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INTRODUÇÃO 
 
O XXV Curso de Aprimoramento em Bovinocultura de leite, visitou 16 fazendas 

produtoras de leite, localizadas em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná. O número de 
vacas em lactação variou de 124 a 2000 animais com produção média de rebanho entre 20 a 
40 litros por vaca/dia e produção total por estabelecimento de 4 a 65 mil litros/dia. Destas 
fazendas 83% (13/16) faziam três ordenhas diárias e 17% (3/16) duas ordenhas. Como 
sistemas de ordenha 2 eram carrossel (40 postos), uma utilizava ordenha por robô (6 
unidades) e as outras eram convencionais. 

O objetivo desse trabalho foi trazer as informações coletadas acerca da sanidade e 
ordenha dos rebanhos comentando pontos principais com base na literatura sobre os temas.  

 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Os valores para qualidade do leite de tanque nas fazendas visitadas variaram de 130 a 
480 mil céls/ml, com média de 252 mil céls/ml para Contagem de Células Somáticas (CCS) 
e para Contagem Bacteriana Total (CBT) variaram de 3 a 32 mil UFC/ml de leite, com média 
de 8,7 mil UFC/ml. Para a CCS todas as fazendas estavam de acordo com a IN62 e para 
CBT apenas uma estava fora do padrão. 

Em uma revisão feita em 1998 por Hortet e Seegers a cada vez que a CCS duplicou 
acima de 50 mil céls/ml, houve uma perda de produção de leite de 0,4 kg/dia para primíparas 
e 0,6 kg/dia para vacas multíparas. Outro trabalho avaliando rebanhos americanos entre os 
anos de 2009 a 2015 sugeriu que vacas com a CSS relativamente alta (250 mil céls/mL) 
comparadas a vacas com a CCS baixa (50 mil céls/mL) produzem em média 1,6 kg de leite 
a menos por dia, consomem menos 0,3 kg/dia de matéria seca e produzem 0,04 kg menos 
leite por kg de matéria seca ingerida (Potter et al., 2018). 

As informações sobre mastite clínica foram relatadas com índices variáveis entre as 
fazendas. Em Minas Gerais uma fazenda com sistema cross ventilation com camas de free-
stall relatou 11% de prevalência, sendo o diagnóstico feito pelo índice de detecção de mastite 
(MDi) >2,9; uma granja leiteira relatou 4% de prevalência com animais em compost-barn; 
outra com o mesmo tipo de instalação informou 0,5%; uma fazenda com vacas no free-stall 
em ordenha carrossel tinha 1%; outra com animais em piquetes e em compost-barn relatou 



0,65% (12/1850 animais) de animais em tratamento no dia da visita e outra com vacas em 
free-stall relatou 0,8% ao mês (1/124 animais). 

Em São Paulo uma fazenda cuja instalação era compost-barn 1,25% (4,5/360) dos 
animais eram tratados diariamente para mastite clínica, e em outra fazenda com vacas em 
free-stall convencional ou climatizados com túnel de vento 1,5% (30/2000) dos animais 
estavam em tratamento no dia da visita. 

Em Goiás uma fazenda com animis em piquetes e em free-stall relatou prevalência de 
7% na seca e 37% nas águas; outra fazenda com animais (Gir e Girolando) em piquetes e 
em compost-barn informou 1,8% de prevalência e outra com animais em compost-barn tinha 
1%. 

Segundo a literatura norte americana os fatores de risco mais importantes para a 
recorrência de mastite clínica são a ordem de parto, uma maior produção de leite, as espécies 
de patógenos envolvidos e cura bacteriológica no caso anterior (Jamali et al., 2018). 

Em um estudo feito no Brasil, que acompanhou 12.464 casos de mastites clínica em 
9.789 vacas leiteiras, durante 65 meses, indicou a ordem de partos como fator de risco. 
Quando a ordem de parto foi = 2 as chances foram maiores em comparação às vacas com 3 
ou mais partos. O aumento na média geométrica de todos os meses anteriores da CCS e a 
época das chuvas, também aumentaram o risco para mastite clínica, e para as multíparas o 
risco foi 20 vezes maior nessa época. Um caso clínico anterior aumentou em 18 e 20 vezes 
a chance de recidiva para primípara e multíparas, respectivamente e animais zebuínos 
tiveram menos chance de apresentar novos casos de mastite clínica em comparação a vacas 
Bos taurus taurus (Oliveira et al., 2015). 

No estudo comentado anteriormente a incidência média de novos casos de mastite 
clínica em novilhas foi de aproximadamente 27% ao ano e de 31% para multíparas (Oliveira 
et al., 2015). A redução da produção de leite e o aumento do risco de descarte ou morte são 
apontadas como as consequências mais importantes da mastite clínica recorrente (Jamali et 
al., 2018). 

Sobre o acompanhamento da CCS individual, 12 das 16 fazendas responderam. A 
verificação mensal era feita em 83,33% (10/12) das propriedades, 8,33% (1/12) coletava a 
cada três meses e 8,33% (1/12) não realizava. Das 12 fazendas que responderam sobre a 
coleta para CCS, seis comentaram sobre a prevalência de mastite subclínica (CCS > 200 mil 
céls/ml). Três propriedades em Goiás informaram 1,5%, 10% e 31,59% de prevalência e três 
fazendas em Minas Gerais relataram 10%, 20% e 40% de prevalência. 

O leite de quartos normais não infectados geralmente contém menos de 200 mil céls/ml 
(Kulkarni; Kaliwal, 2013). Uma CCS a cima deste valor, sem a presença de sinais clínicos 
como alteração no aspecto físico do leite, indica a presença de mastite subclínica. Esta, 
quando causada por patógenos contagiosos e ambientais, além de aumentar a contagem de 
células somáticas, diminui a produção de leite do quarto mamário afetado quando comparado 
ao contralateral sadio (Royster e Wagner, 2015; Gonçalves et al., 2018). 

Segundo Gonçalves et al. (2018) o retorno econômico do leite produzido foi menor 
nos quartos com mastite subclínica causada tanto por patógenos ambientais (US$ 
0,18/quarto ordenhado) quanto por contagiosos (US$ 0,22/quarto ordenhado) em 
comparação aos contralaterais saudáveis.  



 A vacinação para mastite ambiental era feita em sete das oito fazendas que 
comentaram sobre essa prática. Os protocolos de utilização variavam, porém todas usavam 
o antígeno bacteriano Escherichia coli J5. As formas de uso relatadas foram a aplicação na 
secagem das vacas e outra dose 30 dias após a secagem; outra fazenda vacinava na secagem, 
30 dias depois e no mês de setembro; outras três fazendas utilizavam na secagem, 30 dias 
depois e sete dias pós-parto; outra fazenda vacinava todas as vacas a cada seis meses e todas 
as novilhas no pré-parto e uma não soube informar. 

O primeiro relato importante usando a cepa J5 foi feito por González et al. (1989), o 
protocolo usado foi próximo ao praticado por três fazendas entrevistadas, sendo a primeira 
dose na secagem, a segunda, 28 dias após e a terceira no 14º dia pós-parto. A incidência de 
mastite clínica por coliformes, nos três primeiros meses de lactação, foi cinco vezes menor 
no grupo vacinado, além disso os autores relatam a proteção estendida a outros patógenos 
gram-negativos, como a Klebsiella, e sugeriram que a velocidade das alterações capilares na 
glândula mamária somada a presença de imunoglobulinas são responsáveis pela eficácia da 
vacina e o controle de casos clínicos. 

Outra metodologia investigada foi a primeira dose na secagem e a segunda 28 dias 
após (Wilson et al., 2007), sendo próxima à dois protocolos informados pelas fazendas 
visitadas. Os autores relatam que os casos de mastite clínica foram mais brandos nos animais 
vacinados e que houve diferença significativa no descarte de animais por mastite, com 3% 
no grupo controle contra 1% no grupo vacinado, ocorrendo 35 dias mais cedo para o grupo 
controle (controle = 171 DEL, vacinado = 206 DEL). 

Sobre a terapia de vaca seca, 14 fazendas responderam e nenhuma faz qualquer tipo 
de procedimento em novilha no pré-parto. Dessas 85,71% (12/14) faziam antibiótico para 
vaca seca mais selante; 7,14% (1/14) só administravam o antibiótico para vaca seca e 7,14% 
(1/14) utilizavam o antibiótico para vaca seca, mas não soube responder sobre a utilização 
de selante.  

Com relação ao uso do promotor de secagem 50% (4/8) das propriedades que 
responderam, utilizavam em vacas que estavam produzindo mais de 30 litros de leite. 

A terapia antimicrobiana para vacas secas é um componente importante dos programas 
de controle de mastite. Os produtos disponíveis foram desenvolvidos quando a mastite 
contagiosa causada por S. aureus e S. agalactiae foi uma grande preocupação para a indústria 
leiteira. Porém, na realidade norte americana atual, grande parte das infecções subclínicas 
presentes no momento da secagem e as novas infecções durante o período seco, são causadas 
por uma mistura mais ampla de patógenos ambientais, incluindo estreptococos ambientais  e 
coliformes e ainda há pouca evidência da eficiência dos produtos para combater estes 
patógenos (Royster e Wagner, 2015; Derakhshani et al., 2018). 

Assim, os selantes de teto surgem como uma alternativa ou aditivo à terapia de vaca 
seca convencional. Esses produtos são compostos por subnitrato de bismuto, uma substância 
não antimicrobiana, inerte e insolúvel no leite, com função de persistir como barreira interna 
contra novas infecções durante o período seco (Royster e Wagner, 2015).  

Uma metanálise publicada em 2003 por Godden e colaboradores avaliando o uso do 
selante junto a terapia de vaca seca com antibiótico intramamário apresentou através da 
análise multivariada um efeito significativo deste protocolo de secagem, com 33% menos 



probabilidade de ocorrer um evento de mastite clínica entre a secagem e o 60º dia em 
lactação, quando comparado ao uso do antibiótico sem o selante. Em outra metanálise 
publicada em 2013 por Rabiee e Lean apontou que os selantes de teto usados com e sem a 
terapia de vaca seca com antibiótico intramamário reduziram o risco de mastite clínica no 
pós-parto em 48% e 29%, respectivamente. 

Sobre a rotina de ordenha 14 das 16 propriedades comentaram sobre a detecção de 
mastite clínica com o teste da caneca em todas as ordenhas. A fazenda que tinha a ordenha 
robotizada utilizava o MDi. Duas fazendas faziam o pré-dipping duas vezes e os produtos 
mais utilizados foram o cloro, o iodo, o peroxido de hidrogênio e a colrexidine. Os produtos 
mais utilizados no pós-dipping foram o iodo e o ácido lático. A secagem de tetos era feita 
com papel; um sistema utilizava panos e outra utilizava sucção (ordenha robotizada). 

A desinfecção dos tetos pré-ordenha melhora a higiene e reduz a incidência de infecção 
intramamária causada por patógenos ambientais (Pankey e Drechsler, 1993; Nickerson, 
2001) e no pós-ordenha reduz por patógenos contagiosos (Nickerson, 2001; Quirk et al., 
2012). O tempo de ação para efeito desinfetante máximo varia entre 15 a 30 segundos. O 
peróxido de hidrogênio atinge seu efeito máximo em 15 segundos e o iodo em 30 segundos 
(Enger et al., 2015).  

Vários fatores devem ser considerados quando se pensa na eficácia dos produto. Uma 
maior presença de matéria orgânica, por exemplo, reduz a eficiência do peróxido de 
hidrogênio (Enger et al.,2015). A concentração ativa do produto como no caso do iodo varia 
entre as formulações de 0,1% a 1,0%, sendo o mais eficaz o que apresentar a maior 
quantidade de iodo livre (Enger et al.,2016).  

A presença de patógenos específicos também pode contribuir na escolha do produto. 
Enger (2016) em um estudo de meta-analise, as observou que infecções intramamárias por 
Corynebacterium spp. foi maior quando o produto utilizado no pós-dipping foi o ácido 
dodecilbenzeno sulfônico comparado ao iodo, cloro ou a clorexidine. Porém nesse mesmo 
esudo as infecções Staph. aureus e Strep. agalactiae foram menores no grupo que utilizou 
pós-dipping comparado ao grupo controle, mas não houve diferença entre os produtos 
utilizado. 

Das fazendas visitadas 11 comentaram sobre cultura microbiológica em laboratório 
comercial. Destas, 72, 73 % (8/11) enviam amostras ao laboratório e 27,27 % (3/11), não.  
Com relação a cultura on farm nove responderam, sendo que apenas 33,33% (3/9) fazem. 
Sobre os dois tipos de cultura (em laboratório comercial e on farm) oito fazendas 
responderam e apenas uma realiza as duas. Os momentos de coleta variavam e estão 
apresentados na Tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1- Opção das fazendas para pesquisa de agentes causadores de mastite realizado por cultura 
em laboratório comercial e/ou on farm e os momentos nos quais eram realizadas as coletas. 

Lab. Comercial COF Secagem 
Pós-

Parto 
Caso 

Clínico 
Coleta para 

CCS 
CMT do teto 
(Crônicas) 

X    X   

X   X X X X 
X  X X X  X 
X   X    

X X  X  X X 
X   X X   

X    X   

X   X X   
 X X X X  X 
 X      

 
Segundo Ruegg (2017) as pesquisas acerca do controle da mastite evoluíram desde a 

prevenção de novas infecções e a redução da duração dos quadros, passando pelo programa 
dos seis pontos, que resultou no controle dos patógenos contagiosos, chegando ao desafio 
do controle das mastites por patógenos oportunistas (ambientais). Assim, com a mudança no 
perfil dos rebanhos quanto aos microrganismos causadores de mastite os esforços estão em 
encontrar uma forma de garantir o uso racional de antibióticos em consonância com o bem-
estar animal. 

Fazendas que conhecem os fatores epidemiológicos das mastites nos seus rebanhos, 
tem uma equipe engajada e alinhada com as metas para o sistema, aplicam com rigor o 
programa de seis pontos, mantêm as anotações dos casos, gravidade e respostas aos 
tratamentos, bem como avaliam com regularidade os índices zootécnicos e conhecem o perfil 
dos patógenos envolvidos estão aptas a implantar o sistema de tomada de decisão para 
tratamento de mastites com base nos resultados nos exames de cultura on farm. 

Esta ferramenta visa o tratamento da mastite clínica orientado pela identificação do 
patógeno causador e segundo Lago e colaboradores (2011) foi capaz de diminuir em 50% o 
uso de antibiótico intramamário sem afetar os dias até a cura clínica ou alterar o risco para 
cura bacteriológica e novas infecções. 

Contudo, apesar da questão ética envolvida em torno da diminuição do uso de 
antimicrobianos, cabe ressaltar que em algumas circunstâncias o custo-benefício da cultura 
on farm pode estar prejudicado. Por exemplo, quando há uma diminuição na taxa de cura 
em decorrência de atrasos no tratamento e a depender da proporção de casos por Gram-
positivos que ocorrem na fazenda. Esses pontos foram ressaltados por Down e colaboradores 
(2017), que apontaram a ineficiência da aplicação da cultura on farm em propriedades onde 
os patógenos Gram-positivos eram responsáveis por mais de 20% dos casos clínicos, 
realidade ainda frequente na maioria dos rebanhos brasileiros. 

Dentre as fazendas que informaram sobre os patógenos causadores de mastite em seus 
rebanhos, o Staphylococcus coagulase-negativa (SCN) foi relatado como problema em três 
fazendas e numa destas, especificamente em novilhas; o Strep. agalactiae era problema em 
duas fazendas; o Staph. aureus foi relatado como problema em uma fazenda; o Streptococcus 



sp. foi o mais prevalente em quatro fazendas; outras duas fazendas informaram Klebsiella; 
duas E. coli e duas Pseudomonas. Dessas fazendas, três explicaram que descartavam vacas 
por estarem contaminas com Staph. Aureus e uma antes de descartar tentava o tratamento; 
três controlavam Strep agalactiae e uma tinha um grave problema com este agente, pois 
menos de 60% das vacas submetidas à blitz-terapia eram curadas. 

As bases farmacológicas mais utilizadas para vaca seca eram ceftiofur e o cefalônio 
anidro. Nas vacas em lactação o ceftiofur, o sulfato de cefquinona, a cefalexicina e a 
gentamicina mais amoxicilina foram os mais citados. Os critérios para tratamento dividiam 
os graus de mastite conforme o envolvimento apenas da glândula mamária até o 
acometimento sistêmico do animal.  

No Grau I (apenas mudança do aspecto do leite) era feito o antibiótico intramamário. 
A partir do Grau II (leite com aspecto alterado mais inflamação do úbere) era feito antibiótico 
intramamário mais anti-inflamatório. Algumas propriedades tratavam o Grau II da mesma 
forma que procediam com o Grau III (leite alterado, úbere inflamado e comprometimento 
sistêmico) adicionando o antibiótico sistêmico e a reposição hidroeletrolítica oral (Drench). 
Houve uma propriedade que informou a transfalnação (transplante de suco de rúmem) como 
parte do protocolo.   

Duas fazendas faziam terapia estendida para Staph. aureus e Klebsiella, e blitz-terapia 
para Strep. agalactiae e SCN. Outra fazenda usava cinco dias de cefalexicina nos casos de 
Streptococcus. 

Todas as fazendas que faziam cultura on farm tratavam os casos clínicos de acordo 
com o resultado e a gravidade do caso. Uma fazenda só iniciava o tratamento após o 
resultado e não tratavam para Gram-negativos. E outra esperava o resultado para tratar os 
animais em casos de Grau I, porém nos casos ≥ Grau II, já iniciavam o tratamento, 
suspendendo o antibiótico intramamário em caso de Gram-negativos. 

Na realidade norte americana a qual podemos extrapolar para as grandes fazendas 
brasileiras (algumas das top 100 brasileiras de 2018 foram visitadas na ocasião), as 
evidências sugerem que a mudança do perfil de patógenos contagiosos para ambientais, 
incluindo coliformes e agentes patogênicos Gram-positivos que não Staph. aureus e Strep. 
Agalactiae pode dificultar a tomada de decisão sobre o tratamento das mastites (Royster et 
al., 2015). 

Apesar da indicação geral para o não tratar as mastites por Gram-negativos com 
antibióticos intratamamários, Schukken e colaboradores (2011) mostraram que vacas não 
tratadas apresentaram menores taxas de cura clínica e microbiológica e deixaram o rebanho 
em maior proporção quando comparados com as vacas tratadas. 

Wilson e colaboradores (1999) em um estudo retrospectivo com 9007 casos de mastite 
subclínica comparando as taxas de cura bacteriológica entre sete tratamentos com 
antibióticos e nenhum tratamento, descreveram que os casos tratados com antibióticos 
tiveram uma maior taxa de cura (75%) do que os casos não tratados (65%). Ainda, quatro 
dos sete antibióticos testados tiveram melhor taxa de cura do que o não tratamento 
(amoxicilina, 82%; eritromicina, 76%; cloxacilina, 73% e pirlimicina, 44%).  A cefapirina, 
a hetacilina e a penicilina não diferiram da taxa de cura das vacas não tratadas.   



Steeneveld e colaboradores (2011), usaram um modelo matemático para a simulação 
de casos de mastite clínica causada por Strep. uberis e Strep. dysgalactiae (40%), Staph. 
aureus (30%), ou E. coli (30%) e avaliaram cinco protocolos de tratamento (3 dias 
intramamário; 5 dias intramamário; 3 dias intramamário + sistêmico; 3 dias intramamário + 
sistêmico + 1 dias de AINE e 5 dias intramamáro + sistêmico). Os custos médios para cada 
tratamento foram (US) $224, $247, $253, $260 e $275, e a probabilidade de cura 
bacteriológica foi 0,53, 0,65, 0,65, 0,68 e 0,75, respectivamente. Sendo que para todos os 
patógenos o tratamento intramamário padrão de três dias teve os menores custos totais e não 
houve benefício econômico para os protocolos de tratamento específico por patógeno. 

As taxas de descarte relatadas pelas fazendas foram de pouca precisão, nem sempre 
podendo ser diferenciado descarte voluntário do involuntário. Apenas oito fazendas 
responderam com variação de 8% a 37%, os maiores problemas foram os reprodutivos, 
mastite crônica, problemas do sistema locomotor e conformação nas fazendas que estavam 
focadas em uniformizar o padrão das vacas, principalmente em relação ao sistema mamário. 

 Sobre a reposição 56,25% (9/16) responderam. Destas, quatro não compravam 
animais e cinco usavam reposição externa. Todas tinham controle de entrada dos animas de 
compra, basicamente através dos exames de brucelose e tuberculose, vacinação e uma das 
propriedades fazia quarentena para esses animais. 

As fazendas que relataram informações sobre calendário sanitário, as vacinas mais 
frequentes foram IBR, BVD, Leptospira, clostridioses e raiva, além das orogatórias. Uma 
fazenda usava vacina para doença conjuntival e outra para doença podal (Fusobacterium 
necrophorum). 

Sobre a qualidade do casco 81,25% (13/16) responderam e todas tinham algum 
programa de controle. Destas, cinco relataram que as afecções do sistema locomotor eram 
um problema na fazenda e também o principal motivo de descarte. Em relação as principais 
lesões encontradas, cinco propriedades relataram apenas afecções de origem infecciosa, uma 
fazenda informou que o problema era de origem metabólica e quatro relataram conviver com 
os dois tipos de afecções. 

Dos programas de controle relatados, nove propriedades adotavam o casqueamento 
preventivo. Três propriedades faziam três vezes por ano em todos os animais e uma fazia na 
secagem. O pedilúvio era utilizado por 10 fazendas; uma utilizava Podocur®, diariamente; 
uma usava apenas formol, diariamente; duas apenas o sulfato de cobre, sendo que uma delas 
utilizava três vezes por semana; outra propriedade alternava diariamente entre sulfato de 
cobre e formol; duas alternavam semanalmente entre formol e sulfato de cobre e outra 
fazenda utilizava formol por dois dias e sulfato de cobre no terceiro dia. 

As causas de claudicação em vacas leiteira estão relacionadas aos fatores de manejo, 
ao animal e ao ambiente e essa relação determina a prevalência variável entre propriedades. 
Em estudo recente Costa et al. (2017) pesquisou a prevalência de claudicação em 50 fazendas 
no Paraná, a prevalência geral de claudicação clínica (escore ≥3) em todas as fazendas foi 
de 42,5% (34,0 - 48,0%), nas fazendas que usavam apenas compost-bedded foi de 31,9% 
(27,5 - 35,5%), no sistema de free stall, 43.2% (35.4 - 48.6%) e as fazendas com free stall e 
compost-bedded, 45.4% (40,9 a 52,9%).  



 Na avaliação da conformação dos cascos entre o último mês de gestação e o terceiro 
mês de lactação Casagrande (2013) mostrou ser um período em que os cascos apresentam 
menor crescimento, maior desgaste, menor dureza. Por isso o casqueamento preventivo deve 
ser realizado preferencialmente no início do período seco ou após 100 dias de lactação. O 
uso de pedilúvio é uma forma importante no controle da claudicação, os produtos mais 
eficazes são o formaldeído (4 a 6%) e o sulfato de cobre (2 e 10%), utilizados na frequência 
1 a 7 vezes por semana e com a troca da solução após 80 a 300 passagens (Cook, 2015). 

Sobre o controle de brucelose e tuberculose 62,50% (10/16) responderam. Destas, oito 
faziam anualmente e duas mantêm o certificado de propriedade livre. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As fazendas visitadas se mostravam como empreendimentos modernos e cada uma 
apresentava caraterísticas individuais inerentes ao seu modelo de produção. Na sanidade 
aplicada a glândula mamária e qualidade do leite foi possível perceber que são empregados 
protocolos e tecnologias para o diagnóstico, a prevenção e o monitoramento das mastites. 
As afecções do sistema locomotor não foram muito indicadas como preocupação e pouco se 
sabia sobre a dimensão do problema nos rebanhos, mesmo nas propriedades que relatavam 
um grande número de animais claudicantes. No geral os programas de vacinação foram 
similares e os exames para diagnóstico de brucelose e tuberculose eram rotina em todas as 
fazendas. 
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