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o que é a mastite?

É uma doença infecto-contagiosa que
se propaga no rebanho, devido fatores
am bien tais. Car ac te r iza- se pela
inflamação do úbere, mas pode ser
controlada por medidas higiênicas e
profiláticas.

É uma doença considerada de caráter
econômico.

Sintomas da mastite

Na mastite aguda o úbere torna-se
inchado, de cor avermelhada, dolorido e
quente, de leite aguado ou grosso, de cor
amarelada com flocos ou coágulos.

A mastite subclínica não apresenta
esses sintomas, só pode ser detectada em
exames de laboratório ou teste ao pé da
vaca.

Causa da mastite

A mastite é provocada através da
ordenha mal feita, seja manual ou
mecânica, e por falta de higiene.

A vaca pode influir no aparecimento
da mastite, com alta produção de leite,
número de lactações e a idade (quanto
mais velha, maior a pré-disposição.

Danos causados pela mastite?

•Diminuição da produção de leite;
•Perda de um ou mais quartos do úbere;
•Acidez do leite, sempre rejeitado pelos laticínios;
•Desvalorização comercial da vaca leiteira;

Como evitar a mastite?

•Desinfecçao geral nas instalações.
•Medidas de higiene na ordenha;
• Limpeza diária dos currais;
• Limpeza das fezes, urina e combate as moscas no
estábulo;

•Verificar diariamente o funcionamento da
ordenhaderia mecânica.

Como diagnosticar a mastite?

o diagnóstico da mastite clínica é
feito através do teste da caneca telada ou
caneca de fundo escuro, todos os dias.

o diagnóstico da mastite subclínica ,
\.

que não é visual, exige, o exame
conhecido como C.M..T., vCalifórnia
Mastite Test. '"

Sendo mastite clínica, proceder do seQuinte
modo:

• Isolar o animal doen te, procurar a caus~?
•Ordenhar vacas com mastite sempre po;r.últimp;
•Eliminar o leite contaminado;
•Esgotar o quarto infectado o maior número 'de
vezes durante o dia;

• Fazer tratamento com antibióticos,
possível, fazer o chamado antibiograma.

Existem vacinas contra a rnastlte?

As vacinas contra mastite ainda "hão
são encontradas no comércio~ Existe
pesquisas no sentido de obter as
autovacinas.


