
 

 

PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA 

DIAGNÓSTICO DE MASTITE BOVINA EM ANÁLISE DE ÁGUA 

 
 

1. COLETA DE ÁGUA PARA DIAGNÓSTICO DE BACTÉRIAS CAUSADORAS DE 

MASTITE BOVINA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO COM TORNEIRAS OU POÇOS 

COM SISTEMA ELEVATÓRIO 

 

Exames: Pesquisa de bactérias 

 

Materiais: 

-  Frascos esterilizados, de vidro ou plástico com 50 ml à 1000 ml de capacidade.  

-  Luvas Estéreis 

 

 Procedimento: 

1 - Deixar correr a água da torneira durante 5 minutos no mínimo; 

2 - Fechar a torneira e proceder à sua esterilização por flamejamento; 

3 - Abrir a torneira e deixar correr fortemente a água durante 3 – 5 min; 

4 - Regularizar a saída da água; 

5 - Destapar rapidamente o frasco, incliná-lo ligeiramente para evitar a contaminação com 

poeiras do ambiente e enchê-lo até 2/3 do seu volume (para permitir uma homogeneização 

adequada); 

6 - Tapar imediatamente o frasco. 

  

Nota: No caso de poços que tenham estado parados é conveniente deixar correr a água durante 

pelo menos 15 minutos antes de efetuar a colheita, caso contrário a água recolhida será apenas 

a superficial, não representativa. 

 

 

2. ENVIO DO MATERIAL 

 
O material coletado deverá ser identificado e refrigerado. Enviar a amostra sob refrigeração, 

em caixas de isopor com gelo reciclável, lacrada e identificada, com a ficha de solicitação de 

exames e ficha de cadastro. Em caso de dúvidas entrarem em contato com o laboratório. 

 



 

 

   

UNIDADES: 
 

1 –Botucatu/SP:  Rua Prudente de Moraes,677 - Centro  

CEP: 18602-060 
● Fone: (14) 3814.5530/ (14) 99110-3749 ● e-mail: resultado@labvidavet.com 

 
 

2- Uberlândia/MG: Avenida Floriano Peixoto, 615 - Centro - Edifício Floriano Center - Sala 301-  

CEP: 38400-102 
●Fone: (34) 99639-4364/ (34) 3223-0386   ● e-mail: uberlandia@labvidavet.com 

 
 

3- Goiás/GO: Rua 137 – QUADRA 50, 556 - Edifício Alvorada, Sala 301 – Setor Marista – 

CEP:74170-120 
● Fone: (62) 9296-8454/ (62) 3434-3794   ● e-mail: vidavetgoias@gmail.com 

 
SITE: www.labvidavet.com 
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