técnicas baseadas em PCR com o PFGE. 

Kumari e colaboradores (1997) também encontraram dificuldade em correlacionar seus 
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resultados ao utilizar ribotipagem-PCR e PFGE na tipagem de S. aureus. Isolados 

indistingüíveis na ribotipagem-PCR, foram diferenciados por PFGE. Por outro lado, 

pulsotipos distintos compartilharam os mesmos ribotipos (Fig. 5). Isto só vem a 

confirmar a heterogeneidade genética encontrada em populações naturais de S. aureus 

(Fitzgerald et al., 2003).  

 A combinação entre os três sistemas de tipagem permitiu subdividir os isolados 

em 25 genótipos (GI – GXXV) e elevar o índice discriminatório para 0.91. Segundo 

Hunter e Gaston (1988), um índice maior que 0.90 pode ser interpretado como confiante 

e por isso desejável. O genótipo mais freqüente foi o GIII (Coa1A / R1 / B = 20,21%) 

(Tabela 2), que abrangeu amostras responsáveis por casos de mastite subclínica em 

fazendas no município de São Bento do Una e Gravatá. Dois isolados de queijo tipo cru 

produzidos na mesma propriedade onde foram coletadas amostras de leite, também 

apresentaram o perfil genotípico GIII. Freqüentemente, alimentos de origem animal, 

especialmente leite e derivados, estão associados a surtos de toxinfecções alimentares, 

representando um grande problema para a saúde pública (Omoe et al., 2002). 

No nosso estudo, o segundo perfil genotípico mais freqüente GVIII (Coa2 / R10 / 

C = 17,02%) limitou-se às fazendas do município de São Bento do Una. Segundo Joo et 

al. (2001), cada rebanho tende a possuir um clone predominante, provavelmente em 

virtude do sistema de criação adotado, onde o plantel mantém-se constante e a entrada 

de animais ou estranhos no rebanho é rara. 

Outros perfis genotípicos (GI, GV, GXXI, GXXII e GXXV) (Tabela 2) apresentaram 

alta prevalência, dentre os quais encontram-se os isolados de queijo e de equipamento 

de ordenha, evidenciando o risco da veiculação de S. aureus aos consumidores de leite e 

derivados, assim como o risco da transmissão para animais não-infectados, devido à 

falta de higienização adequada na prática da ordenha (Roberson et al., 1994).  
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A existência de clones predominantes de S. aureus sugere que possuam 

propriedades especiais para superar os mecanismos de defesa do hospedeiro e 

estabelecer a infecção intramamária nos rebanhos (Vautor et al., 2003). Su et al. (1999) 

mostraram que alguns genótipos predominantes de S. aureus apresentaram-se mais 

resistentes à fagocitose em relação aos genótipos raros. A produção de toxinas 

superantigências por parte de alguns clones possibilita a inibição do sistema imune e 

sobrevivência da bactéria no hospedeiro (Ferens et al., 1998).  

 

5. Conclusão 

O polimorfismo do gene coa mostrou-se pouco eficiente na discriminação das 

amostras de S. aureus responsáveis por casos de mastite na região estudada. Apesar da 

análise por PFGE apresentar maior poder discriminatório, as variações encontradas nos 

operons ribossomais representam rica fonte de polimorfismo, que pode ser utilizada de 

forma rápida, barata e eficiente em investigações epidemiológicas. Contudo, a 

associação entre as técnicas de tipagem mostrou-se necessária para caracterização mais 

aprofundada da heterogeneidade genética de S. aureus entre rebanhos na região 

analisada.  

Estudos epidemiológicos associados a pesquisas para identificação dos fatores 

de patogenicidade pertencentes a clones predominantes de S. aureus podem ser de 

grande valia para seleção e produção de um antígeno específico, visando o 

desenvolvimento de vacinas mais eficientes no controle das mastites estafilocócicas. 
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5.0 – CONCLUSÕES 

 

O polimorfismo do gene coa mostrou-se pouco eficiente na tipagem das amostras 

de S. aureus responsáveis por casos de mastite da região estudada. Apesar da análise por 

PFGE apresentar maior poder discriminatório, as variações encontradas nos operons 

ribossomais representam rica fonte de polimorfismo, que pode ser utilizada de forma 

mais rápida, barata e eficiente em investigações epidemiológicas.  

A associação entre as técnicas de tipagem mostrou-se necessária para 

caracterização mais aprofundada da heterogeneidade genética de S. aureus entre 

rebanhos na região analisada. 

Não houve correlação entre as ferramentas moleculares de tipagem e o 

antibiograma, uma vez que cada fazenda analisada apresentou um perfil de multi-

resistência próprio, devido à falta de um programa terapêutico adequado no combate à 

mastite infecciosa. 

A identificação de S. aureus em amostras de leite mastítico, queijo cru e de 

equipamento de ordenha com o mesmo perfil genotípico evidenciam o risco da 

transmissão deste patógeno aos consumidores e a vacas não-infectadas, podendo 

resultar, respectivamente, em casos de toxiinfecção alimentar ou na manutenção da 

infecção no rebanho. 

Estudos epidemiológicos associados a pesquisas para identificação dos fatores 

de patogenicidade pertencentes a clones predominantes de S. aureus podem ser de 

grande valia para seleção e produção de um antígeno específico, visando o 

desenvolvimento de vacinas mais eficientes no controle das mastites estafilocócicas. 
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6.0 – ABSTRACT 
 

Staphylococcus aureus is the most common etiologic agent of contagious bovine 

mastitis worldwide. In this study the genetic diversity of 94 isolates of S. aureus obtained from 

mastitic milk, raw cheese and milking appliances from 12 dairy herds from the State of 

Pernambuco (Brazil), was assessed by the analysis of the polymorphism of the 3'-end region of 

the gene of the coagulase (PCR/RFLP-coa) and the 16S-23S intergenic spacer region of 

ribosomal operon (ribotyping-PCR), associated to the analysis of macrorestriction fragments of 

genomic DNA digested by SmaI, by pulsed field gel electrophoresis (PFGE). PCR/RFLP-coa 

distinguished two coagulotypes: Coa1 (~720 bp) grouping 62.5% of the samples, and Coa2 

(~950 bp) with 37.2% of the samples. The Coa1 was subtyped in Coa1A (59.6%) and Coa1B 

(3.2%) after restriction with AluI and HhaI. Ribotyping-PCR distinguished ten ribotypes named 

R1 to R10. All the isolates of the coagulotypes Coa1A and Coa1B (62.77% of the samples) 

fitted into the ribotypes R1 to R6 and the isolates of the coagulotype Coa2 (37.23%) into the 

ribotypes R7 to R10. PFGE identified ten profiles of macrorestriction (A to J) with 80% of 

similarity among the samples. The discriminatory indices of the three methods were 

respectively 0.510, 0.741 and 0.836. Twenty five genotypic profiles (GI – GXXV) were obtained 

by association of these results (discriminatory index = 0.910). The GIII was the predominant 

genotype found in three herds (20.21% of the samples). PFGE was more discriminatory than the 

PCR-based methods. However, ribotyping-PCR is faster, less expensive and highly reproducible 

and could be useful for epidemiological surveys. The presence of S. aureus in samples of 

mastitic milk, raw cheese and milking appliances with the same genotypic profile points out the 

risk of transmission of this pathogen to the consumers and to non-infected cows. The 

identification of clones prevalent in a herd or a region can be used as basis for the development 

of specific measures for the staphylococcal mastitis control. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, Molecular Epidemiology, Bovine Mastitis. 
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7.0 – ANEXOS 

 
 

 

ANEXO 1. Mesorregião Agreste dividida em municípios, destacando os municípios 

onde foram realizadas coletas de leite mastítico, queijo e swabs de equipamentos de 

ordenha. Abaixo, mapa do Estado de Pernambuco (Brasil), dividido em 

Mesorregiões. (Fonte: Governo do Estado de Pernambuco, 2004) 
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ANEXO 2. Protocolos para execução de testes bioquímicos utilizados na 

identificação da espécie Staphylococcus aureus de acordo com o Bergey's Manual of 

Systematic Bacteriology (Krieg e Holt, 1994) 

 

 

Anexo 2.1 - Teste para avaliar a produção de catalase: 

Esta enzima, produzida por alguns microrganismos, catalisa a reação de 

degradação do peróxido de hidrogênio em água e O2 livre. Este teste é útil para 

diferenciar colônias de Staphylococcus spp 

(produtoras de catalase – reação positiva), de 

colônias de Streptococcus spp (não produtoras 

desta enzima – reação negativa). 

 
Colônias com 48 horas de incubação são imersas em solução aquosa de peróxido de hidrogênio 10% (v/v). 

 

 

 

 

Anexo 2.2 - Fermentação de açúcares em anaerobiose 

Os caldos glicose e manitol, contendo o indicador de pH vermelho de fenol, são 

preparados separadamente em tubos de ensaio estéreis e 

posteriormente inoculados com as amostras. Para a obtenção da 

anaerobiose, adiciona-se 200 �L de óleo mineral estéril, 

incubando-se as amostras, por 48 horas a 37ºC. A acidificação do 

meio é confirmada pela mudança na coloração de púrpura para 

amarelado, caracterizando positividade ao teste. 
 

Peptona 10 g 
Cloreto de Sódio 5 g 
Extrato de Carne 1 g 
Solução aquosa de Vermelho de Fenol 0,25% (m/v)  7,2 mL 
Água Destilada 1000 mL 
Solução aquosa 20% (m/v) de Glicose ou Manitol  

Dissolver em água destilada todos os ingredientes, exceto o carboidrato, e autoclavar por 20 minutos a 
120ºC. Esterilizar a solução de carboidrato (glicose ou manitol) por passagem através de filtro retentor de bactérias de 
0,22 µm Millipore�. Assepticamente, adicionar quantidade suficiente do filtrado estéril ao caldo (após resfriamento) 
para atingir a concentração final de 0,5-1%. Numa câmara de fluxo laminar, distribuir o caldo + carboidrato em tubos 
de ensaio 13 x 100 mm estéreis. pH final, 7.4 ± 0.2. Coloração púrpura. Conservar sob refrigeração (2-8ºC). 

 

 

2H2O2  �  2H2O + O2 � 
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Anexo 2.3 - Crescimento e fermentação em Mannitol Salt Agar 

Duas características diferentes são determinadas com este meio seletivo. A 

primeira característica evidencia a capacidade de desenvolvimento do microrganismo 

em altas concentrações de sal. Outra característica avaliada é a fermentação do açúcar 

manitol em aerobiose. A positividade para o teste é evidenciada 

pela presença de colônias após 24 horas de incubação a 37ºC, 

acompanhada pela fermentação do manitol (mudança na 

coloração do meio, que passa de rózeo para amarelado). 
 

Mannitol Salt Agar  
Água Destilada  

Dissolver em água destilada o Mannitol Salt Agar na concentração indicada pelo fabricante e autoclavar por 
20 minutos a 120ºC. Numa câmara de fluxo laminar, distribuir o meio ainda aquecido em placas de Petri 15 x 100 
mm estéreis. Coloração púrpura. Conservar sob refrigeração (2-8ºC). 
 

 

Anexo 2.4 - Voges-Proskauer (VP) 

Este teste avalia a produção de acetoína a partir da glicose em caldo pobre em 

nutrientes. A amostra bacteriana deve ser inoculadas no caldo VP e 

após 48 horas de incubação a 37ºC, adiciona-se 0,5 mL de solução 

hidróxido de potássio 40% (m/v) e 0,5 mL de solução alcoólica de 

�-naftol 5% (m/v). A formação de um halo róseo na porção superior 

do meio após cinco minutos de observação indica positividade ao 

teste. 
 

Peptona 7 g 
Fosfato Dipotássico – Bibásico (K2HPO4) 5 g 
Glicose 5 g 
Água Destilada 1000 mL 

Dissolver os ingredientes em água destilada e aquecer no microondas até dissolver os grumos. Distribuir 1,5 
mL do caldo em tubos de ensaio 13 x 100 mm. Autoclavar a 120ºC por 15-20 minutos. Conservar sob refrigeração (2-
8ºC). 
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Anexo 2.5 - Termonuclease (TNAse) 

A produção de TNAse foi avaliada a partir de amostras 

cultivadas em Brain Heart Infusion (BHI – Infusão de Cérebro e 

Coração) a 37ºC por 24 horas submetidas ao banho-maria a 

100ºC durante 15 minutos. Após o resfriamento, 60-70 �L do 

cultivo são transferidos para poços de 5,5 mm de diâmetro 

previamente formados em placas de ágar azul de orto-toluidina DNAse. As placas 

(tampa para cima) são incubadas a 37ºC em câmara úmida por 24 horas. A formação de 

um halo róseo ao redor de cada poço indica a presença da nuclease termoestável. 
 

Agar DNAse 42,0 g 
Cloreto de Sódio 10,0 g 
TRIS (Hidroximetil) Aminometano (NH2C(CH2OH)3)  6,0 g 
Azul de O-Toluidina (solução aquosa a 1%)  9,2 mL 
Água Destilada 1000 mL 

Fundir a solução dos componentes do meio de cultura em microondas e adicionar a solução de azul de 
toluidina quando a temperatura tornar-se suportável à pele. Não autoclavar. Distribuir 15-20 mL em placas de Petri 
15 x 100 mm estéreis. Manter o meio sob refrigeração (2-8ºC), placas invertidas, por aproximadamente 04 semanas. 
 

 

Anexo 2.6 - Coagulase 

 Para o teste de produção da coagulase em tubo, adiciona-se 200 �L de plasma de 

coelho, in natura ou comercial (Coagu-Plasma, Laborclin�), ao mesmo volume da 

cultura das amostras crescidas por 24 horas em caldo 

BHI. Os tubos deverão ser incubados a 37ºC sem 

agitação. Os resultados devem ser analisados nas 

primeiras quatro horas e após 24 horas, considerando-se 

positivas todas as amostras que coagularam o plasma neste intervalo. 
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ANEXO 3. (A) Seqüências curtas repetidas em tandem (SSRs) de 81 pb da região 

3’ do gene coa pertencentes ao genoma de seis cepas de Staphylococcus aureus 

depositadas em banco de dados (NCBI, 2006). (B) Assinatura protéica da repetição 

de 27 aminoácidos da estafilocoagulase localizadas na extremidade carboxila 

geradas a partir das seqüências peptíticas depositadas em bancos de dados 

(UniProt, 2006; PROSITE, 2006). 

 

(A) 
 
>Staphylococcus aureus subsp. aureus COL 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAATAAGCCATCAGAAACAAATGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGG
AGCTCGTCCGACATACAAGAAGCCAAGCGAAACGAATGCATACAATGTAACAACACATGCAAACGGCCAAGTATCATACGGAGCTCGT
CCGACACAAAACAAGCCAAGCAAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGGAAACGGCCAAGTATCATATGGCGCTCGCCCAACAC
AAAACAAGCCAAGCAAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAACGGTCAAGTGTCATACGGAGCTCGCCCGACATACAAGAA
GCCAAGTAAAACAAATGCATACAATGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGGCCTAGAGTAACAAAATAA-3’ 
 
>Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAACAAGCCAAGCGAAACAAATGCATACAACGTAACGACAAATCAAGATGGCACAGTATCATATGG
CGCTCGCCCGACACAAAACAAGCCAAGCGAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGCAAACGGCCAAGTATCATACGGAGCTCGT
CCGACACAAAACAAGCCAAGCGAAACGAACGCATATAACGTAACAACACATGCAAACGGTCAAGTGTCATACGGAGCTCGCCCAACAC
AAAACAAGCCAAGTAAAACAAATGCATACAATGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGTCCTAGAGTAACAAAATAA-
3’ 
 
>Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAATAAGCCATCAGAAACAAACGCATACAACGTAACGACAAATCAAGATGGCACAGTAACATATGG
CGCTCGCCCAACACAAAACAAACCAAGCAAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATCGTCAAGTATCATATGGCGCTCGC
CCGACACAAAACAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGAGCTCGCCCGACAC
AAAACAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACACGCAAACGGTCAAGTGTCATACGGAGCTCGCCCGACATACAAGAA
GCCAAGTAAAACAAATGCATACAATGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGGCCTAGAGTAACAAAATAA-3’ 
 
>Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAATAAGCCATCAGAAACAAACGCATACAACGTAACGACAAATCAAGATGGCACAGTAACATATGG
CGCTCGCCCAACACAAAACAAACCAAGCAAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATATGGCGCTCGC
CCGACACAAAACAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGAGCTCGCCCGACAC
AAAACAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACACGCAAACGGTCAAGTGTCATACGGAGCTCGCCCGACATACAAGAA
GCCAAGTAAAACAAATGCATACAATGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGGCCTAGAGTAACAAAATAA-3’ 
 
>Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAACAAGCCAAGTGAAACAAATGCATACAACGTAACGACAAATCAAGATGGCACAGTATCATACGG
AGCTCGCCCAACACAAAACAAGCCAAGTGAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGTGCTCGC
CCAACACAAAAAAAGCCAAGCAAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATATGGCGCTCGCCCGACAC
AAAAAAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGAGCTCGCCCGACATACAAGAA
GCCAAGCGAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATATGGCGCTCGCCCGACACAAAAAAAGCCAAGC
GAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGGCCTAGAGTAACAAAATAA-3’ 
 
>SaN315 
5’…ATGAAGCGAGACCAAGATTCAACAAGCCAAGTGAAACAAATGCATACAACGTAACGACAAATCAAGATGGCACAGTATCATACGG
AGCTCGCCCAACACAAAACAAGCCAAGTGAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGTGCTCGC
CCAACACAAAAAAAGCCAAGCAAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATATGGCGCTCGCCCGACAC
AAAAAAAGCCAAGCAAAACAAATGCATATAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATACGGAGCTCGCCCGACATACAAGAA
GCCAAGCGAAACAAATGCATACAACGTAACAACACATGCAAATGGTCAAGTATCATATGGCGCTCGCCCGACACAAAAAAAGCCAAGC
GAAACAAACGCATATAACGTAACAACACATGCAGATGGTACTGCGACATATGGGCCTAGAGTAACAAAATAA-3’ 
 

 

 

 

(B) 
 
A1-R2-P3-[RT]4-[FQY]5-[NK]6-K7-P8-S9-[EK]10-T11-N12-A13-Y14-N15-V16-T17-T18-
[NH]19-[QA]20-[DN]21-G22-[TQ]23-[VA]24-[ST]25-Y26-G27 
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ANEXO 4. Normas editoriais da Revista Napgama (ISSN 1516-6384)  
 

 
REVISTA NAPGAMA 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Glêndula Mamária e Produção Leiteira 
Av. Prof. Dr. Orlando Marques da Paiva, 87 

Cidade Universitária – CEP 05508-000 – São Paulo – SP 
 
 

FINALIDADE 
 

A Revista Napgama tem por finalidade 
publicar artigos técnico-científicos direcionados para 
glâncula mamária e produção leiteira elaborados por 
especialistas nacionais e/ou estrangeiros, originais, 
que se enquadrem nas normas editoriais.  
 

ARTIGO COMPLETO 
 

1. Deverá ser inédito e destinar-se exclusivamente 
à Revista Napgama. 

2. Limitar-se a um máximo de oito páginas 
digitadas. 

3. Usar somente nomenclaturas oficiais e 
abreviaturas consagradas, não empregando 
abreviaturas no título do artigo. 

4. Ser estruturado dentro dos seguintes itens: a) 
Introdução; b) Material e Métodos; c) 
Resultados; d) Discussão; e) Conclusão; f) 
Referências; g) Resumo / Abstract e Unitermos / 
Keywords; h) Página de rosto; i) Título em 
português e inglês. 

5. Apresentar, obrigatoriamente, dois resumos nos 
idiomas português e inglês, não devendo 
ultrapassar 250 (duzentos e cinqüenta) palavras, 
seguidos dos Unitermos, limitados a 5 (cinco), 
que correspondem a palavras ou expressões que 
identificam o conteúdo do artigo. 

 
 

ARTIGO DE REVISÃO 
 

 Os artigos de revisão só poderão ser 
publicados por especialistas de renome a convite da 
Comissão Editorial. Entretanto, o esboço de um 
artigo de revisão poderá ser submetido ao Conselho 
Editorial sem prévia consulta e, se este for 
considerado apropriado, o(s) autor(es) será(ão) 
convidado(s) a preparar o artigo para publicação. 
Estes artigos deverão seguir as normas de Artigo 
Completo, porém sem subdivisão em Introdução, 
Material e Métodos, Resultados e Discussão, 
preservando apenas dois resumos, com Unitermos, à 
semelhança do que foi descrito para apresentação de 
Artigo Completo, além de Referências.  
 

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 
 

1. Digitação: original em disquete 3,5” de alta 
densidade, devidamente identificado com o 

título do artigo e nome do(s) autor(es) e três 
cópias impressas, inclusive suas tabelas e 
Referências; deve ser digitado obrigatoriamente 
em formato A4 (21,0 X 29,7 cm), 20 linhas por 
lauda, com média de 70 espaços, ocupados por 
letra ou em branco, por linha, espaço duplo, em 
uma só face de papel, margem lateral esquerda 
de 2,5 cm fonte Times New Roman, tamanho 12 
e numeração consecutiva das páginas. 
Ilustrações e legendas devem ser relacionadas 
em folhas separadas. Os artigos deverão ser 
apresentados utilizando-se um dos seguintes 
editores de texto: Microsoft Word for Windows 
ou Pagemaker. 

 
2. Página de Rosto: todo artigo deve ter uma 

página de rosto com título do artigo, nome(s) 
do(s) autor(es) e instituição de origem. O rodapé 
da página deverá mencionar o endereço 
completo, e-mail, do autor, a quem deverão ser 
encaminhadas as correspondências. Observar 
que unicamente nesta página conste a 
identificação dos autores, para o devido sigilo e 
imparcialidade. Se o artigo for subvencionado, 
mencionar instituição que o patrocinou. O artigo 
deverá conter título traduzido para o inglês e 
abstract. 

 
3. A publicação reserva-se o direito de diagramar 

os artigos de acordo com o Conselho Editorial. 
 
4. Tabelas: devem ser numeradas em algarismos 

arábicos e encabeçadas pelo título, seguido de 
local e data. A montagem das tabelas seguirá as 
Normas de Apresentação Tabular estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Estatística (Ver. 
Bras. Est., v. 24, p. 42-60, 1963). O limite de 
tabelas por trabalho é de quatro, salvo 
julgamento diferenciado do Conselho Editorial. 

 
5.  Ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos 

etc.): devem ser numeradas consecutivamente 
com algarismos arábicos e citadas como figuras. 
Todas as figuras serão identificadas em folha à 
parte, com título do artigo e indicação da parte 
do texto onde deverão constar. As legendas 
também deverão ser apresentadas em folha à 
parte. Os desenhos originais deverão ser 
impressos a laser em papel de alta qualidade e, 
sempre que possível, fornecidos em disquete. O 
limite máximo de ilustrações por artigo é de 
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quatro. Ilustrações coloridas receberão 
preferência. Um número maior de ilustrações 
poderá ser fornecido pelo(s) autor(es) e 
selecionadas a critério do Conselho Editorial. 

 
6. Referências: conforme ABNT, NBR 6023, ago. 

2002. As referências são alinhadas à esquerda, 
não existe mais o deslocamento para debaixo da 
3 letra. Os autores devem vir todos em 
maiúsculo. Como a Revista adota o sistema de 
numérico para citação no texto, ou seja, numerar 
as referências, elas não devem vir em ordem 
alfabética, mas sim na ordem em que forem 
citadas no texto. Após cada pontuação deve vir 
sempre um espaço. In e apaud não são mais em 
itálico, devem ser grafados em fonte normal. O 

número de páginas não pode ser abreviado, 
deve-se colocar por extenso. Ex: p. 423-429. 
Até 3 autores colocar todos na referência. Mais 
que 3 autores, cita-se o primeiro e coloca et al. 
Ou cita-se todos. 

 
7. Citações no texto: CONFORME NORMA 

ABNT, NBR 10520, AGO 2002. Quando for 
necessário, colocar o autor no texto, não colocar 
o ano.  

Triparthy; Hanson11 
Yanaguita et al.9 
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ANEXO 5. Normas editoriais da Veterinary Microbiology (ISSN 0378-1135)  
 
 

 
����������	
����������	

E-mail: authorsupport@elsevier.com 
Phone: +353 61 709190 (8am - 4pm GMT) or +1 888 834 7287 (toll-free for US & Canadian customers) 

Fax: +353 61709115 
 

 
Veterinary Microbiology has an Impact Factor of 
2.175 and is ranked 3rd out of 129 Veterinary 
Science titles in the 2005 ISI Journal Citation 
Reports! 
 
Veterinary Microbiology is concerned with microbial 
(bacterial, fungal, viral) diseases of domesticated 
animals (livestock, companion animals, fur-bearing 
animals, game, poultry, fish) that supply food, other 
useful products or companionship. In addition, 
Microbial diseases of wild animals living in captivity, 
or as members of the feral fauna will also be 
considered if the infections are of interest because of 
their interrelation with humans (zoonoses) and/or 
domestic animals, or for comparative or other 
scientific reasons. Studies of antimicrobial resistance 
are also included. 
 
Types of contribution  
� Original research papers (Regular Papers) 
� Review articles 
� Short Communications 
� Letters to the Editor 
� Book Reviews 
 

Original research papers should report the 
results of original research. The material should not 
have been previously published elsewhere, except in 
a preliminary form. 
 

Review articles should cover subjects falling 
within the scope of the journal. Of particular interest 
are topical, short (Mini) Reviews in areas of current 
interest. Instructions for the preparation of such 
articles are available from the Reviews Editor J. 
Glenn Songer (gsonger@u.arizona.edu). Prior to 
submitting Review papers, authors should discuss the 
proposed content with the Reviews Editor. 
 

A Short Communication is a concise but 
complete description of a limited investigation, which 
will not be included in a later paper. Short 
Communications should be as completely 
documented, both by reference to the literature and 
description of the experimental procedures employed, 
as a regular paper. They should not occupy more than 
6 printed pages (about 12 manuscript pages, 
including figures, tables and references). 

 
Letters to the Editor offering comment or useful 

critique on material published in the journal are 
welcomed. The decision to publish submitted letters 
rests purely with the Editor-in-Chief. It is hoped that 
the publication of such letters will permit an 
exchange of views which will be of benefit to both 
the journal and its readers. 
 

Book Reviews will be included in the journal on 
a range of relevant books which are not more than 2 
years old. 
 
Submission of manuscripts 

Submission to Veterinary Microbiology 
now proceeds online via Elsevier Editorial System - 
http://ees.elsevier.com/vetmic. Authors will be 
guided step-by-step through uploading files directly 
from their computers. Authors should select a set of 
classifications for their papers from a given list, as 
well as a category designation (Original Research 
Paper, Short Communication, and so on). Electronic 
PDF proofs will be automatically generated from 
uploaded files, and used for subsequent reviewing. 

Authors are invited to suggest the names of 
up to 5 referees (with email addresses) whom they 
feel are qualified to evaluate their submission. 
Submission of such names does not, however, imply 
that they will definitely be used as referees. 
Authors should send queries concerning the 
submission process or journal procedures to: 
AuthorSupport@elsevier.com. Authors can check the 
status of their manuscript within the review 
procedure using Elsevier Editorial System. 

Authors submitting hard copy papers will 
be asked to resubmit using Elsevier Editorial System. 

Submission of an article is understood to 
imply that the article is original and is not being 
considered for publication elsewhere. Submission 
also implies that all authors have approved the paper 
for release and are in agreement with its content. 
Upon acceptance of the article by the journal, the 
author(s) will be asked to transfer the copyright of the 
article to the Publisher. This transfer will ensure the 
widest possible dissemination of information. 

Circumstances relating to animal 
experimentation must meet the International Guiding 
Principles for Biomedical Research Involving 
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Animals as issued by the Council for the International 
Organizations of Medical Sciences. They are 
obtainable from: Executive Secretary C.I.O.M.S., c/o 
WHO, Via Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, 
or at the following URL: 
http://www.cioms.ch/frame_1985_texts_of_guideline
s.htm.  

Unnecessary cruelty in animal 
experimentation is not acceptable to the Editors of 
Veterinary Microbiology. 

Any new nucleotide or amino acid 
sequence data will be deposited in publically 
accessible databases, such as GenBank, and the 
accession numbers will be included in the manuscript 
(Methods section) before it is finally accepted for 
publication. In addition, it is expected that any 
plasmids, transposons, viruses, microbial strains, or 
cell lines described for the first time in the paper will 
made available to scientists for non-commercial 
purposes at reasonable cost following publication. 
 
Preparation of manuscripts 
 

1. Manuscripts should be written in 
English. Authors whose native language is not 
English are strongly advised to have their 
manuscripts checked by an English-speaking 
colleague prior to submission. 
Language Editing: Elsevier's Author Gateway 
provides details of some companies who can provide 
English language and copyediting services to authors 
who need assistance before they submit their article 
or before it is accepted for publication. Authors 
should contact these services directly. For more 
information about language editing services, please 
email authorsupport@elsevier.com. 

Please note that Elsevier neither endorses 
nor takes responsibility for any products, goods or 
services offered by outside vendors through our 
services or in any advertising. For more information 
please refer to our terms & conditions 
http://authors.elsevier.com/terms_and_conditions.htm
l?dc=TANDC. 
 

2. Manuscripts should have (numbered 
lines)with wide margins and double spacing 
throughout, i.e. also for abstracts, footnotes and 
references. Every page of the manuscript, including 
the title page, references, tables, etc. should be 
numbered. However, in the text no reference should 
made to page numbers; if necessary, one may refer to 
sections. Avoid excessive usage of italics to 
emphasize part of the text. 
 

3. Manuscripts in general should be 
organized in the following order: 

� Title (should be clear, descriptive and not 
too long) 

� Name(s) of author(s) 
� Complete postal address(es) of affiliations 
� Full telephone, Fax No. and E-mail of the 

corresponding author 
� Present address(es) of author(s) if 

applicable 
� Complete correspondence address 

including e-mail address to which the 
proofs should be sent 

� Abstract 
� Keywords (indexing terms), normally 3 - 6 

items. Please refer to the cumulative index. 
� Introduction 
� Material studied, area descriptions, 

methods,techniques 
� Results 
� Discussion 
� Conclusion 
� Acknowledgements and any additional 

information concerning research grants, etc. 
� References 
� Tables 
� Figure captions 
� Tables (separate file(s)) 
� Figures (separate file(s)) 
 
4. Titles and subtitles should not be run within 

the text. They should be typed on a separate line, 
without indentation. Use lower-case letter type. 

 
5. SI units should be used. 

 
6. Elsevier reserves the privilege of returning to 

the author for revision accepted manuscripts and 
illustrations which are not in the proper form given in 
this guide.  
 
Abstracts 

Manuscripts of original research papers 
should include a structured Abstract of 250 or fewer 
words, organised under the sections: Problem 
addressed; Objective; Methods and approach; 
Results; Conclusions. Do not actually include section 
headings, but use this structure for the Abstract. 
 
Tables 

1. Authors should take notice of the 
limitations set by the size and lay-out of the journal. 
Large tables should be avoided. Reversing columns 
and rows will often reduce the dimensions of a table. 

2. If many data are to be presented, an 
attempt should be made to divide them over two or 
more tables. 

3. Tables should be numbered according to 
their sequence in the text. The text should include 
references to all tables. 

4. Each table should occupy a separate page 
of the manuscript. Tables should never be included in 
the text. 

5. Each table should have a brief and self-
explanatory title. 

6. Column headings should be brief, but 
sufficiently explanatory. Standard abbreviations of 
units of measurement should be added between 
parentheses. 

7. Vertical lines should not be used to 
separate columns. Leave some extra space between 
the columns instead. 

8. Any explanation essential to the 
understanding of the table should be given as a 
footnote at the bottom of the table. 
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Illustrations 
All illustrations (line drawings and 

photographs) should be submitted as separate files, 
preferably in TIFF or EPS format.  

Illustrations should be numbered according 
to their sequence in the text. References should be 
made in the text to each illustration.  

Illustrations should be designed with the 
format of the page of the journal in mind. Illustrations 
should be of such a size as to allow a reduction of 
50%. 

Lettering should be big enough to allow a 
reduction of 50% without becoming illegible, any 
lettering should he in English. Use the same kind of 
lettering throughout and follow the style of the 
journal. 

If a scale should given, use bar scales on all 
illustrations instead of numerical scales that must be 
changed with reduction. 

Each illustration should have a caption. The 
captions to all illustrations should be typed on a 
separate sheet of the manuscript. 

Explanations should be given in the figure 
legend(s). Drawn text in the illustrations should kept 
to a minimum. 

Photographs are only acceptable if they 
have good contrast and intensity. 

If you submit usable colour figures, 
Elsevier would ensure that these figures appeared 
free-of-charge in colour in the electronic version of 
your accepted paper, regardless of whether or not 
these illustrations are reproduced in colour in the 
printed version. Colour illustrations can only be 
included in print if the additional cost of reproduction 
is contributed by the author: you would receive 
information regarding the costs from Elsevier after 
receipt of your accepted article. Please note that 
because of technical complications which may arise 
by converting colour figures to 'grey scale' (for the 
printed version, should you not opt for colour in 
print), you should submit in addition usable black and 
white figures corresponding to all colour illustrations. 

Advice on the preparation of illustrations 
can be found at the following URL: 
http://www.authors.elsevier.com/artwork 
 
Preparation of supplementary data 

Elsevier now accepts electronic 
supplementary material to support and enhance your 
scientific research. Supplementary files offer the 
author additional possibilities to publish supporting 
applications, movies, animation sequences, high-
resolution images, background datasets, sound clips 
and more. Supplementary files supplied will be 
published online alongside the electronic version of 
your article in Elsevier web products, including 
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. In 
order to ensure that your submitted material is 
directly usable, please ensure that data is provided in 
one of our recommended file formats. Authors should 
submit the material together with the article and 
supply a concise and descriptive caption for each file. 
For more detailed instructions please visit the 
journal's home page and click on the right-hand side 
link to the Author Gateway.  
 

References 
All publications cited in the text should be 

presented in a list of references following the text of 
the manuscript. The manuscript should be carefully 
checked ensure that the spelling of author's names 
and dates are exactly the same in the text as in the 
reference list. For original research papers, the list 
should not exceed 35 references (it may be longer for 
review articles). 

In the text refer to the author's name 
(without initial) and year of publication, followed- if 
necessary - by a short reference to appropriate pages. 
Examples: "Since Peterson (1988) has shown that..." 
"This is inagreement with results obtained later 
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