Acurácia diagnóstica do sistema LABMAST
patógenos causadores de mastite clínica bovina.
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Introdução
A mastite é a doença de maior impacto econômico e
a principal razão para o uso de antibióticos na
pecuária leiteira1. Visando diminuir o uso desses
fármacos, estudos recentes têm demonstrado que a
estratégia de tratamento para os casos de mastite
clínica pode se basear na classificação do patógeno
causador. Nesse contexto, o sistema de “Cultura na
Fazenda” surgiu como uma opção para a rápida
identificação dos microorganismos causadores de
mastite clínica. No entanto, para que a decisão de
tratamento seja correta, é importante que os testes
diagnósticos empregados apresentem alta acurácia.

Objetivos
O presente estudo teve como objetivo estimar os
índices de acurácia diagnóstica do sistema
LABMAST de cultura na fazenda para detecção de
patógenos causadores de mastite clínica bovina.

Material e Métodos
Foram selecionadas 99 amostras de leite de vacas
com quadro de mastite clínica, de quatro fazendas
distintas. As amostras foram semeadas em Ágar
Sangue e MacConkey, mantidas em estufa a 37ºC e
foram realizadas leituras após 24, 48 e 72 horas,
além de análise microscópica e provas bioquímicas
para se atingir o diagnóstico considerado “padrão
ouro”. As mesmas amostras foram cultivadas no
sistema LABMAST de cultura na fazenda, em
triplacas modelo V3, com 3 meios diferentes,
seletivos para estreptococos, estafilococos e
bactérias Gram negativas, respectivamente. No
sistema LABMAST, as leituras foram realizadas 24
horas após o cultivo, na perspectiva de quatro
leitores diferentes (n=396), sendo considerados os
resultados: estafilococos; estreptococos; bactérias
Gram negativas; sem crescimento; infecção mista; e
contaminada. A acurácia diagnóstica foi estimada
por meio da sensibilidade, especificidade, valores
preditivos positivo e negativo e acurácia geral. O
coeficiente de Kappa foi utilizado para estimar a
concordância de leitura entre os quatro avaliadores.

Resultados e Discussão
Foram identificados pelo sistema “padrão ouro” 16
diferentes patógenos, dentre os quais bactérias Gram
positivas e negativas, além de leveduras e algas
Prototheca spp. Tendo em vista que o sistema LABMAST
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classifica os resultados apenas entre estafilococos,
estreptococos e bactérias Gram negativas, alguns
resultados obtidos, como leveduras e Prototheca não
foram incluídos na análise estatística (n=52). Após a
leitura pelos quatro avaliadores, os resultados foram
confrontados com o controle (padrão ouro) e a partir disso
foram calculados os valores de medida da acurácia.
Tabela 1. Acurácia do sistema LABMAST para
diagnóstico de casos naturais de mastite clínica.
Meios da
Seletivo para
triplaca:
estafilococos
Sensibilidade
100.00%
VPP1
47.06%
1 Valor preditivo positivo;

Seletivo para
estreptococos
42.86%
64.68%

Seletivo para
Gram 32.35%
59.46%

A especificidade e o valor preditivo negativo do
sistema LABMAST foram 83,13% e 68,21%,
respectivamente. O coeficiente de concordância
(Kappa) entre os avaliadores foi:
A e B: 0.77; A e C: 0.70; A e D: 0.75; B e C: 0.73;
B e D: 0.75; C e D: 0.71.
Imagem 1: Placas do sistema LABMAST. À esquerda,
colônias de estafilococos; à direita, colônias de bactérias
Gram negativas (campo cor-de-rosa) e estreptococos.

Conclusões
O sistema LABMAST apresentou alta sensibilidade
para diagnóstico de estafilococos. A concordância
de leitura entre os avaliadores foi moderada. No
entanto, a baixa sensibilidade para o diagnóstico de
estreptococos e bactérias Gram negativas torna o
sistema pouco justificável para uso rotineiro em
propriedades rurais.
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