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mamária sendo na maioria das vezes de origem infecciosa, podendo 

volume, presença de dor, aumento de temperatura e rubor. A mastite 
subclínica, por sua vez, não apresenta sinais clínicos evidentes. O 
leite apresenta aspecto macroscópico normal e não há sinais visíveis 

indiretas com o leite. Sabendo-se que os Staphylococcus spp. são 
os micro-organismos mais isolados de casos de mastite caprina, 
objetivou-se com este estudo conhecer as características fenotípicas 
e genotípicas das estirpes isoladas das amostras de leite. Durante 
os meses de junho e julho de 2014, foram coletadas 240 amostras 
de leite individuais de cada metade mamária de 30 cabras das raças 
Saanen (n=15) e Anglo Nubiana (n=15) pertencentes ao rebanho da 

mamária e o teste da caneca sendo que nenhum animal apresentou 
mastite clínica. As amostras foram acondicionadas em material 
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de Staphylococcus spp. Após crescimento em placa com ágar Baird-
Parker, foram selecionadas 3 a 5 colônias para cultivo em ágar 
nutriente por 24 horas. Em seguida foram preparados esfregaços e 
corados pelo método de Gram. As culturas apresentadas em forma 
de cocos Gram-positivos e agrupadas sob a forma de cachos de 
uva foram submetidas às provas de catalase, da coagulase e de 

de S. aureus

se 28 estirpes de S. aureus
de 19 estirpes de S. aureus que deram negativos ao teste bioquímico. 

mastite subclínica e percebe-se uma maior sensibilidade e rapidez 
da técnica de PCR, conferindo resultados mais seguros. Tais achados 
indicam ainda a necessidade da adoção de medidas de Boas Práticas 

condições higiênico-sanitárias do rebanho.
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