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O atendimento aos índices definidos pela IN 51 ainda é 

  

restrito e poderá se complicar ainda mais, quanto 
maiores forem as exigências. Confira o que precisa ser feito 
e O histórico do processo semelhante no Reino Unido 

incidência de mastite em ra- 

zão do funcionamento ina- 

dequado do equipamento 
de ordenha. 

O impacto da adoção 
do programa dos “cinco 
pontos” ao longo do tempo 
pôde ser observado por 
meio de dados retrospecti- 
vos de casos de mastite clí- 

nica e subclínica no Reino 
Unido. O impacto sobre a 
mastite clínica foi avaliado 

com base no número de 

novos casos no universo 
de 100 vacas em lactação 
durante um ano. A mastite 
subclínica foi avaliada com 
base na contagem de célu- 
las somáticas (CCS) do re- 
banho. 

No início de 1960, a in- 

cidência de mastite clínica 
no Reino Unido era apro-   
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grande avanço no controle e preven- 
ção da mastite ocorreu na década 
de 60, como consequência da intro- 
dução de práticas que ficaram co- 

nhecidas como o “plano dos cinco pon- 

tos”. Tal ação visa principalmente reduzir o 
número de novas infecções, eliminar in- 

fecções já estabelecidas e diminuir a du- 
ração das infecções por meio de terapias 
com antibióticos e descarte de animais. O 
foco foi dirigido para a rápida identifica- 
ção e o tratamento dos casos clínicos, de- 

sinfecção dos tetos após a ordenha, des- 

carte de animais cronicamente infectados 
e manutenção adequada do equipamen- 
to de ordenha. 

Mas dois dos componentes do “plano 
dos cinco pontos” que mais influenciaram 
e ainda influenciam na redução de novas 
infecções são a terapia durante a lactação 
e o tratamento da vaca seca, podendo re- 
duzir o risco de novas infecções intrama- 
márias em até 50%. A manutenção da in- 
tegridade da pele e extremidade dos tetos 
é parte de qualquer programa de controle 
da mastite, pois foi verificado aumento na    

Cerca de 20% das amostras analisadas estão com CCS acima os imites estabelecidos pela INS1 
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ximadamente de 150 ca- 
sos para 100 vacas/ano e 
após 20 anos da adoção 
do “plano dos cinco pon- 

tos” foi reduzida para 35 a 40 casos/100 
vacas/ano. A média de CCS dos rebanhos 
era de aproximadamente 500.000 célu- 
las/ml em 1971, enquanto em 1996, a 
média atingia 180.000 células/ml. A re- 

dução de aproximadamente 75% e 65% 
no número de novos casos de mastite 

clínica, bem como a redução da CCS do 
rebanho, respectivamente, foi atribuída 
principalmente à melhoria das práticas 
de higiene e manejo adotadas nos reba- 
nhos leiteiros, conforme proposto no re- 
ferido plano. 

Outro exemplo do im- 
pacto da adoção de estra- 

tégias de controle da mas- 
tite, em particular, do “pla- 
no dos cinco pontos”, foi 
melhor caracterizado no 
controle de patógenos 
contagiosos da mastite, 
principalmente: Staphylo- 
coceus aureus, Streptococ- 

cus agalactiae e Strepto- 
coceus dysgalactiae, o que 
permitiu uma redução drás- 
tica na incidência dos ca- 
sos clínicos (Tabela 1) e 
subclínicos (Tabela 2). 

Avaliando-se dados de 
CCsS de rebanhos localiza- 
dos na região Sudeste do 
Brasil entre os anos de 
2005 e 2007 (Tabela 3), se 
observou que não houve 
grandes variações no per- 
centual de amostras clas- 
sificadas de acordo com os 
limites estabelecidos na 
Instrução Normativa 51, do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
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sde o início, estamos empenhados na busca da Excelência em Tipo & 

odução da Raça Jersey. Temos concentrado nossos esforços, desde o manejo 

equado, ordenha digital e criteriosa seleção de nossos animais para 

rimoramento de nossa genética. Além da coleta de embriões, estamos 

ciando também o trabalho de Fertilização In Vitro dos nossos melhores 

  

emplares, que, em breve, teremos disponíveis para venda, além do sêmen do Eco DAMA) , 

sro Damasco da Maya, na Central da Lagoa da Serra. CABANHA DA MAYA PAP 

» F a PRI BR 153 - km 155 - Banhado dos Carneiros - Bagé/RS 

so resultado de trabalho, amor e dedicação de toda uma equipe: ENE RO Mo RR 

Cel: (53) 9973.0923 - Fax: (53) 3247.5748 R.26 

www.cabanhadamaya.com.br 
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Como prevenir 
o deslocamento 

do abomaso 

Venda de 
vacas: quando 

define a receita 

As evidências 
entre nutrição € 
análise do leite 

LE E ENC F] E ii NE EU: 
banco protéicoyintensificando a lotação animal) 
e AS e a e  


