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INTRODUCAo

Mastite ou mamite, e 0 processo inflamat6rio da glandula mamaria, causado
principalmente por bacterias e caracterizado por altera<;:oes no ubere e no leite. A
doen<;:a e disseminada no rebanho, principalmente, devido a injurias ao ubere e a
higieniza<;:ao precaria (das instala<;:oes, das maos do ordenador e da ordenhadeira
mecanical. Esta enfermidade traz grande prejufzo econ6mico em decorrencia da
redu<;:ao na produ<;:ao e ate mesmo do descarte do leite, dos custos com
medicamentos e da substitui<;:ao de matrizes. Duas formas da doen<;:a saD
reconhecidas: a forma cllnica e a subclfnica. Apesar de verificar-se em menor escala,
a mastite tambem ocorre em rebanhos de corte. Neste caso, a redu<;:ao do ganho de
peso ou ate mesmo a mortalidade das crias, e 0 descarte ou morte de matrizes,
representam sensfveis perdas econ6micas.

Na mastite cllnica, observa-se 0 leite visivelmente
alterado (cor, presen<;:a de grumos), ubere quente,
edemaciado e dolorido a palpa<;:ao e, dependendo do
microorganismo presente, 0 animal pode apresentar
febre, perda do apetite e apatia. 0 endurecimento total
ou parcial do ubere esta presente na mastite cr6nica.
Na mastite subcllnica, nenhuma altera<;:ao visfvel e
observada no leite e ubere, a nao ser uma redu<;:ao na
produ<;:ao. Sintoma de mastite em

caprino

Pode-se diagnosticar mastite cllnica, em sua fase inicial, usando-se uma caneca de
fundo escuro ou caneca telada. Nesse teste, os primeiros jatos de leite de cada teta
saD recolhidos e observados para detectar altera<;:oes de cor, consistencia ou
presen<;:a de grumos. Em estagio mais adiantado, a mastite clfnica pode ser
detectada pela palpa<;:ao da glandula mamaria, ap6s a ordenha, quando ficam
evidentes os sinais de inflama<;:ao. Para diagnosticar a mastite subclfnica e utilizado 0

teste CMT (California Mastitis Test), que se baseia no aumento do conteudo celular.



Este teste e de facil execu<;ao e poder ser realizado na pr6pria fazenda. E
recomendavel que esse teste seja feito mensalmente nos rebanhos leiteiros, para que
haja um controle mais eficaz da doen<;a.

Em consequencia do grande numero de agentes causadores da doen<;a, nao existe
um tratamento padrao a ser recomendado para todos os casos de mastite. Desse
modo, quando nao e posslvel 0 isolamento do agente microbiano, recomenda-se a
utiliza<;ao de antibi6tico de amplo espectro. A via para a aplica<;ao dos antimastfticos
e a intramamaria, devendo 0 tratamento ser repetido por tres a cinco dias. A
aplica<;ao de produtos por via sistemica (inje<;ao) e recomendada apenas para os
casos em que 0 animal apresenta aumento da temperatura corporal, diminui<;ao do
apetite e apatia (sinais indicativos do comprometimento organicol. 0 leite de animais
mastiticos e em tratamento deve ser descartado, respeitando-se 0 perlodo de
carencia recomendado pelo fabricante do medicamento utilizado.

Em rebanhos leiteiros e necessaria a introdu<;ao de um programa de preven<;ao da
mastite, baseada em medidas higienicas realizadas antes, durante e ap6s a ordenha.
Desse modo, deve-se manter as instala<;oes sempre limpas, lavar 0 ubere antes da
ordenha, com solu<;ao anti-septica ou com agua corrente, secando em seguida com
toalhas individuais; ap6s a ordenha colocar as tetas dentro de um recipiente
contendo solu<;ao iodada (0,5% a 1%) com glicerina (na propor<;ao de 1: 1); e
eliminar os animais portadores de mastite cronica. Alem disso, 0 ordenhador deve
manter unhas aparadas e maos limpas.
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