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RESUMO 

 

A mastite bovina é uma doença que acomete a glândula mamária dos animais, e produz impactos 
econômicos muito altos na produção leiteira. Por meio do estudo dos tipos existentes de mastite, 
serão apontadas as características que diferem a mastite clínica da mastite ambiental, levando em 
consideração aspectos importantes que possam colaborar na prevenção e controle da doença. Além 
disso, a revisão discorrerá sobre os cuidados necessários na ordenha, de maneira que o 
procedimento ocorra de forma higiênica e adequada, pois, a mastite é uma doença contagiosa que 
necessita atenção na higienização do animal e do ambiente. Ainda sobre os cuidados na ordenha, faz-
se necessário enfatizar duas técnicas importantes, que são o pré-dipping e pós-dipping, que 
consistem em desinfetar os tetos antes ou depois da ordenha. Estas técnicas são muito eficazes no  
combate aos microrganismos que estejam nos tetos dos animais. Desta forma, essa revisão tem por 
objetivo analisar a eficiência dos tipos de desinfetantes utilizados no pré e pós-dipping, bem como, 
sua forma de ação, características e dosagens. Assim, a presente pesquisa justifica-se pelo aumento 
da resistência dos agentes causadores aos desinfetantes, e, consequentemente, o aumento de casos 
da doença. Após concluir a revisão ficou claro que, através de pesquisas já realizadas, o desinfetante 
mais indicado é a base de clorexidine.  
 

Palavras-chave: Agentes Causadores. Desinfetantes. Mastite Bovina. Pré-dipping. Pós-dipping. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Bovine mastitis is a disease that affects the mammary gland of animals, and produces very high 
economic impact on milk production. Through the study of existing types of mastitis, the features will 
be pointed out that differ clinical mastitis environmental mastitis, taking into account important aspects 
that can help in the prevention and control of disease. Furthermore, the search will talk about the care 
required for milking, so that the procedure takes place hygienically and properly, because mastitis is a 
contagious disease that requires attention in the animal's hygiene and environment. Still on the care for 
milking, it is necessary to emphasize two important techniques, which are the pre-dipping and post-
dipping, which consists of disinfecting the teats before or after milking. These techniques are very 
effective in combating microorganisms that are on the roofs of animals. Thus, this study aims to 
analyze the efficiency of the types of disinfectants used in pre and post-dipping, as well as its form of 
action, characteristics and dosages. Thus, this research is justified by the increased resistance of the 
agents to disinfectants, and hence the increase of cases of the disease. After completing the review it 
became clear that, through previous studies, the most suitable disinfectant is the basis of 
chlorhexidine. 
 

Keywords: Causing Agents. Disinfectants. Bovine mastitis. Pre-dipping. Post-dipping. 
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1. Resumo 

O presente relatório tem como objetivo descrever as principais atividades 

realizadas durante o período de estágio curricular obrigatório, requisito parcial para 

graduação no curso de medicina veterinária das Faculdades integradas de Ourinhos 

– FIO.  

O estágio foi realizado na clínica veterinária Perdigueiro – Ourinhos, na área 

de Clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, e objetivou relatar as atividades 

desenvolvidas e comentá-las.  

 

2. Introdução 

Atualmente, os animais de estimação vêm ganhando cada vez mais espaço 

nos lares e na vida das pessoas, e muitas vezes, são tratados como membros da 

família; por isso cada vez mais as pessoas se preocupam e dão uma atenção maior 

aos animais de estimação.  

Devido a esse fato, há o crescimento da medicina veterinária, que está cada 

vez mais avançada, e conta com diversos meios para se obter um diagnóstico mais 

preciso e, consequentemente tratamentos mais efetivos.  

O estágio foi realizado em Ourinhos – SP, teve 4 meses de duração, sob 

supervisão do coordenador de estágio, professor Dr. Felipe Gazza Romão. O local 

escolhido foi a clínica veterinária Perdigueiro, situada na Avenida Miguel Cury, 

número 827, Jardim Tropical, a qual atende 24 horas.  

Durante todo o tempo, foi possível contar com a orientação e supervisão dos 

médicos veterinários Dr. Guilherme Manso Zaia e Dr. Waldomiro Neves Neto. 

A escolha para realização de estágio no referido local, deu-se ao fato de ser 

uma clínica de renome na cidade, ter uma estrutura grande e organizada equipada 

para atendimento de clínica médica e geral, bem como cirurgia. 
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3. Objetivo do estágio 

O estágio teve como objetivo principal complementar a formação profissional 

da acadêmica, visto que além da formação teórica, a prática também é de suma 

importância para que nós, futuros profissionais possamos acompanhar na rotina o 

que aprendemos na teoria, as quais vamos nos deparar rotineiramente durante toda 

vida profissional.  

 

4. Descrição do estágio 

Durante todos os dias de realização de estágio, acompanharam-se os 

atendimentos, bem como todas as cirurgias realizadas na clínica. Os animais que 

chegavam para atendimento médico, passavam pela triagem e se necessitassem de 

cirurgia, eram internados para que ocorresse o jejum e se efetuassem os exames 

necessários para realização da cirurgia no dia posterior, salvo os casos 

emergenciais em que eram realizados procedimentos e cirurgias no momento 

imediato a chegada do animal.  

A clínica é constituída de uma sala de espera anexa ao pet shop, uma sala de 

atendimento, uma internação, uma sala destinada a paramentação e  preparação 

para procedimentos cirúrgicos e um centro cirúrgico.  

No período diurno a clínica fica sob responsabilidade de dois médicos 

veterinários, e durante o período noturno o atendimento é realizado pelo profissional 

que está de plantão.  

Nesse período a clínica contava com duas estagiárias, que eram 

responsáveis por fazer a triagem e anamnese do animal, realizar procedimentos 

rotineiros como: fluidoterapia, troca de curativos, coleta de sangue para exames 

complementares e medicação; tudo sob supervisão dos médicos veterinários 

responsáveis. Os procedimentos para os quais não havia necessidade de triagem 

eram as vacinações e vermifugações.  

A cada manhã era preciso fazer uma nova ficha de internação para cada 

animal, e anexá-la à prescrição medicamentosa para que cada fato ocorrido com ele 

fosse anotado e relatado para o médico veterinário.  

Cabia também a estagiária acompanhar cada atendimento após a realização 

da triagem e anamnese, ajudar no que lhe fosse solicitado, tanto na contenção do 

animal, como em todos os procedimentos necessários 
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No período de estágio, foram acompanhados diversos casos, entre eles 

dilatação gástrica, erliquiose, cinomose, parvovirose, tumor venéreo transmissível, 

neoplasias, traumas, feridas, fraturas, gastroenterites, problemas dermatológicos, 

otites, problemas genitourinários, tosse dos canis, intoxicações, ultrassonografias, 

exames de diagnóstico por imagem bem como cirurgias de ováriohisterectomia, 

piometra, mastectomia, tumores em geral, amputação de membro, hérnias, 

castrações, cesárias, cistotomia, laparotomia exploratória, descompressão medular 

dentre muitos outros casos.  

 

5. Considerações finais 

O período em que foi realizado o estágio permitiu que houvesse a realização  

prática, de toda informação teórica vista durante a graduação, bem como permitiu 

maior convívio com a rotina diária da vida profissional do médico veterinário.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mastite é uma doença que acomete a glândula mamária de algumas 

espécies de animais, e, esta revisão tratará especificamente dos bovinos e da 

produção leiteira. 

Além de demonstrar os tipos de mastite que existem, serão demonstrados, 

por meio de um contexto comparativo entre a mastite contagiosa e mastite 

ambiental, alguns fatores importantes que merecem atenção e que podem auxiliar 

na diminuição da existência dessa doença entre os bovinos. 

É importante ressaltar todos os cuidados necessários na ordenha, bem como 

demonstrar a necessidade de se tomarem os devidos cuidados nesse 

procedimento, pois, se a ordenha não for realizada com a higiene adequada e da 

maneira correta, tornará o ambiente propício para o surgimento da mastite. 

Observando-se os cuidados necessários e as técnicas de pré-dipping e pós-

dipping, que consistem em desinfetar os tetos antes ou depois da ordenha, verifica-

se que utilizar-se destas técnicas traz bastante eficácia no que diz respeito ao 

combate aos microrganismos que possam ali existir.  

Assim, esta revisão objetiva analisar a mastite bovina dentro de um contexto 

global, demonstrando suas causas e prevenção. Além disso, o trabalho apresenta a 

eficiência dos tipos de desinfetantes utilizados na ordenha, bem como sua forma de 

ação, características e dosagens para prevenção da mastite ambiental. 

Então, a presente revisão justifica-se pelo estudo do contexto de aumento da 

resistência dos agentes causadores aos desinfetantes e, devido a essa resistência, 

verifica-se o aumento de casos da doença. Portanto, nesta pesquisa serão 

analisadas as causas desse aumento quando se puder observar resistência a tais 

produtos. 
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2. MASTITE BOVINA 

 

A mastite bovina é, basicamente, a inflamação da glândula mamária bovina. 

Segundo Tozzetti, Bataier Neto e Almeida (2008, p. 01), a importância de se fazer 

uma reflexão acerca dessa doença dá-se devido à mesma ser “(...) apontada como 

a principal doença que afeta os rebanhos leiteiros no âmbito mundial e, 

consequentemente causar sérios prejuízos econômicos tanto ao produtor de leite 

quanto à indústria de laticínio”. 

Além disso, 

 
A mastite é uma das mais frequentes infecções que acometem o 
gado leiteiro, levando a perdas econômicas pela diminuição na 
produção e na qualidade do leite, à elevação dos custos com mão-de-
obra, medicamentos e serviços veterinários, além de descarte 
precoce de animais. É importante ressaltar a importância da mastite, 
no que se refere à saúde pública, devido ao envolvimento de bactérias 
patogênicas que podem colocar em risco a saúde humana. (COSER, 
LOPES e COSTA, 2012, p. 05). 
 
 

A mastite, no entanto, é muito frequente entre os animais leiteiros e, por isso,  

não só ocasiona grande impacto na produção do leite, bem como causa grandes 

impactos econômicos na atividade leiteira no geral. 

Smith (2006) assevera que a frequência da mastite leva a considerar esse 

mal como a doença mais comum para as vacas leiteiras, pois se responsabiliza por 

38% de prevalência.  

Estima-se que, ao ano, três de cada dez vacas leiteiras apresentam a 

infamação clinicamente aparente da glândula mamária. Dentre os animais que 

apresentam a enfermidade, evidencia-se que há o descarte de 7% e a morte de 1%, 

devido à doença (SMITH, 2006). 

De acordo com Radostits et al. (2002), existem três estágios da mastite, 

sendo eles: invasão, infecção e inflamação. Os autores destacam que no estágio de 

invasão, os agentes causadores saem do meio externo e se alocam nas secreções 

ou no leite do canal. A infecção dá-se quando o agente patógeno se fixa no tecido 

mamário, inicia sua reprodução e prolifera-se. Já o estágio da inflamação é aquele 

em que surgem alterações na glândula mamária, bem como outros efeitos. 
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Para Dias (2007, p. 23) “o controle da mastite nos rebanhos leiteiros constitui 

um importante passo para a elaboração de produtos de boa qualidade e diminuição 

dos riscos à população”. 

Já, segundo Langoni (1999), as perdas econômicas englobam gastos com 

profissionais, medicamentos, ou até mesmo com a morte de animais; tudo isso 

reflete diretamente na produtividade dos laticínios. 

Diante dos conceitos ora expostos de forma generalizada sobre a mastite, é 

importante estudar os diferentes tipos de mastite que existem, bem como a 

peculiaridade de cada um para, assim, determinar quais seus respectivos 

diagnósticos. 

 

2.1 Tipos de mastite e seus diagnósticos 

 

De acordo com a manifestação clinica da doença a mastite pode ser dividida 

em três diferentes grupos, mastite clínica, subclínica e crônica, cada qual 

apresentando seu respectivo diagnóstico, conforme segue.  

 

2.1.1 Mastite Clínica 

 

A mastite clínica tem algumas características específicas e, segundo Costa 

(1998, p. 05), “caracteriza-se por alterações visíveis da glândula e/ou do leite. Pode 

ser aguda, apresentando sintomatologia evidente de processo inflamatório (edema, 

dor, calor, rubor) com ou sem alterações da característica do leite”. 

Neste mesmo sentido, é importante considerar que: 

 
Na forma clínica, o animal apresenta sinais evidentes da doença, tais como, 
dor, edema, endurecimento e temperatura aumentada da glândula mamária. 
Além disso, há o aparecimento de pus, grumos e outras alterações nas 
características físicas do leite. O quadro pode apresentar outras 
manifestações como febre, queda na produção do leite e diminuição do 
consumo de alimentos. (SIIMÕES ; OLIVEIRA, 2012, p. 11) 

 

Pode ser classificada como subaguda, aguda ou superaguda, conforme a 

seguinte conceituação: 
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Subaguda: pequenas alterações no leite (grumos, leite aquoso). O quarto 
pode estar levemente inchado. 
Aguda: início súbito, vermelhidão, inchaço, dureza, dor, leite claramente 
anormal e reduzida produção de leite. Sinais sistêmicos como febre e 
anorexia podem estar presentes. 
Superaguda: alem dos sintomas da mastite aguda, o animal apresenta 
depressão, frequência respiratória e cardíaca aumentadas, perda de 
coordenação motora, extremidades frias, reflexo pupilar reduzido, 
desidratação e diarreia. (ZENI, 2012, p. 11). 
 
 

O diagnóstico desse tipo de mastite é realizado por meio da semiologia e 

pelos sinais clínicos apresentados tais como: úbere inflamado, secreção de leite 

com grumos, sangue e pus, dentre outras (DIAS, 2007). 

Assim, verifica-se que a mastite clínica é aquela na qual a doença aparece de 

maneira explícita por meio das características citadas acima e permitem sua 

identificação. 

 

2.1.2 Mastite Subclínica 

 

Já, a mastite subclínica “se caracteriza pela diminuição da produção leiteira 

sem que, contudo, se observem sinais de processo inflamatório ou fibrosamento” 

(COSTA, 1998, p. 05).  

De acordo com Zeni (2012), esse tipo de mastite é o mais frequente, pois sua 

prevalência é de 15 a 40 casos, enquanto ocorre um caso de mastite clínica.  

Então, o diagnóstico da mastite subclínica é um pouco mais dificultoso, haja 

vista que seus sintomas não são explícitos como o da mastite clínica. 

 
Entretanto, para diagnosticar a mastite subclínica é necessária a utilização 
de exames complementares baseados no conteúdo celular do leite. Além 
disso, existe a necessidade da cultura e isolamento dos agentes etiológicos 
envolvidos para a implantação de métodos de tratamento e estratégias de 
controle e profilaxia adequados. (DIAS, 2007, p. 23).  
 
 

Assim, percebe-se que, devido à necessidade de exames complementares, o 

diagnóstico da mastite subclínica não ocorre de maneira facilitada como o 

diagnóstico da mastite clínica. 
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2.1.3 Mastite Crônica 

 

A mastite crônica é o terceiro tipo de mastite e apresenta as seguintes 

características: “observa-se fibrosamento, ausência dos sinais de processo 

inflamatório e alterações no leite, grumos, coágulos, etc.” (COSTA, 1998, p. 05).  

 
Casos de mastite crônica caracterizam-se por sinais de mastite clínica 
intermitente, com progressivo desenvolvimento de tecido cicatricial e 
mudança no tamanho e formato da glândula afetada, acompanhado por 
reduzida produção de leite. (ZENI, 2012, p. 11). 
 
 

De acordo com Smith (2006), os bovinos acometidos por essa modalidade de 

mastite dificilmente apresentam sinais clínicos durante os intervalos, e isso faz com 

que sua detecção seja realizada diante da diminuição da produção ou do aumento 

de CCS (contagem de células somáticas). 

 

2.2 Mastite contagiosa versus mastite ambiental  

 

Segundo Amaral (1999) os modelos epidemiológicos nos quais a mastite 

pode se apresentar fundamentam-se pelo momento da própria infecção, e podem 

ser classificados como: mastite contagiosa ou mastite ambiental.  

Ainda de acordo com Amaral (1999), a mastite contagiosa é aquela que 

acontece no momento da ordenha, e a mastite ambiental acontece no período entre 

as ordenhas. 

 

A mastite ambiental caracteriza-se por uma maior proporção de mastite 
clínica em relação à subclínica, quando comparada com a mastite 
contagiosa. Geralmente, determina casos clínicos agudos de evolução 
rápida, com maior concentração no pós-parto e maior taxa de infecção 
durante os períodos chuvosos. O autor comenta que a transmissão d os 
microrganismos patogênicos na mastite ambiental se faz diretamente do 
ambiente para o interior da glândula mamária, ocorrendo, principalmente, 
entre as ordenhas. (SANTOS, 2001 apud COSER, LOPES e COSTA, 2012, 
p. 10). 

 

É importante ressaltar que a influência do ambiente na disseminação da 

mastite é muito grande. Por isso, devem existir os devidos cuidados quanto à 

higienização do ambiente para que os índices da doença não sejam 

demasiadamente elevados. 
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A manutenção dos animais em ambientes higiênicos, secos e confortáveis 
visa em primeiro plano minimizar os problemas relativos às mastites 
ambientais, mas indiretamente, refletem nos índices de mastite contagiosa. 
Animais com úberes sujos exigem maiores cuidados por ocasião da 
ordenha. (MÜLLER, 2002, p. 213). 

 

Müller (2002) ressalta, ainda, que uma eficiente maneira de diminuir as 

mastites contagiosas é o tratamento das vacas secas juntamente com a imersão 

dos tetos em solução antisséptica, após todo o procedimento de ordenha. 

Segundo Santos e Tomazi (2013, p. 01), a mastite ambiental apresenta 

algumas características, quais sejam: 

 duração relativamente curta das IIM (infecção intramamária);  

 baixa CCS do leite de tanque; alta incidência de casos clínicos de mastite; 

ausência de IIM de longa duração;  

 baixa CCS individual antes da ocorrência de casos de mastite clínica;  

 alta incidência de IIM com sinais clínicos imediatamente após o parto; e 

ausência de correlação positiva entre a prevalência de infecções 

existentes;. 

 o risco de novas infecções pelo mesmo agente. 

O procedimento de higienizar os tetos dos animais com desinfetantes/ 

soluções antissépticas é um tratamento eficaz para o controle da mastite, haja vista 

que consegue eliminar os microrganismos que estejam proliferando-se diretamente 

no animal ou no ambiente no qual vivem. 

Por isso, é necessário avaliar três aspectos: análise dos dados, avaliação dos 

fatores de risco e perfil de infecção. Esses aspectos observados de maneira 

detalhada são importantes fontes de informações sobre a mastite. 

 Quase todas as espécies podem apresentar características tanto com 

perfil de transmissão contagioso quanto ambiental, devido à descrição de 

surtos de infecção.  

 O simples registro das espécies de bactérias identificadas na fazenda não 

é suficiente para o diagnóstico definitivo do perfil de transmissão de 

mastite em nível de rebanho.  

 Técnicas mais apuradas que possam distinguir entre as cepas bacterianas 

são necessárias para o diagnóstico preciso do perfil de transmissão. 

(SANTOS;TOMAZI, 2013) 
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Para os autores, a análise dos dados no que se refere às informações sobre 

a glândula mamária são primordiais na identificação do diagnóstico dos perfis dos 

agentes causadores da mastite. “Com esses dados, é possível obter uma primeira 

indicação dos prováveis padrões de transmissão de infecções intramamárias (IIM) 

em um rebanho” (SANTOS;TOMAZI, 2013, p. 01). Assim sendo, é válido considerar 

algumas características da transmissão contagiosa e ambiental, conforme: 

 
Características importantes da transmissão contagiosa são: longa duração 
das IIM; CCS do leite de tanque relativamente alta; ocorrência de múltiplos 
casos clínicos de mastite em um único quarto mamário; alta CCS nos 
meses antecedentes à ocorrência de mastite clínica; e correlação positiva 
entre a prevalência de infecções existentes e o risco de novas infecções 
pelo mesmo patógeno. (SANTOS; TOMAZI, 2013, p. 01). 
 
 

Já, quando se fala sobre a avaliação dos fatores de risco, evidencia-se que é 

necessário apontar o perfil em que predomina a  transmissão da mastite, de acordo 

com o estudo destes fatores específicos.  

Ressalta-se que devem existir observações, questionários aplicados 

periodicamente com a padronização das respostas e, ainda, um escore que 

apresente a respectiva pontuação.  

 

Este último é muito importante, já que muitos produtores já estão cientes 
dos principais fatores de risco envolvidos com a sanidade do úbere e 
realizam práticas de manejo para prevenir a mastite. Contudo, a forma de 
aplicação das melhores práticas de manejo difere entre fazendas. Por 
exemplo, muitas fazendas usam desinfetantes de tetos após a ordenha, no 
entanto, em muitos casos, a cobertura dos tetos com o desinfetante é 
relativamente pobre. Desta forma, mesmo que a fazenda esteja aplicando 
as melhores práticas de manejo conhecidas, o escore geral do técnico 
responsável poderá ser mais baixo em fazenda com execução inadequada 
destas práticas. (SANTOS; TOMAZI, 2013, p. 02). 
 
 

Por fim, faz-se necessário avaliar o perfil de infecção feito a partir da 

identificação e isolamento dos microrganismos causadores, bem como reunir as 

características específicas das bactérias. 

 

Além disso, é importante analisar a saúde dos tetos, pois estudos 

demonstram que lesões nos tetos podem causar aumento da incidência da mastite 

(SANTOS;PORCIONATO, 2010).   
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Alguns fatores podem prejudicar a integridade dos tetos, tais como: 
equipamentos de ordenha mal regulados (alto nível de vácuo); sobreordenha 
depois de encerrado o fluxo de saída do leite; bezerros muito vigorosos na 
mamada; ordenhadores que exercem força excessiva na manipulação dos 
tetos; remoção abrupta das teteiras, sem desligar o vácuo; soluções 
desinfetantes de pós-dipping (principalmente receitas caseiras) que agridem 
a pele dos tetos e pastagens com capins de crescimento ereto que podem 
machucar os tetos. (SANTOS;PORCIONATO, 2010, p. 01).   

 

Os autores apresentam dados provenientes de um estudo responsável por 

demonstrar a maior incidência de mastite quando os tetos apresentavam lesões.  De 

acordo com a tabela abaixo, o que se verifica é que, quando existem lesões severas 

com hiperqueratose, o risco de infecções tanto por patógenos ambientais quanto por 

contagiosos, também aumenta. 

 

Tabela 1. Porcentagem de isolamentos de patógenos em relação à condição dos tetos 

 

 
PATÓGENOS 

      Condição dos tetos 
SEM LESÃO 

% 
HIPERQUERATOSE 

% 

Staphylococcus aureus 21,0 38,3 
Sreptococcus agalactiae 9,3 15,0 

Streptotococcus dysgalactiae 8,2 5,4 
Streptococcus uberis 11,6 27,3 

Staphylococcus coagulase negativa 10,2 16,4 
Escherichia coli 7,9 34,2 

Corynebacterium spp 8,5 26,0 
Bacillus spp 7,8 12,3 

Outros 2,2 20,5 

Fonte: SANTOS; PORCIONATO, 2010   

 

São inúmeros os prejuízos que as lesões nos tetos podem oferecer; por isso, 

é importante lembrar que o manejo adequado pode auxiliar na manutenção da 

integridade dos mesmos, e, consequentemente, prevenir as mastites. Alguns dos 

manejos são: 

 
 
Regulagem periódica do equipamento de ordenha; manejo correto de 
ordena (pré e pós-dipping), com uso de soluções glicerinadas de pós-
dipping; fornecimento de alimentação após a ordenha para que os animais 
permaneçam de pé até o fechamento do esfíncter; maior atenção na retirada 
das teteiras fechando o vácuo logo após cessado o fluxo de leite; manter 
equipamentos, instalações e pastagem limpas. (SANTOS;PORCIONATO, 
2010, p. 01).   
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Dessa forma, pode-se concluir que é possível diminuir os índices de mastite 

no rebanho se forem observadas adequadamente as maneiras de se manejarem os 

tetos do animal visando a prevenção da doença. 

 

2.3 Agentes causadores  

 

É importante diferenciar os agentes causadores da mastite, que podem ser 

classificados como contagiosos e ambientais. Os agentes contagiosos dependem do 

animal para sobreviverem e, por isso, são multiplicados na própria glândula mamária 

do animal, ou ainda, no canal do teto ou sobre a pele (PHILPOT;NICKERSON, 

2002). 

Blowey e Edmondson (2000) desenvolveram uma tabela diferenciando os 

agentes etiológicos contagiosos dos ambientais, conforme especifica a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Agentes etiológicos contagiosos e ambientais 

Agentes contagiosos Agentes ambientais 

 
Streptococcus agalactiae 
Staphylococcus aureus 
Mycoplasma spp. 
Corynebacterium bovis 
Streptococcus dysgalactiae 

Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter aerogenes 
Proteus spp. 
Pseudômonas spp. 
Staphylococcus coagulase negativo 
Streptococcus uberis e outros ambientais 
Leveduras, algas e fungos 

 

A transmissão dá-se por meio da vaca infectada, ou por meio do quarto 

mamário contaminado para uma vaca sadia, ou quarto sadio, principalmente no 

período da ordenha. Os seus principais agentes contagiosos são: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae e Corynebacterium bovis (PHILPOT; 

NICKERSON, 2002). 

De acordo com Aires (2010), Staphylococcus aureus, “É um agente altamente 

contagioso, ubiquitário no ambiente, tendo nos úberes infectados o maior 

reservatório. Têm a forma de cocos gram-positivos, catalase positivos, coagulase 

positivos”. Radostits et al. (2002) destacam que o índice de cura para esses agentes 

é baixa, pois existe penetração inadequada dos antibióticos no local da infecção; os 

agentes vão adquirindo resistência às soluções antissépticas; e, também devido à 
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formação de uma enzima que confere resistência do agente aos antibióticos beta-

lactâmicos (exemplo: penicilinas, penetamato, ampicilina e amoxiciclina). 

Já, no que tange aos Streptococcus agalactiae são cocos gram-positivos, 

catalase negativos. É um agente causador que não possui longa sobrevivência no 

ambiente, contudo, sua sobrevivência na glândula mamária pode ser observada por 

longos períodos de tempo. Aires (2010) destaca ainda que esse agente apresenta 

sensibilidade à atuação dos antimicrobianos que existem no mercado, fazendo com 

que o tratamento apresente êxito. 

Quando se fala sobre os Corynebacterium bovis, são agentes gram-positivos, 

catalase positivo e é um agente contagioso devido ao fato de se utilizar da glândula 

mamária como fonte para a sua infecção (AIRES, 2010). Segundo Radostits et al. 

(2002), estes associam-se àquelas mastites que apresentam aumentos moderados 

da contagem de células somáticas (CCS) com baixas perdas na produtividade.  

A propagação dos Corynebacterium bovis é rápida durante a ordenha quando 

não há higienização adequada dos tetos antes ou depois da ordenha. Apresenta 

sensibilidade a penicilinas, ampicilina, amoxicilina e eritromicina (AIRES, 2010).  

A tabela abaixo explica o agente causador (patógeno), bem como a fonte do 

seu surgimento usual, sua disseminação e ferramentas para controle, conforme a 

tabela 3: 

 
Tabela 3 – Peculiaridades dos agentes causadores da mastite contagiosa 

Mastite Contagiosa 

Patógeno Fonte usual Disseminação Controle 

S. agalactiae Úberes infectados 
(interior da glândula 
mamária). 

Vaca-vaca durante a 
ordenha; superfície 
contaminadas com 
leite, mãos dos 
ordenhadores. 

Pré e pós-dipping, 
tratamento da vaca 
seca e de novilhas, 
tratamento na lactação; 
enfatizar papel do 
ordenhador. 

S. aureus Canal do teto, interior 
da glândula mamária, 
pele do teto, 
principalmente quando 
lesada. 

Vaca-vaca durante a 
ordenha; fômites; mãos 
do ordenhador, panos 
e esponjas de uso 
múltiplo. 

Pré e pós-dipping, 
tratamento da vaca 
seca, limitar a 
disseminação vaca-
vaca, redução do nº de 
vacas infectadas. 

C. bovis Interior da glândula 
mamária e ductos do 
teto. 

No momento da 
ordenha; deficiência na 
desinfecção dos tetos 
após ordenha. 

Pré-dipping e maiores 
cuidados no pós-
dipping; enfatizar papel 
do ordenhador. 

Fonte: Adaptado de Fonseca; Santos, 2001. 
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Na mesma esteira, mas falando sobre os patógenos ambientais, verifica-se 

que se trata de agentes oportunistas que já se encontram no ambiente onde o 

animal se encontra e, utilizando-se desse benefício, os referidos agentes 

conseguem alcançar o teto do animal. Dentre os causadores, destacam-se os 

seguintes: Escherichia coli, Streptococcus uberis, Enterobacter aerogenes e 

Klebisiella spp (PHILPOT;NICKERSON, 2002). 

Os Streptococcus uberis “são cocos gram-positivos, catalase negativos, 

ubiquitários nas explorações pecuárias, aparecendo situações de forte 

contaminação das camas e ambiente” (AIRES, 2010, p. 16). A cura para tais 

infecções é feita através de “administração local intramámaria com penicilinas, 

amoxicilina, eritromicina e cefalosporinas”.  

Quando se fala em Klebisiella spp e Enterobacter aerogenes, verifica-se que 

esses agentes geralmente são denominados de coliformes e suas principais 

características são: bacilos gram-negativos, de oxidase negativos, cuja principal 

evidência é a fermentação da lactose (AIRES, 2010).  

 
 
Na escolha dos antimicrobianos a aplicar localmente deve ser tido em 
consideração que o pH do leite se encontra muito alterado, estando mais 
alcalino. Antimicrobianos como gentamicina, sulfa-trimetropim e 
fluoroquinolonas têm mostrado elevadas sensibilidades in vitro para o 
tratamento de mastites provocadas por coliformes. O controlo passa pela 
melhoria das condições de higiene da vacaria e ambiente de ordenha, 
redução da humidade e promover a ventilação nos espaços disponíveis aos 
animais. (AIRES, 2010, p. 15). 
 
 

A tabela 4 demonstra os agentes causadores da mastite ambiental, discrimina 

o patógeno, a fonte usual, a disseminação e o controle da doença. 

 

Tabela 4 – Peculiaridades dos agentes causadores da mastite ambiental 
Mastite Ambiental 

Patógeno Fonte usual Disseminação Controle 

E. coli., Klebsiella sp., 
Enterobacter sp. e 
Streptococcus uberis 
S. dysgalactiaee e 
Serratia sp. 

Ambiente. Ambiente-vaca 
(principalemente 
durante o período entre 
ordenhas). 

Redução da exposição 
das extremidades dos 
tetos aos patógenos do 
ambiente; aumento da 
resistência da vaca. 

Fonte: Adaptado de Fonseca; Santos, 2001. 

 

Cabe, ainda, relacionar a mastite ambiental com a localização do reservatório 

do patógeno que, devido à localização no ambiente dos bovinos, são “(...) os 

patógenos primários mais frequentes bactérias gram negativas como Escherichia 
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coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Pseudomonas sp. e Proteus sp.   (PEDRINI e 

MARGATHO, 2003, p. 392). 

Para que sejam implementadas as melhores técnicas de prevenção e 

combate, é importante conhecer as características dos agentes causadores da 

mastite.  

 

2.4 Controle e prevenção 

 

De acordo com Costa (1998, p. 08), um programa responsável pelo controle e 

prevenção da mastite deve ser muito bem planejado e organizado, com intuito de 

prevenir e mitigar os gastos com a doença. Assim sendo, faz-se necessário seguir 

alguns passos: “1. Reduzir as infecções pré-existentes; 2. Prevenir novas infecções 

e 3. Monitorar o nível de mastite”. Costa (1998) explica, ainda, que, para se 

reduzirem as infecções já existentes, deve-se fazer o diagnóstico correto, bem como 

o tratamento precoce dos casos clínicos. Além disso é preciso que o tratamento da 

mastite subclínica seja realizado no período em que a lactação tenha sido 

interrompida. E, caso o animal tenha mais de três casos de mastite clínica que não 

tenham respondido ao tratamento o descarte deverá ser imediato. 

É preciso, ainda, que sejam estabelecidas algumas metas e programas a 

serem mantidos, conforme: 

 
 

 Nível de mastite clínica igual ou inferior a 1%; 

 Nível de mastite subclínica igual ou inferior a 15%; 

 Nível de vacas recém-paridas com mastite menor que 10%; 

 Contagem celular abaixo de 250.000 células/ml. (COSTA, 1998, p. 08). 

 

Para que sejam prevenidas novas infecções por mastite, é evidente que os 

padrões de higiene devem ser mantidos. Ou seja, os úberes devem estar limpos e 

higienizados, a ordenha deve ser realizada em tetos limpos e o vácuo deve ser 

desligado antes que as teteiras sejam removidas (COSTA, 1998).  

Além disso, no período pós-ordenha, os padrões de higiene também devem 

ser mantidos mediante o uso de desinfetante preparado na hora, com a diluição e a 

aplicação correta, de preferência com a porcentagem de glicerina (emoliente) de 5-

10%; outro fator importante é evitar que haja acúmulo de matéria orgânica. Quanto 
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ao equipamento responsável pela ordenha, este também deve ter a manutenção 

adequada e ser realizada no período necessário (COSTA, 1998). 

Costa (1998, p. 08) assevera sobre o controle do monitoramento do nível de 

mastite clínica, que deve ser feito “através do teste da caneca preta realizado a cada 

ordenha; manutenção  do registro de todos os quartos tratados; colheita de 

amostras antes do início do tratamento”.  

Já, para o monitoramento da mastite subclínica devem-se “manter os 

registros atualizados, resultados do CMT ou contagem de células; tratar no período 

seco na última ordenha ao final da lactação; havendo alta prevalência tratar mesmo 

em lactação” (COSTA, 1998, p. 08).  

O CMT - California Mastits Test é um dos testes padrões que serve para 

diagnosticar a mastite subclínica. Por meio da utilização de uma substância 

reagente, utiliza uma raquete com quatro cavidades e faz a mistura com o leite de 

maneira homogênea. Através dessa mistura, forma-se um gel cuja espessura varia. 

Quando há poucas células somáticas, não se visualiza o aspecto de gel, portanto, o 

resultado é negativo. Já, quando se forma o gel, o resultado é positivo, pode variar 

de reações mais fracas ou mais fortes (SIMÕES; OLIVEIRA, 2012).   

Além disso, existem também alguns testes realizados in vitro, denominados 

antibiogramas, e, de acordo com Santos (2006, p. 01) os mesmos “(...) têm sido 

utilizados com o objetivo de fornecer informações sobre quais antibióticos 

apresentariam os melhores resultados para a terapia da mastite”. Esse 

procedimento utiliza como escopo que “(...) a principal causa da falha na terapia é a 

resistência bacteriana ao antibiótico, o que nem sempre é ocorre”.   

 

Existem limitações do antibiograma como ferramenta para a escolha do 
antibiótico para o tratamento de mastite, cuja metodologia foi desenvolvida 
inicialmente para estimar concentrações de antibióticos para tratamentos em 
medicina humana e para a administração do antibiótico via oral e injetável. 
Entre as possíveis causas para essas falhas podemos destacar: a) o leite 
possui pH e concentrações de componentes (gordura, proteína, leucócitos, 
etc.) diferentes do plasma humano; b) os patógenos causadores de doenças 
em humanos e os protocolos de tratamento são diferentes daqueles 
empregados em vacas leiteiras. (SANTOS, 2006, p. 02). 
 
 

Mesmo possuindo as limitações supracitadas, o antibiograma pode ser um 

procedimento aliado capaz de auxiliar o produtor a escolher os melhores antibióticos 

para o tratamento da mastite, pois,  

 



30 
 

 

(...) podem ser excluir antibióticos que reconhecidamente não apresentam 
resultados positivos pelo antibiograma. Por outro lado, resultados de 
sensibilidade de um patógeno no antibiograma não garante o sucesso do 
tratamento in vivo. (SANTOS, 2006, p. 02). 

 

Observa-se, no entanto, que o controle mais eficaz para a mastite nos 

bovinos ainda é a prevenção. Tudo se inicia com a devida higienização tanto do 

local em que vivem os animais como também dos tetos e equipamentos de ordenha. 

 

2.5 Da ordenha 

 

2.5.1 Cuidados na ordenha 

 

A ordenha deve ser realizada de modo a respeitar as condições de higiene 

necessárias para se garantir a qualidade do leite. É importante ressaltar que a 

ordenha, além de ser um relevante procedimento na atividade leiteira, é uma prática 

que permite viabilizar o controle da mastite e, dessa maneira, melhorar a qualidade 

do leite.  

Por isso, devem ser observados alguns cuidados, a serem seguidos tanto 

pela conduta profissional do ordenhador, como também no manejo da vaca, 

conforme serão estudados abaixo. 

No entanto, para prevenção da mastite, é essencial saber utilizar e conservar 

de maneira correta os equipamentos responsáveis pela ordenha. No que tange à 

sua limpeza, verifica-se que: 

 
(...) é tão importante quanto o manejo e higiene da ordenha, sendo 
fundamental para a qualidade do leite. As principais etapas de limpeza do 
equipamento constituem-se de enxágue com água morna (32 a 41°C), 
enxágue com água e detergente alcalino clorado (71 a 74°C), enxágue ácido 
e sanitificação pré-ordenha. (MÜLLER, 2002, p. 216). 
 
 

Além disso, é importante observar também a manutenção do equipamento de 

acordo com as normas de qualidade que regulam os critérios e periodicidade 

necessária para o seu bom funcionamento. 

 
Em relação à instalação e manutenção do equipamento devem ser 
obedecidas as normas internacionais (ISO 5707-3 A), dando ênfase ao 
dimensionamento da bomba de vácuo, nível de vácuo, pulsação e troca de 
teteiras. Além destas medidas deve ser dado atenção especial à dieta dos 
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animais, tanto em lactação como no período seco. Deficiências de vitaminas 
e minerais podem aumentar a suscetibilidade a infecções e em especial à 
mastite. A vitamina A e E, selênio, cobre e β-carotenos influenciam 
positivamente a resistência às mastites. (MÜLLER, 2002, p. 216). 

 

Por fim, percebe-se que a dieta dos bovinos complementa todo o cuidado 

com o equipamento da ordenha, bem como é responsável pela composição do leite 

que será obtido e, portanto, também merece atenção. 

 

2.5.2 Manejo com a vaca durante a ordenha 

 

A ordenha, como em qualquer outro procedimento desse cunho, deve ser 

realizada por pessoas devidamente treinadas e respeitadas algumas etapas para o 

bom andamento de todo o processo. 

 
A prevalência da mastite está relacionada, principalmente, ao manejo antes, 
durante e após a ordenha. Isso explica a importância da conscientização do 
ordenhador, dos procedimentos adequados de ordenha, incluindo as formas 
corretas de higienização e desinfecção do ambiente, do animal, do 
profissional e de todos os utensílios utilizados na ordenha. (COSER, LOPES 
e COSTA, 2012, p. 05). 

 

De acordo com Müller (2002, p. 214), as seguintes etapas são necessárias 

para que a ordenha ocorra da melhor maneira possível: teste da caneca, que 

“permite o diagnóstico da mastite clínica e diminui o índice de contaminação do 

leite”. Além disso, é também necessário realizar a limpeza dos tetos com água 

clorada, que deve ser a “lavagem somente dos tetos e não do úbere. Esse processo 

deve ser utilizado obrigatoriamente nas vacas com tetos visivelmente sujos. Nos 

animais com tetos limpos pode ser otimizada”. Outra importante etapa é o pré-

dipping, medida utilizada para prevenir principalmente as mastites ambientais. Tal 

procedimento consiste na “imersão dos tetos em solução anti-séptica”. Segundo o 

autor, a redução do índice de novas infecções pode chegar em até 50%. A partir 

disso, os tetos devem ser devidamente secados, de acordo com o seguinte 

procedimento: 

 
-Secagem dos tetos: os tetos devem ser secos com papel toalha 
descartável. Esta etapa é de extrema importância na higienização dos tetos 
já que associada à lavagem pode reduzir em 50 a 85% os índices de novas 
infecções. Quando da utilização do “pré-dipping” e não da lavagem dos 
tetos, os mesmos também devem ser secos com papel toalha visando à 
retirada do anti-séptico. Este conjunto de procedimentos, além de propiciar a 
higienização dos tetos é de fundamental importância para uma ordenha 
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mais rápida e completa. Associado a outros estímulos eleva os níveis de 
ocitocina que propicie a “descida” mais rápida do leite e intumescimento dos 
tetos, o que por sua vez permite a colocação correta dos insufladores, 
diminuindo os riscos de deslizamento das mesmas. O pré-estimulo deve 
durar de 40 segundos a 1 minuto.  (MÜLLER, 2002, p. 214). 
 
 

Nesse sentido, também se faz importante esclarecer os procedimentos para a 

realização adequada do pré-dipping e do pós-dipping, conforme: 

 
O pre-dipping é a desinfeção dos tetos antes da ordenha, por imersão numa 
solução contendo um agente antiséptico e, muitas vezes, um agente 
hidratante e uma substância detergente. O post-dipping consiste na 
desinfeção dos tetos imediatamente após a ordenha, por imersão numa 
solução capaz de, idealmente providenciar uma tripla ação: uma ação 
desinfetante contra os microrganismos que, eventualmente possam ter sido 
transferidos para a pele do teto durante a ordenha e/ou que possam existir 
no canal do teto; uma ação tópica cujo objetivo é limitar os danos na pele do 
teto e, idealmente, permitir a hidratação e reestruturação da epiderme; e 
uma ação oclusiva, que consiste em obstruir o canal do teto com um produto 
tampão, até à próxima ordenha. (BENEVIDES, 2014, p. 15). 
 

Outra observação acerca do manejo com a vaca no processo de ordenha é a 

retirada dos insufladores/teteiras. Nesse procedimento, é necessário que o registro 

de vácuo esteja fechado. Exige-se isso para que os tetos não sejam lesionados e, 

por conseguinte não exista pré-disposição para a mastite, a sobreordenha deve ser 

evitada (MÜLLER, 2002).  

Além disso, “quanto à retirada do leite residual, as opiniões dos 

pesquisadores divergem. Uma ligeira pressão sobre o conjunto de insufladores por 

alguns segundos propicia uma esgota mais completa” (MÜLLER, 2002, p. 214). 

Por fim, a etapa final do procedimento é imergir totalmente os tetos em 

solução antisséptica novamente, logo após os insufladores sejam retirados. “Esse 

procedimento, associado ao tratamento de vacas secas, é responsável por uma 

diminuição significativa nas mastites contagiosas” (MÜLLER, 2002, p. 214). 

Assim, verifica-se que são muitos os cuidados que devem ser tomados para 

que exista um bom andamento da ordenha, e, é importante que sejam devidamente 

observados, para que haja controle e prevenção da mastite. 

 

2.5.3. Vacinação 

 
Há que se falar sobre a vacinação do rebanho com o intuito de se evitar a 

disseminação da mastite. De acordo com Vaz (2003), as vacinas vêm sendo 
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desenvolvidas de maneira limitada desde a década de 30. Os resultados não 

apresentam índices satisfatórios devido a alguns fatores, quais sejam: 

 

 grande variedade de agentes causadores da mastite;  

 utilização de antígenos que não levam a uma imunidade protetora; 

 antígenos importantes na proteção que são expressos pelas bactérias 
apenas in vivo, não aparecendo nas condições de cultivo bacteriano 
utilizadas na produção das vacinas; 

 desconhecimento da fisiologia da resposta imune na glândula mamária; 

 baixa capacidade imunológica desta glândula. (VAZ, 2003, p. 01). 

 

De acordo com os estudos de Andrews et al. (2008), as vacinas ou bacterinas 

podem ser consideradas como uma ferramenta capaz de suspender a atuação de 

microrganismos atenuados ou mortos administrados com objetivo de prevenir a 

doença infecciosa.  

Considerando o rebanho bovino, a vacinação deve ser responsável pela 

indução de resistência do rebanho aos agentes causadores de doenças infecciosas 

como a mastite, e visar sempre a diminuição de impactos econômicos na produção 

leiteira (ANDREWS et al., 2008). 

Existem duas vertentes de estudiosos acerca da vacinação nestes casos. A 

primeira delas defende a impossibilidade de que seja induzida a imunidade na 

glândula mamária, e que a prevenção contra os agentes causadores deve ser 

realizada por meio do manejo, da antibioticoterapia e da seleção genética do 

rebanho. Já, a segunda vertente defende a contribuição da vacinação para o 

controle da mastite, mas isso só acontece a partir da identificação correta dos seus 

agentes causadores (ANDREWS et al., 2008). 

Contudo, existem no mercado alguns tipos de vacina que apresentam alguns 

resultados aceitáveis, que são: vacinas anti-estafilocócicas, anti-gram negativas ou 

anti-estreptocócicas.  

As vacinas anti-estafilocócicas atuam sobre os agentes causadores 

estafilococos, que causam grande parte das infecções da glândula mamária. 

“Vacinas contendo esses componentes têm-se mostrado eficazes em reduzir 

infecções subclínicas e melhorar a resposta ao tratamento com antibióticos” (VAZ, 

2003, p. 01).  

Já, em se tratando das vacinas anti-gram negativas, incidem sobre a 

Escherichia coli e outras bactérias causadoras da mastite ambiental. “Estas vacinas 
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são especialmente eficazes em reduzir a severidade dos sintomas da mastite aguda 

e acelerar o retorno da glândula à normalidade” (VAZ, 2003, p. 01). 

As vacinas anti-estreptocócicas voltam-se para os estreptococos, agentes 

causadores de mastite aguda e também subclínica. 

 
Recentemente, descobriu-se que um fator de ativação do plasminogênio 
pode ser um antígeno eficaz, e que é capaz de conferir proteção cruzada 
entre os estreptocococos patogênicos. A ativação do plasminogênio é um 
importante fator de patogenicidade deste gênero de bactérias, porque a 
presença da fibrina na superfície da célula bacteriana age como um fator 
antifagocitário. (VAZ, 2003, p. 01). 
 
 

Dessa forma, percebe-se que a vacinação é importante aliada para a 

diminuição de casos de mastite, contudo, a imunidade na glândula mamária ainda 

apresenta algumas complexidades que necessitam maiores estudos.   
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3. DA UTILIZAÇÃO DOS DESINFETANTES 

 

Nas técnicas de pré-dipping e pós-dipping, visualiza-se a necessidade de se 

utilizarem soluções anti-sépticas/desinfetantes, com o intuito de acabar com 

quaisquer microrganismos alocados nos tetos dos animais. 

De acordo com Fonseca (1998), o processo de desinfecção caracteriza-se 

pela utilização de desinfetante a fim de estabelecer o controle ou a eliminação de 

microrganismos patogênicos que estejam ali presentes. 

Ainda segundo o autor (1998), a etimologia da palavra “dip” vem da língua 

inglesa e tem o significado de imergir, mergulhar. Dessa forma, as expressões pré e 

pós-dipping surgiram no sentido de se imergir o teto do animal em solução 

desinfetante antes ou depois da ordenha. Os termos ficaram bastante populares no 

Brasil entre todos os produtores leiteiros e demais envolvidos na atividade. 

Conforme destaca Muller (2002), fazer o pré-dipping possui grande 

importância nos impactos da mastite no rebanho bovino, haja vista que esta prática 

pode diminuir em 50% os índices para novas infecções, principalmente quando se 

fala em mastite ambiental. O pré-dipping, aliado à devida secagem dos tetos com 

papel toalha descartável, faz com que haja significativa redução de novas infecções 

em até 85%.  

Contudo, segundo Santos (2002), para que o pré-dipping ofereça a eficácia 

necessária, é preciso que o teto esteja em condições adequadas no momento da 

aplicação do produto. As condições adequadas baseiam-se na higienização do teto 

para que seja mais eficaz o pré-dipping. O autor demonstra a sequência em que a 

técnica deve ser realizada , conforme: 

 
1)lavagem dos tetos (somente quando estritamente necessário),  
2)retirada dos primeiros jatos (teste da caneca),  
3)aplicação do desinfetante (preferencialmente por imersão) em tetos 
limpos,  
4)aguardar período mínimo para ação do produto (15-30 seg),  
5)secagem completa do teto com papel toalha,  
6) colocação do conjunto de ordenha na vaca. (SANTOS, 2002, p. 01). 

 
Utilizar-se de desinfetantes nos tetos para eliminar casos de mastite, por si só 

já acarreta diminuição da enfermidade no rebanho (RADOSTITS et al., 2002). 

Contudo, é preciso atentar-se para algumas particularidades, conforme destacam 

Quinn et al. (2002). Esses ressaltam que os antissépticos devem respeitar alguns 
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critérios, tais como: atividade na presença de matéria orgânica (exemplo: o leite) 

sem deixar resíduos no mesma; não podem ser irritantes aos tetos do animal, 

tampouco oferecerem toxicidade e, além disso, não podem ter a absorção dos 

tecidos.  

 

Diversos componentes químicos podem ser usados em formulações de 
desinfetantes para tetos, como por exemplo: iodo, hipoclorito de sódio, 
clorexidine, compostos de amônia quaternária, acido duodecil 
benzenosulfônico, nisina, peróxido de hidrogênio, glicerol monolaureato e 
ácidos graxos. O mecanismo básico de ação destes compostos sobre os 
microrganismos é através de ação química ou biológica, como por exemplo 
pela oxidação/redução, desnaturação e/ou precipitação de proteínas 
citoplasmáticas, inibição de atividade enzimática e ruptura de membranas 
das células.  (SANTOS, 2002, p. 01). 

 

Assim sendo, faz-se necessário atentar-se ao tipo de solução que será 

utilizada para a higienização, tendo em vista que atualmente existem muitas delas 

disponíveis no mercado e algumas podem não oferecer o resultado desejado aos 

produtores. 

Infelizmente, na maioria das propriedades, agentes desinfetantes são 
escolhidos por hábito de uso, facilidade de aplicação ou preço. Entretanto, 
deve- se avaliar as praticidades e as limitações de cada desinfetante, dado 
que o uso inadequado de desinfetantes ou baixas concentrações de 
químicos antimicrobianos levam a uma seleção natural de cepas resistentes 
em uma população microbiana. Assim, o uso apropriado de agentes 
desinfetantes tem como objetivo reduzir suficientemente a população de 
microrganismos patogênicos e evitar o potencial espraiamento de 
enfermidades. (PEDRINI e MARGATHO, 2003, p. 392). 
 
 

Dessa maneira, pode-se perceber que a utilização dos desinfetantes é uma 

importante ferramenta no combate a esses agentes patógenos e, portanto no 

controle da enfermidade. 

 
Como não existe um agente desinfetante ideal, deve-se ter em mente 
algumas considerações para a escolha do desinfetante apropriado, tais 
como possuir amplo espectro de ação; ser atóxico e não irritante aos tecidos 
humano e animal; apresentar estabilidade na pele e ter custo acessível. 
(PEDRINI e MARGATHO, 2003, p. 392). 

 

Conforme especifica Block (2001), as soluções que contam com cloro em sua 

composição já são utilizadas há muito tempo. O químico Berthollet, da França, 

descobriu o hipoclorito de sódio no fim do século XVIII. Segundo o autor, a partir da 

1ª Guerra Mundial, em 1915, que houve a popularização do uso desse componente 

para as desinfecções de feridas, respeitando a concentração entre 0,45% e 0,5%. 
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Pedrini e Margatho (2003, p. 392) utilizaram 34 culturas puras provenientes 

de diversas cepas selvagens devidamente isoladas que apareceram nas mastites 

clínicas “sendo, 41,2% Staphylococcus sp.; 38,2% Escherichia coli; 8,2% 

Streptococcus sp. e 5,9% Corynebacterium sp”. 

Dentre todas as soluções disponíveis atualmente no mercado, é possível 

perceber que “o hipoclorito de sódio a 2% apresentou bom desempenho contra os 

microrganismos testados, embora essa concentração é muito irritante para a pele do 

teto; e a 0,5%, como é utilizado comercialmente, foi pouco efetivo” (PEDRINI e 

MARGATHO, 2003, p. 392). Já, 

 

O cloreto de benzalcônio a 1% exerceu melhor sua ação no caso de 
mastites contagiosas que ambientais. Nosso estudo demonstrou que as 
soluções de iodo a 2% e 1% foram as mais efetivas in vitro. Entretanto, para 
imersão dos tetos, recomenda-se a utilização do iodo a 0,5% a fim de se 
evitar resíduo no leite. Já o clorexidina apresentou boa efetividade contra 
gram positivos e negativos, tanto a 1% quanto a 0,5%, o que torna o produto 
economicamente viável quando se analisa a relação custo x benefício, pois, 
além de ser um agente antisséptico de amplo espectro de ação e não 
irritante, apresenta um efeito antibacteriano cumulativo e contínuo, podendo 
ser utilizado com segurança para o controle de mastites contagiosa e 
ambiental em bovinos. (PEDRINI e MARGATHO, 2003, p. 392). 

 

Diante disso, percebe-se que dentre as soluções de hipoclorito de sódio, 

cloreto de benzalcônio, iodo e clorexidina, esta última apresentou maiores índices 

de aprovação no estudo realizado por Pedrini e Margatho (2003), considerando o 

seu efeito antibacteriano amplo e o fato de que não irritou o teto dos animais. 
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Tabela 5 – principais princípios ativos  de antissépticos, de uso no pré e pós-dipping, registrados no 
MAPA e disponíveis no mercado 

Princípio ativo Mecanismo ação Vantagens do uso Desvantagens do uso 

Compostos iodados O iodo livre combinado 
de forma irreversível 
com as proteínas das 
células microbianas 

Grande eficiência 
germicida, menos 
irritante e corrosivo que 
o cloro. Na presença 
de matéria orgânica, 
sua atividade é afetada 
em menor escala. 

Menos eficiente que o 
cloro contra os esporos 
de bactérias e 
bacteriófagos, pode 
causar sabor em 
produtos lácteos, 
descoloração de 
equipamentos. 

Cloro Oxida enzimas e altera 
a permeabilidade da 
parede celular 

Baixo custo, efetivo 
contra grande número 
de espécies e age 
contra esporos de 
bactérias 

Corrosivos, irritações 
da pele teto e 
ordenhador, diminui a 
atividade com o tempo 
de armazenamento e 
na presença de 
matéria orgânica 

Compostos 
quaternários de 
amônio 

Na maioria das vezes 
agem inibindo enzimas 
dos microrganismos 

Inodoros, incolores, 
não corrosivos, não 
irritantes; estáveis na 
presença de matéria 
orgânica e ampla faixa 
de pH 

Pouco efetivo contra 
bactérias gram 
negativas, podem inibir 
culturas lácteas 

Clorexidina Altera a 
permeabilidade da 
membrana celular dos 
microrganismos e a 
função osmótica 

Baixo custo, efetivos 
contra a maioria das 
bactérias, vírus e 
esporo, não é tóxica 

Corrosivos, irritações 
na pele e mucosas, 
são afetados pela 
matéria orgânica, 
perdem atividade com 
o pH. 

 
Fonte: Pedrini;Margatho, 2003 

 

Por meio das informações demonstradas na tabela acima, visualizam-se 

propriedades dos desinfetantes, bem como suas aplicações, vantagens e 

desvantagens para que se consiga concluir qual o melhor deles. Os relatos dos 

autores evidenciaram que a habitualidade de utilização, bem como facilidade de 

aplicação e preço dos desinfetantes influenciam diretamente na escolha dos 

mesmos pelo produtor. 

Para Medeiros et al. (2009), esse contexto também foi evidenciado, haja vista 

que grande parte dos produtores utilizava o produto comercial de aplicação mais 

fácil e também de menor preço.  

 
Esses fatores aliados ao fato de nenhuma das propriedades visitadas 
realizarem testes laboratoriais para avaliar a eficiência das soluções 
desinfetantes utilizadas na rotina do processo de ordenha podem 
comprometer a eficácia desses produtos nas regiões estudadas. 
(MEDEIROS et al., 2009, p.01). 
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Ainda de acordo com a pesquisa desenvolvida por Medeiros et al. (2009) 

acerca das propriedades dos desinfetantes, o contexto evidenciado foi  que o iodo e 

o clorexidine apresentaram maior índice de desinfetante in vitro com relação ao S. 

aureus, e, para o S. coagulase positiva, a solução de iodo e ácido lático teve 

melhores resultados.  

Importante enfatizar que o tempo de exposição tem influência direta na ação 

dos desinfetantes visto que o iodo, ácido lático e clorexidine tiveram maior atuação 

de acordo com o tempo em que foram expostos (MEDEIROS et al., 2009). Todavia, 

os autores ressaltam a necessidade de que seja realizada: 

 

Avaliação periódica dos desinfetantes utilizados nas propriedades leiteiras 
das regiões estudadas, pois existem variações no perfil de sensibilidade e 
resistência que podem comprometer os programas de controle da mastite 
bovina causada por Staphylococcus spp. (MEDEIROS et al., 2009, p. 01). 

 

Medeiros et al. (2009) também demonstrou a ineficácia do desinfetante à 

base de cloro, pois houve resistência das bactérias nas análises realizadas. 

Já, o trabalho desenvolvido por Sartori et al. (2012) realizou testes com a 

Candida spp, o qual visava avaliar se são suscetíveis aos desinfetantes disponíveis 

no mercado. O estudo foi desenvolvido da seguinte maneira: 

 

Para todas as avaliações, foram usadas culturas frescas de células de 
Candida (48h) crescidas em agar Sabouraud dextrose. Para cada cepa de 
Candida foi preparada uma suspensão de células em solução salina estéril 
(0,85%) ajustada para o tubo 1 da escala de McFarland. Em seguida 1,2ml 
de cada suspensão foram transferidas para um tubo de vidro esterilizado 
contendo 0,2 ml de leite esterilizado, foram acrescentados 0,8ml de cada 
desinfetante selecionado, clorexidina (2,0%), iodo (0,8%), iodo glicerinado 
(0,8%) e hipoclorito de sódio (1,0%). (SARTORI et al., 2012, p. 241). 
 
 

De acordo com os resultados, observou-se a ineficácia do iodo (0,8 %). Em 

contrapartida os outros desinfetantes apresentaram eficácia plena após 60 

segundos de contato (SARTORI et al., 2012). 

 

Os melhores resultados foram obtidos com a clorexidina (2,0%) que não é 
irritante para a pele do teto. Deve porém ser lembrado que os resultados de 
sensibilidade dos microrganismos para os desinfetantes obtidos in vitro não 
necessariamente correspondem aos resultados que podem ser obtidos in 
vivo. Eles devem portanto serem considerados apenas como um indicativo 
do desempenho do melhor desinfetante avaliado. Depois disto como uma 
comprovação dos resultados obtidos se faz necessário a realização de um 
trabalho de campo com diferentes condições do meio ambiente e utilizando 
diferentes rebanhos para atestar a eficácia do desinfetante para controlar os 
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diferentes patógenos causadores da mastite. Como conclusão pode-se 
afirmar ser necessária uma revisão periódica da sensibilidade dos 
microrganismos frente aos desinfetantes para assegurar a correta 
desinfecção do úbere. (SARTORI et al., 2012, p. 242). 

 

Todavia, observa-se que, muitas vezes, os produtores leiteiros escolhem os 

desinfetantes a serem utilizados levando em conta preço, habitualidade ou 

facilidade em termos de aplicação (FONSECA, 1998).  

No entanto, deve-se fazer a devida avaliação acerca das praticidades e 

limitações que cada agente desinfetante oferece, uma vez que deve ofertar a 

concentração adequada para conseguir eliminar os microrganismos e ser eficaz na 

sua atuação (FONSECA, 1998).   

De acordo com Santos (2002), o Conselho Nacional de Mastite dos Estados 

Unidos (National Mastitis Council) publica todos os anos um relatório em que 

descreve os produtos testados, com devido respeito a todos os protocolos 

científicos, garantindo, assim, a eficácia destes produtos.  

Dessa maneira, para se conseguir mensurar o custo x benefício da utilização 

dos desinfetantes, faz-se necessário analisar periodicamente como os animais 

estão respondendo ao uso de cada uma das soluções escolhidas para que haja a 

devida eficácia das soluções, bem como do controle da mastite. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente revisão teve por objetivo demonstrar as causas e consequências 

da mastite, doença que acomete os animais e, também tratar da eficiência dos 

desinfetantes nos casos de mastite em rebanhos bovinos, pois o aumento da 

resistência aos agentes causadores da doença faz com que haja aumento dos 

casos da enfermidade.  

Dessa forma, diante da análise dos mais variados materiais, estudos e 

pesquisas já desenvolvidos acerca do tema, o trabalho analisou as causas do 

aumento dos índices de mastite, relacionando-os com a eficiência aos desinfetantes 

utilizados. 

Contudo, apesar de existirem muitos produtos comerciais disponíveis para a 

prevenção e controle da doença, o contexto evidenciado é de que, na verdade, faz-

se necessário recorrer a avaliações periódicas que apresentem resultados 

comprovados, para que se escolha a melhor solução desinfetante a ser utilizada no 

pré e pós-dipping.  

Ao fazer a união da escolha de uma solução que apresente resultados 

comprovados com a higienização adequada dos animais e do ambiente, poder-se-á 

manter o controle e prevenção da doença por meio dessas técnicas e utilização da 

solução mais eficaz para o rebanho.  

De acordo com esta revisão, que esteve embasada em estudos 

complementares de outros autores, a solução antisséptica mais recomendada é a 

clorexidina (0,5% ou 1%), visto que apresentou resultados satisfatórios para o 

controle de mastite ambiental e contagiosa. 

A única controvérsia deu-se em torno da opinião de alguns autores que 

classificaram a clorexidina como irritante para a pele e mucosas, contudo, o que se 

observou foi que uma grande maioria de outros autores também estudados por esta 

revisão atestaram que não houve irritação diante do uso de clorexidina, afirmando o 

custo x benefício desta solução. 

Contudo, novos estudos são necessários e importantes aliados para a 

mitigação dessa enfermidade que acomete os mais variados rebanhos de animais e 

proporciona impactos econômicos de grande monta aos produtores leiteiros. Por 

isso, é muito importante que se conheça suas causas e a melhor maneira de se 

fazer a prevenção, e com intuito de sempre auxiliar esse importante ramo na 
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Medicina Veterinária, os profissionais da área não devem esgotar as pesquisas 

sobre o tema. 
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