
ANÁLISE DE CULTURA MICROBIOLÓGICA 
EM FAZENDAS DO RS TRAZ AGILIDADE 
AOS CASOS DE MASTITE
A glândula mamária é um dos órgãos 
mais atacados por bactérias contagiosas 
e ambientais, já que apresenta condições 
ideais (nutrientes e temperatura) para seu 
desenvolvimento. 

Além dos impactos negativos na produção e 
qualidade do leite, os agentes causadores de 
mastite também prejudicam de forma indireta 
a reprodução das vacas. E esses efeitos podem 
se estender por uma lactação inteira. 

De acordo com pesquisas, mesmo tendo 
ocorrido apenas uma vez, a mastite diminui a 
produtividade da vaca significativamente, de 
forma que a produção total nunca mais atinja 
a estimada no início da sua lactação. Por este 
motivo, a detecção precoce e o tratamento 
preciso da mastite são extremamente 
relevantes.

Para que a mastite clínica seja tratada de 
forma eficaz e precisa, é necessário identificar 
quais são os patógenos causadores, já que 
a eficácia dos antibióticos e o tempo de 
tratamento varia conforme o microrganismo 
infectante. Além disso, existem bactérias que 
não requerem tratamento, pois a própria vaca 
consegue debelar naturalmente a infecção 
e, portanto, a identificação desses agentes 
significa racionalidade no uso de antibióticos e 
economia ao produtor.

A agropecuária Pfeifer, localizada em Condor/
RS, vem sistematicamente utilizando a cultura 
microbiológica na propriedade. Ao observar 
qualquer alteração no leite ou no úbere de 
uma vaca, o leite é coletado e “semeado” em 

placas, que são colocadas em estufas para 
promover o crescimento dos microrganismos. 
O resultado é obtido em até 24 horas, 
permitindo a rápida descoberta do causador 
da mastite e, consequentemente, mais 
assertividade no tratamento.

Segundo a administradora do grupo, Delci 
Maria Stein Pfeifer, antes de implementar essa 
metodologia na fazenda as análises eram 
enviadas para São Paulo, o que muitas vezes 
inviabilizava o processo. 
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“

“
“Essas análises 
eram enviadas via 
transportadora 
para São Paulo. 
Isso demandava 
muito tempo de 
envio e as amostras 
podiam sofrer 
descongelamento 
durante o 
transporte, 
impossibilitando a 
análise.”

Delci Pfeifer

Em Palmeira das Missões/RS, a 
Agropecuária Acatrolli realiza cultura 
microbiológica dos animais que 
apresentam mastite clínica (grau 1, 2 e 3) e 
também em todas as vacas com contagem 
de células somáticas (CCS) superior a 
100.000 células/ml.

De acordo com Geisa Acatrolli, 
administradora da fazenda, esse tipo 
de manejo ajudou na redução de CCS 
mensal do rebanho, fazendo tratamentos 
específicos para os animais infectados e a 
segregação de animais crônicos, evitando 
a contaminação do restante das vacas.

Tanto na Agropecuária Pfeifer quanto 
na Acatrolli foi observada, após a 
implementação do uso da cultura 
microbiológica, uma redução do uso 
de antibióticos e consequentemente 
de custos, além da maior precisão no 
tratamento. Certamente este manejo 
também contribui para evitar o 
desenvolvimento de bactérias resistentes 
aos antibióticos.

Analisar esses resultados dentro da 
própria propriedade ou mesmo em 
laboratórios convencionais demonstra 
ser uma forma eficiente de prevenção 
para identificar os agentes causadores da 
mastite. 

As informações geradas nas análises 
também auxiliam o produtor quanto 
aos cuidados relativos ao ambiente e ao 
manejo da ordenha, permitindo atuação 
assertiva e decisiva, conforme os agentes 
de maior impacto na propriedade.


