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1 INTRODUÇÃO

O Brasil produziu 5,989 bilhões de leite, no 3°trimestre de 2013. O estado do
Rio  Grande do Sul  obteve  uma produção de 6,230 milhões,  no  mesmo período
(BRASIL,  2013).O leite  é  considerado o  mais  nobre  dos alimentos,  devido  suas
propriedades  nutricionais  (MÜLLER,  2002).  A  qualidade  do  leite  pode  ser
influenciada  por  diversos  fatores,  dentre  eles  destaca-se  a  mastite,  que  se
caracteriza por infecção de origem bacteriana nas glândulas mamárias  (KITCHEN,
1981). Portanto, este trabalho tem por objetivo investigar a relação entre a qualidade
do leite com o nível de infecção do rebanho por Salmonella spp e Coliformes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

 A Escherichia coli é a enterobactéria mais frequentemente isolada em quadros
de mastite. A principal resposta biológica a agressões sofridas, sejam eles químicas,
físicas  ou  infecciosas,  é  a  produção  de  células  somáticas.  Dessa  maneira,  se
Contagem de Células Somáticas (CCS) estiver elevada, infere-se em algum tipo de
distúrbio no animal (MACHADO et al, 2000).

 As enterobactérias podem ser encontradas na água, solo, plantes e no trato
gastrointestinal de animais de sangue quente. Do grupo das enterobactérias, poucas
espécies são patogênicas. (LEVY, 2004).

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para a detecção de Salmonella spp. foi utilizado a metodologia indicada pela
APHA – Compendium of Methods for Microbiologia Examination (2001).  E para a
contagem de Coliformes também utilizada foi  metodologia indicada pela  APHA –
Compendium of Methods for Microbiologia Examination (2001).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi constatado que não há presença de Salmonella spp. na PE, entretanto há
presença deste patógeno na PA e PT. Portanto, existe uma baixa possibilidade de
contaminação  do  leite  por  Salmonellla  spp,  já  que  o  ambiente  imediatamente
anterior a ordenha não apresentou essa bactéria.

Animais  com  leite  com  CCS  inferiores  a  200.000  células/mL têm  menores
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chances de estarem contaminadas por patógenos.
Para  o  controle  das  bactérias  patogênicas  é  indicado  a  compostagem  dos

dejetos ou a aplicação de inóculos antes da destinação ao solo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a qualidade do leite está correlacionado ao nível de infecção do
rebanho por patógenos. Portanto, é aconselhável a compostagem dos excrementos
ou a utilização de inóculo antes de sua destinação final.
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