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Importância do diagnóstico?

Diagnóstico (grego diagnosis = ato de discernir, de conhecer)

 Reconhecimento de uma dada enfermidade pelas suas manifestações clínicas... com 

base nos dados obtidos na anamnese, no exame físico e/ou exames complementares…. 
Feitosa F.l:F., XIV Semiologia Veterinária

Objectivos

 Risco de doença, estádios de doença (Mastite clínica? Hipocalcémia?), estados de 

infeção e evidência de exposição (ex. serologias).

Testes de diagnóstico não são infalíveis.

Só devem ser realizados se os resultados forem importantes para a decisão.
McKenna et al. (2006), Vet Clini Food Anim



Utilização dos testes de diagnóstico?

Nível Individual

Nível Exploração

Tratamento

Prevenção

Monitorização



Posicionamento
Produção de vacinas

Foco na prevenção para a saúde animal.

Investigação e desenvolvimento de produtos e serviços 

diferenciados e inovadores



• Serviços de valor acrescentado associados às vacinas HIPRA 

disponibilizados ao Médico Veterinário

• DIAGNOS exerce um papel fundamental na nossa estratégia de prevenção

• Testes de diagnóstico para a deteção e monitorização das doenças

Diagnóstico para prevenção



• Kit de diagnóstico HIPRA

• Prevalência dos principais agentes de mastites (S. aureus, SCN, E. 

coli e coliformes)

• Técnica PCR (deteção de DNA)



Técnica PCR

• 1983, Kary Mullins (Prémio Nobel Química em 1993)

• Identificação e amplificação de DNA/RNA

• Agentes infeciosos (vírus, bactérias, fungos, etc)

• Vantagens: 

• Especificidade e sensibilidade

• Variedade de amostras (sangue, leite, tecidos, etc) 

• Desvantagens: 

• Custo

• Contaminação e interpretação



Nível Individual
Quartos afetados

• Testes na exploração
– Teste Californiano de 

Mastites
– Condutividade
– pH
– ↑ Tº
– Coloração

• Testes laboratoriais
– CCS
– Bacteriologia

Nível da exploração
Tanque de leite

• Averiguar a qualidade de leite

• Mastites a nível da exploração
(Farnsworth, et al.1993; Hayes, et

al. 2001; Jayarao et al. 2003. Zadoks et 
al.2004; Howard 2006; Olde Riekering et 

al. 2006)

• Testes laboratoriais
– CCS
– Bacteriologia

GOLD 
STANDARD

Métodos de deteção de mastites



• 20 to 45% falsos negativos

• Frustração no diagnóstico de 
mastites subclínicas

• Possibilidade de conhecer, de forma 
simples, rápida e económica, a 
prevalência de mastites no leite de 
tanque

Porquê PCR para diagnóstico de mastites?

Fonte: Milkpoint



Bacteriologia Vs PCR

Bacteriologia
- 25-50 µl amostra

- Requer bactérias viáveis

- Diferentes meios de cultura, condições de 
incubação e tempo

- Contagens de UFC

PCR
- 250 µl amostra

- Deteta DNA de bactérias mortas ou vivas

- Procedimento igual para diferentes 
bactérias

- 4.7 dias para obtenção de resultados

- Estimativa do nº de cópias de DNA



• Alta Sensibilidade → % posi vos → maneio e 
controlo serão mais eficientes

• Confirmação de falsos negativos obtidos por 
bacteriologia

• Relatórios positivos em explorações com CCS 
elevadas sem sinais clínicos

• Método rápido e prático



-++++++

30 35 37

Ct valor Score Categoria

≤ 30 POS (+++) DNA bacteriano detectado em alta quantidade

> 30 ≤ 35 POS (++) DNA bacteriano detectado em média quantidade

> 35 ≤ 37 POS (+) DNA bacteriano detectado em baixa quantidade

> 37 NEG Bacterial DNA não detetado

Interpretação dos resultados



Como interpretar os resultados?

Bactérias Resultados Sugestão Observações

S. aureus +/++/+++ Médico Veterinário

S. aureus - Médico Veterinário Excreção intermitente
Diluição

E. coli/ coliformes ++/+++ Médico Veterinário

E. coli/ coliformes -/+ Médico Veterinário Mastites agudas?
Sazonalidade

SCN +/++/+++ Médico Veterinário Resultados variáveis. Estirpe 
produtora de biofilme.

Ct valor Score Categoria

≤ 30 POS (+++) DNA bacteriano detectado em alta quantidade

> 30 ≤ 35 POS (++) DNA bacteriano detectado em média quantidade

> 35 ≤ 37 POS (+) DNA bacteriano detectado em baixa quantidade

> 37 NEG Bacterial DNA não detetado



STARTCHECK® A NEW PCR DIAGNOSTIC TOOL IN MASTITIS MANAGEMENT

Antonio R. Menezes1, Roger Guix1, Daniel Zalduendo1, Laura Valls2, Jaime Maldonado2, 
1HIPRA Marketing Department, Amer, Girona, Spain

2HIPRA Diagnos, Amer, Girona, Spain

Referências bibliográficas

 Amostras positivas a S. aureus, E. coli e outras bactérias coliformes estavam
correlacionadas com CCS elevadas em tanque de leite (p<0,05).

 Método rápido e fiável no diagnóstico de mastites (resultados em 4.7 dias).

 Metodologia importante e complementar da bacteriologia convencional.



• É um um kit de diagnóstico HIPRA para a monitorização de anticorpos gE para 

IBR no tanque de leite com alta detetabilidade. 

• HIPRA é a primeira empresa farmacêutica a usar esta tecnologia para um

produto comercial e a disponibiliza-la ao médico veterinário. 



Controlar/erradicar IBR → monitorizar o comportamento do vírus na 

exploração e controlar os animais positivos.

Qual é a utilidade do Seromilk Marker?

Soro
Leite individual
Leite do tanque (LT)

Colheita rápida e fácil.
Permite o controlo do estado

sanitário dos animais que 
contribuem para o leite do 

tanque. 







Interpretação dos resultados



Interpretação dos resultados

Títulos de ac’s no LT Prevalência estimada Classificação

Negativo < 5 < 4% Negativo

5 - 59 2 – 24% Baixo positivo

≥ 60 ≥ 25% Alto positivo

Experiência de campo de países com programas de erradicação:



Referências bibliográficas

“Prevalence of individual and bulk tank milk antibodies and evolution of 
Bovine herpesvirus type 1 and its relationship to milk quality parameters 

on dairy farms in Catalonia.”
Armengol et al. (2016)

 Técnica rápida e simples

 Controlo rotina da evolução de IBR na exploração.

 Possível observação de ‘grupos problema’

Utilização como indicador de alarme em explorações com

prevalência baixa ou nula



1 + 1 = 3


