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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o teste California Mastitis Test (CMT) para 

identificação da mastite subclínica em propriedades da bacia Leiteira do Alto Sertão 

Sergipano. Foram selecionadas 12 propriedades para a realização do estudo. Foi 

elaborado um cronograma para realização dos testes de CMT nas propriedades, onde 

foram feitas duas testagens, com intervalo de 30 dias cada. Para a quantificação do 

número de vacas afetadas pela mastite subclínica, foi feito o cálculo de porcentagem de 

cada escore. Na primeira testagem de CMT, foi observado 44,7% das vacas com escore 

negativo (-), no entanto, 24,0% delas tiveram escore um mais (+). Já no escore dois mais 

(++), a taxa foi de 10,1% das vacas e no escore três mais (+++), a taxa de observação foi 

de 21,2%. Na segunda testagem de CMT, o escore negativo (-) apresentou 63,0 %, um 

aumento de 40,94 % do número de vacas, comparado ao resultado do primeiro teste de 

CMT. Já o escore um mais (+) apresentou 10,6%, observando uma redução 55,83 % 

comparado ao primeiro resultado do teste de CMT. Para o escore dois mais (++), a taxa 

foi de 5,3%, havendo uma redução 47,52 % comparado ao resultado da primeira testagem 

e no escore três mais (+++), a taxa observada foi de 21,1%, havendo uma redução de 

0,47% comparado ao primeiro resultado. Comparando as medias dos escores da segunda 

testagem do teste de CMT das propriedades que realizam ordenha de forma manual, e as 

que fazem a ordenha mecanizada. Foi observado que no escore negativo (-), o escore um 

mais (+), e o escore dois mais (++), a ordenha mecanizada obteve média superior, já no 

escore três mais (+++) a média entre os dois tipos de ordenha obtiveram a mesma média.  

A adoção do teste de CMT permitiu detectar a incidência de mastite subclínica nos 

rebanhos na bacia leiteira do alto sertão sergipano e esses índices são fundamentais para 

a melhoria da qualidade do leite. 

Palavras-chave: CMT, medidas de higiene, produção de leite. 
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1. Introdução  

 

A pecuária leiteira no Brasil tem uma grande importância na produção mundial, 

gerando alto rendimento e emprego (SANTOS et al., 2017). O Brasil é o terceiro maior 

produtor mundial de leite, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2019). Em 

2019, a produção nacional de leite alcançou 34,8 bilhões de litros, o segundo maior 

volume já registrado na pesquisa, com um aumento de 2,7% em relação a 2018, a região 

Nordeste foi outro destaque, ao apresentar um crescimento de 8,4% em sua produção, 

maior aumento proporcional em nível regional (IBGE, 2019).  

Em Sergipe a produção de leite é uma atividade explorada por pequenos, médios 

e grandes produtores em todos os municípios do estado (SEAGRI, 2018). No Território 

do Alto Sertão Sergipano concentra 36,40 % das vacas ordenhadas de Sergipe. Com um 

rebanho de 17.724 cabeças (SUPERPLAN, 2019). Os municípios que tem maior 

produção são: Poço Redondo (42.835.000 litros), Porto da Folha (37.119.000 litros), 

Nossa Senhora da Glória (34.276.000 litros), Gararu (20.579.000 litros), e Monte Alegre 

de Sergipe (19.084.000 litros), Canindé do São Francisco (11.758.000 litros) (IBGE, 

2017). 

Em Nossa Senhora da Glória concentra a maior parte das indústrias de laticínios 

do estado de Sergipe, com processamento média diária de 315400 litros de leite 

(NASCIMENTO, 2016). Além das três indústrias beneficiadoras de leite existe, cerca de 

22 fabriquetas em Nossa Senhora da Glória, já no município de Porto da Folha conta com 

dois laticínios e cerca de 21 fabriquetas, e município de Gararu dispõe de 19 fabriquetas 

(MENEZES, et al., 2019). 

A Instrução Normativa de Nº 76 de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), define leite cru refrigerado com” (...) o produto produzido em 

propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob 

serviço de inspeção oficial, apresentando características sensoriais de um líquido branco 

opalescente homogêneo e odor característico” (BRASIL, 2018). O leite é considerado por 

muitos especialistas como um produto completo, rico em nutrientes e minerais, sendo um 

aliado na manutenção nutricional de quem o consome, com uma complexa composição, 

como, elevada concentração de aminoácidos, alta atividade de água e pH próximo da 
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neutralidade, pode ser um fator na multiplicação de microrganismos (CALLEFE & 

LANGONI, 2015). 

De acordo com Borges et al. (2009) a qualidade do leite ainda é um grande 

obstáculo ao desenvolvimento tecnológico dos laticínios devido algumas doenças como 

a mastite que pode gerar perdas de produção e despesas onerosos ao produtor (MASSOTE 

et al., 2019). A mastite é a inflamação da glândula mamária e caracteriza-se por alterações 

físicas, químicas e organolépticas do leite e alterações no tecido das glândulas mamarias 

(RADOSTITS et al., 2000). 

O diagnóstico precoce da mastite permite reduzir as perdas e definir o protocolo 

de tratamento de forma econômica e eficiente sendo de extrema importância a realização 

do diagnóstico e tratamento precoce, para reduzir os danos tanto para o animal quanto 

para o produtor e a indústria (MAIOCHI et al., 2019). O teste indireto Califórnia Mastits 

Test (CMT), é um o método simples, barato e prático pode ser realizado ao lado da vaca 

e o resultado é imediato para o diagnóstico da mastite subclínica (FERREIRA et al., 

2015). 

Diante do exposto o objetivo do presente trabalho foi realizar o teste CMT para 

identificação da mastite subclínica em propriedades da bacia Leiteira do Alto Sertão 

Sergipano. 

2. Revisão bibliográfica  

 2.1 Glândula mamária 

  

A glândula mamária é a estrutura responsável pela síntese e secreção do leite, nos 

bovinos, a glândula mamária está contida no úbere, o qual consiste de tetos, ductos, 

alvéolos e o tecido de suporte (LIMA, 2015). O úbere é uma glândula cutânea, constituída 

de parênquima (tecido secretor) e estroma (tecido conectivo), o tecido glandular é 

composto de inúmeros alvéolos, são revestidos por uma única camada de células 

secretoras, estas células possuem estruturas contráteis atuantes no processo de ejeção do 

leite (ZAFALON et al., 2008). Na lactação são os alvéolos, unidade central no processo 

de produção de leite revestido por células secretoras de leite, denominadas de células 

epiteliais (SOMBRA, 2019). 
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Mesmo com uma anatomia que tem como uma das finalidades a proteção da 

glândula, diversos microrganismos conseguem penetrá-la, principalmente quando a 

propriedade leiteira não realiza as boas práticas de ordenha (COSTA & DIAS, 2013).  

A infecção da glândula mamária ocorre maioritariamente por invasão dos 

microorganismos pelo canal do teto, e ascende à cisterna da glândula, esta invasão ocorre 

geralmente durante a ordenha, através da máquina de ordenha, mãos do ordenhador 

(AIRES, 2010). A mastite é um grande desafio, para os produtores de leite, por ser uma 

doença endêmica, que acomete diretamente a glândula mamária, reduzindo a quantidade 

e afeta a qualidade do leite (VILELA et al., 2016). 

2.2 Mastite bovina  

O significado do termo mastite derivado do grego "mastos", glândula mamária e 

do sufixo "ite", inflamação, caracterize-se por ser um processo inflamatório da glândula 

mamária (COSTA, 1998). 

A mastite é uma inflamação na glândula mamária, que se caracteriza por 

apresentar alterações patológicas no tecido glandular e apresenta uma série de 

modificações físico-químicas no leite, sua origem pode ser fisiológica, traumática, 

alérgica, metabólica e principalmente infecciosa, sendo assim, uma patologia  complexa 

com caráter multifatorial, que envolvem desde fatores  ambientais, à infecção por diversos 

patógenos e também fatores relacionados ao próprio animal (PERES NETO & ZAPPA, 

2011; MASSOTE et al., 2019; FONSECA et al., 2021). De acordo Viana et al. (2010) no 

processo inflamatório ocorre o aumento da contagem de células somáticas (CCS), 

principalmente de neutrófilos e, qualificação dos tipos celulares, permite identificar o 

grau de inflamação. Sendo classificada, conforme a sua manifestação, como subclínica e 

clínica (MARTINS et al., 2010; FERREIRA et al., 2015). 

2.3 Classificação da mastite  

Segundo Saab et al. (2014) a classificação da mastite pode ser clínica e subclínica, 

e seus agentes causadores podem ser contagiosos ou ambientais, e suas infecções 

apresentam de várias formas como aguda, super aguda, subaguda, crônica e gangrenosa. 

A mastite pode ser causada por estresse, traumas na glândula mamária, infecção por 

microrganismos como fungos, leveduras, vírus e bactérias, sendo estes os agentes mais 

constantes (COSER et al., 2012). Segundo Costa & Dias (2013) normalmente os 

patógenos como as bactérias, estafilococos, estreptococos e coliformes, chegam na 
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glândula mamária por via ascendente, já pela via descendente, a infecção da glândula 

mamária se dá pela via hematógena ou linfática que é a segunda via de acesso.  

2.3.1 Mastite clínica  

A mastite clínica é identificada por alterações visíveis no leite, com sintomas de 

processo inflamatório da glândula mamária e com sinais da inflamação (dor, rubor, calor, 

edema) (OLIVEIRA & MEDEIROS, 2015). É uma doença relativamente fácil de 

diagnosticar, mas deve ser avaliada de forma muito cuidadosa (BRITO et al., 2002). Nas 

propriedades a sua ocorrência é mais baixa quando comparado com a mastite subclínica. 

Os sinais clínicos da mastite podem variar de acordo com o tipo de microrganismo e o 

grau da lesão, o animal apresenta sintomas clínicos como edema e aumento de 

temperatura local, dor e sensibilidade no úbere, presença grumos no leite ou até mesmo 

sangue, pus, podendo ocorrer até fibrose do teto (SCHVARZ & SANTOS, 2012). 

De acordo com Ramos et al. (2017), a mastite clínica passa ainda pelas seguintes 

classificações como aguda, subaguda, superaguda, crônica e gangrenosa.  A mastite 

clínica leva a perdas elevadas pelo descarte do leite, despesas com medicamentos, perda 

funcional de glândulas, e até a morte do animal (LANGONI et al., 2016). O teste da 

caneca de fundo escuro auxiliar no diagnóstico de mastite clínica, permite a visualização 

de alterações nos primeiros jatos de leite, as mudanças vão desde a coloração, presença 

de grumos, até em casos extremo apresenta sangue ou pus (MASSOTE et al., 2019). 

2.3.2 Mastite subclínica 

Na mastite subclínica, o úbere não apresenta sinais de inflamação, nem de 

alterações visuais no leite, no entanto as glândulas mamárias estão acometidas com 

elevado número de leucócitos (células somáticas), só sendo possível identificar da doença 

por meio de testes de campo ou de laboratório (OLIVEIRA et al., 2015; OLIVEIRA & 

MEDEIROS, 2015).  

Essas células de defesa, somadas às células de descamação do epitélio secretor de 

leite nos alvéolos, são chamadas células somáticas do leite (COSER et al., 2012). As 

células somáticas do leite, são formadas por células de defesa e epiteliais, as células de 

defesa são os leucócitos, quando ocorre um processo de infecção, essas células migram 

para o úbere, para fagocitam e digerem os microrganismos invasores (VIANA et al., 

2010).  
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A mastite subclínica causa alterações na composição do leite, as principais 

alterações são o aumento da contagem de células somáticas, o aumento dos teores de cloro 

e sódio, proteínas séricas e diminuição do percentual de caseína, gordura sólido total e da 

lactose do leite (TOZZETTI et al., 2008; LOPES, 2018). De acordo a Instrução Normativa 

de Nº 76 de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o 

leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar médias 

geométricas trimestrais a contagem de células somáticas (CCS) de no máximo 500.000 

CS/mL (quinhentas mil células por mililitro) (BRASIL, 2018). 

A contaminação das vacas ocorre principalmente durante a ordenha, através de 

equipamentos como a teteira ou pelas mãos do próprio ordenhador, ou após a ordenha as 

vacas se deitam em um ambiente contaminado (PEREZ NETO & ZAPA, 2011; SAAB et 

al., 2014). 

A mastite subclínica não apresenta sinais clínicos evidentes, por esse motivo 

passar despercebida pelos proprietários na maioria dos casos, apenas a redução da 

produção de leiteira (MASSOTE et al., 2019). A ocorrência dessa doença representa entre 

90 e 95% dos casos de mastite nas vacas e sua ocorrência é predominante maior, cerca de 

quinze a quarenta vezes, do que a mastite clínica, no entanto os produtores subestimam 

por não apresentar sinais visíveis (OLIVEIRA et al., 2015). Os prejuízos econômicos são 

significativos ao produtor, como diminuição da produção e da qualidade do leite, aumento 

dos custos com tratamento de animais doentes e descarte de animais e do leite de animais 

tratados (COSTA et al., 2017). 

2.4 Patógenos causadores da mastite  

Os micro-organismos envolvidos na doença podem ser origem infecciosa, como 

Staphylococcus aureus, ou ambiental, tal como Escherichia coli. (LANGONI et al., 

2017). 

Os agentes contagiosos, são aqueles que se dispersam através dos tetos infectados, 

pelas máquinas de ordenha, ou através das mãos do ordenhador (AIRES, 2010). Os 

agentes ambientais são micro-organismos oportunistas que estão presentes no ambiente 

de ordenha ou curral, na água contaminada, no chão, fezes e em materiais orgânicos 

usados como a cama dos animais (MASSOTE et al., 2019). 

A mastite contagiosa, causada por bactérias da microbiota dos animais, como o 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium bovis e Streptococcus agalactiae, e a mastite 
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ambiental por bactérias de origem ambiental, como a Escherichia coli, Klebisiella 

pneumoniae, Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis (DE SÁ et al., 2018). As 

bactérias são responsáveis por 80  a  90%  dos casos  de  mastite,  sendo  que  95%  das  

infecções são   originadas   por Streptococcusagalactiae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus dysgalactiae,  Streptococcus  uberis e Escherichia colli. (ZIMERMANN et 

al., 2017).  As bactérias gram-negativas e espécies de Streptococcus que não S. agalactiae. 

As bactérias gram-negativas mais comumente associadas às mastites bovinas são os 

coliformes: Escherichia coli (nas fezes), Klebsiella (vegetais e derivados da madeira, tais 

como pó-de-serra e cepilho) e Enterobacter (COSER et al., 2012). 

2.5 Métodos de diagnóstico 

Existe alguns métodos de diagnósticos para detectar tanto a mastite clínica como 

a mastite subclínica, a mastite clínica é feita pela avaliação do exame físico e visual no 

animal, através da sua glândula mamária, pelo uso diário do teste da caneca do fundo 

escuro, e por meio da detecção de alterações macroscópicas no leite (SANTOS & 

FONSECA, 2007).  

O diagnóstico da mastite subclínica é feito através dos exames baseados no 

conteúdo celular do leite, como o California Mastitis Test (CMT), Wisconsin Mastitis 

Test (WMT), Contagem de Células Somáticas (CCS), Whiteside Modificado (WM), 

condutibilidade elétrica (CE), Cultura bacteriana, entre outros (SAAB et al., 2014). Os 

testes indiretos, realizados no leite das vacas, que são o California Mastitis Test (CMT) e 

contagem de células somáticas (CCS) o primeiro conta o conteúdo de células somáticas 

no leite e sua interpretação é de forma subjetiva de acordo com o escores que, na maioria 

dos casos, variam de 1 a 5 (BENEDETTE et al., 2008).  

A CCS é um exame realizado em laboratórios especializados, é feita em 

equipamentos automatizados que possibilita a análise de várias amostras, e, é utilizado 

para o diagnóstico da mastite subclínica (EMBRAPA, 2011). Outro modo de mensurar 

as células somáticas é por meio de exame microscópico de lâminas coradas, este método 

serve de referência para os demais, porém, é laborioso, mais caro e não permite 

automação (BRITO et al., 2002). 

Outro método de diagnóstico de mastite é fazer a cultura microbiológica do leite, 

observando quais e quantas colónias bacterianas crescem, a colheita de leite pode ser feita 

nos quatro tetos em conjunto, mas é recomendável (RADOSTITS et al., 2007). A cultura 
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bacteriana identifica o agente infeccioso causador da doença, o que facilita o tratamento 

da mesma, principalmente se for realizado junto com o antibiograma (EMBRAPA, 2011). 

Este tipo de teste é complementar aos feitos ‘ao pé’ do animal, ou em plataformas de 

recepção de industrias ou mesmo em laboratórios, as bactérias isoladas das culturas 

podem ser testadas para resistência aos antibióticos e assim servir de guia na seleção dos 

medicamentos (PIRES et al., 2004).  

É importante realizar o diagnóstico de vacas com mastite subclínica, pois como 

esses animais não apresentam a forma clínica desse tipo de acometimento, podem tornar-

se fonte de contaminação dentro de um rebanho (MASSOTE et al., 2019).  

Os dados provenientes desses métodos de diagnóstico são essenciais para gerar 

informações úteis aos profissionais e aos proprietários, no intuito compreender situação 

real dos animais (PEREZ NETO & ZAPA, 2011). 

2.6 Teste de CMT  

O teste californiano de mastites é o método mais utilizado para identificação das 

mastites subclínicas. É um teste indireto que mede a quantidade de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), proveniente de células nucleadas no leite, o reagente de 

TCM é um detergente com indicador de pH, que quando misturado com o leite em partes 

iguais, dissolve as paredes celulares e nucleares dos leucócitos presentes, libertando o 

material nuclear (AIRES, 2010). O teste funciona basicamente com a ação de um 

detergente aniônico, rompe as membranas das células somáticas, e a liberação de ácidos 

nucléicos, formando uma matriz semelhante a um gel cuja viscosidade é proporcional ao 

número de células somáticas (RAMOS, 2019). 

O método California Mastitis Test (CMT) vem sendo usado como um método 

para detecção de mastite subclínica em vacas. É um teste rápido e simples que estima a 

CCS no leite de amostras individuais ou compostas dos quartos mamários de um animal, 

já o CCS eletrônica é um teste mais preciso quando comparado ao CMT, por expressar 

os resultados de forma quantitativa (número exato de células), enquanto o CMT expressa 

os resultados de forma qualitativa (resultados divididos por categoria e variação de acordo 

com a interpretação o teste (FERREIRA, et al., 2015; VILELA et al., 2016). 

Para realizar o teste CMT, coleta-se o leite de cada teto, nos quatros compartimentos 

da raquete, é muito importante identificar qual a posição que se coloca a raquete na hora 
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de realizar a coleta do leite para que não aja a trocar dos quartos posteriores com os 

inferiores ou vise versa; em seguida inclina-se a raquete até que o leite atinja a marca 

inferior(indicada no compartimento da raquete e que corresponde a 2 ml de leite); depois 

deve adicionar à solução CMT na raquete deixando ela também inclinada até alcançar a 

marca superior (aproximadamente 2 ml de solução),  após adição do reagente, realiza 

movimentos circulares com a raquete, para promover a homogeneização do leite com a 

solução CMT,  em seguida, fazer a leitura do teste (ROSA et al., 2009; OLIVEIRA, et 

al., 2015).  

O CMT é avaliado em função do grau de gelatinização ou viscosidade, a forma de 

identificação estabelecida através de escores, que normalmente variam de 1 a 5, onde, o 

indica uma reação completamente negativa e os de 2 a 5 indicam graus crescentes de 

inflamações do úbere, sendo considerados indicativos de mastite subclínica (Figura 1).  

Esses níveis podem ser analisados de forma crescente, onde podemos considerá-los: 

negativo, falso positivo, leve positivo, moderado positivo e fortemente positivo, 

respectivamente de 1 a 5 os escores 3, 4 e 5 devem ser considerados como positivos para 

a mastite (RIET-CORREA et al., 2001; COSER et al., 2012). 

Adaptado de Oliveira et al., (2015) 

 

     

Escore 1 

Sem reação 

gelatinosa (N) 

Escore 2 

Traços (T) - 

Ligeira 

formação de 

gel que se 

dissolve com 

movimentos 

da raquete 

Escore 3 

formação 

gelatinosa 

fraca que não 

se dissolve 

uma (+) 

Escore 4 

formação 

gelatinosa com 

mamilo no 

centro duas 

(++) 

Escore 5 

formação de gel 

muito grosso, 

colando no 

fundo da 

raquete três 

(+++) 

Figura 1. Interpretação do teste de CMT em função do grau de gelatinização ou viscosidade, 

a forma de identificação estabelecida através de escores, 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Segundo Simões et al. (2011) o California Mastitis Test (CMT) é um teste que pode 

ser realizado no campo ao lado dos animais e com resultados imediatos, é muito prático 

e barato, embora deva ser executado por profissional devidamente treinado e com 

experiência e prática.  

Para Brito et al. (2002), o CMT deveria ser realizado a cada 15 dias com 

propriedades que obtiveram no seu rebanho vários animais testados positivos no teste, 

pelo menos a cada 30 dias, nos demais rebanhos. Esse teste deve estar presente na rotina 

da propriedade, tanto para prevenir, quanto controle a mastite subclínica rebanhos. É 

importante que as amostras dos animais positivos nesse teste passem por análise de 

contagem de célula somática (CCS) (MASSOTE et al., 2019; FONSECA, et al., 2021). 

2.7 Medidas de prevenção  

 

Em sistema de produção animal, o melhor controle de doenças é a prevenção, 

portanto a busca por orientação técnica é imprescindível para estabelecer um programa 

de higiene e prevenção de doenças são necessários para a boa produtividade do rebanho 

(SANTOS et al., 2017). Para realizar uma prevenção adequada, é preciso levar em 

consideração todo o manejo da propriedade, e atentar aos índices da doença, como por 

exemplo, quando os índices se elevam, é indicativo de que provavelmente uma ou mais 

ações dentro do manejo estão sendo realizado de maneira inadequada (WINCK & NETO, 

2014).  

Várias medidas são propostas para controlar a mastite, e diminuir os impactos 

econômicos na atividade leiteira. Uma delas é a utilização das Boas Práticas 

Agropecuárias (BPA) essas ações são definidas como o conjunto das atividades 

desenvolvidas dentro das propriedades rurais que objetivam garantir a segurança, bem-

estar e saúde dos animais, participando das exigências da legislação, estando relacionadas 

com a sustentabilidade ambiental, agregação de valor e produção de derivados lácticos 

seguros para o consumo (CRUZ et al., 2019). 

São utilizadas para minimizar os riscos de contaminação microbiana ou física nas 

diversas etapas da produção leiteira e devem ser implantadas em toda a cadeia produtiva, 

ambicionando a inibição da multiplicação de micro-organismos indesejáveis ou até 

mesmo a eliminação (BRASIL, 2018). A higiene do local de ordenha se faz necessária 
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com o intuito de reduzir a possibilidade de multiplicação destes microrganismos 

(ZAFALON et al., 2008). 

A prevalência da mastite está relacionada, principalmente, ao manejo antes, 

durante e após a ordenha, é importante a 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 et  al., 2012).O ambiente em que o animal é ordenhado deverá sempre 

ser o mais higienizado possível, bem como deve ser um local com conforto e seguro 

(ARCANJO et al., 2017). 

 O ordenhador tem um papel fundamental no controle da contaminação de 

microbiana ou na contaminação, podendo ser ele o principal agente vetor na 

contaminação no leite e do úbere da vaca, devido a esse fator que é imprescindível que 

ele faça o uso de boas práticas de higiene (NERO, 2009). Deve  ser uma pessoa que possua 

uma boa saúde, que tenha disposição para o trabalho;  que valorize a limpeza, que cumpra 

bem suas obrigações;  que tenha pontualidade, que mantenha sempre sua higiene pessoal  

como asseio corporal, mantendo os cabelos e barba aparados, unhas sempre cortadas e 

limpas, lavar as mãos, antes da ordenha e após ordenha com água e detergente, e secas 

com papel toalha, utilizar sempre uniforme sempre limpo, como botas aventais macacão, 

uma pessoa paciente e zeloso com os animais para que as vacas reduzam sua produção 

por estrese. (BEZERRA, 2008; CERVA, 2013). 

O uso de  pré-dipping   para desinfecção dos tetos antes da ordenha e tem como 

objetivo a prevenção da mastite ambiental, este consiste na imersão dos tetos em solução 

desinfetante, podendo ser utilizada solução de iodo (0,25%), solução de clorexidine (de 

0,25 a 0,5%) ou ainda de cloro (0,2%) (ROSE et al., 2009).O pós- dipping  é realizado 

pós-ordenha,  os tetos são  imersão em solução desinfetante cobrindo toda extensão do 

teto é recomendado, principalmente para o controle de mastite ambiental (DIAS, 2007).  

O teste da caneca de fundo preto deve ser realizado em todos os animais e em 

todas as ordenhas, é utilizado no diagnóstico da mastite clínica, para a sua realização, os 

primeiros jatos devem ser descartados na caneca e se apresentarem grumos, o diagnóstico 

é positivo (CRUZ et al., 2019). 
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Realizar o manejo com linha de ordenha tem como finalidade de evitar a 

transmissão da mastite contagiosa no momento da ordenha primeiramente vacas 

primíparas (de primeira cria), sem mastite, longo em seguida vacas pluríparas que nunca 

tiveram mastite, depois vacas que já tiveram mastite, mas que foram curadas, em seguida 

vacas com mastite subclínica e por último as vacas com mastite clínica. (ROSE et al., 

2009). 

É indicado que após a ordenha, seja oferecido alimento para o animal, buscando 

um meio de manter a vaca de pé até o fechamento do esfíncter, pois o objetivo é evitar 

que bactérias se instalem na glândula mamária ao final da ordenha, quando o esfíncter 

ainda se encontra aberto, causando assim a mastite (ARCANJO et al., 2017). 

Ao final do período de lactação, se recomenda fazer o tratamento das vacas seca, 

através do uso de antibiótico intramamário específico para vaca seca, nos quatro tetos, a 

fim de evitar mastite subclínica adquirida durante a lactação e infecções que podem 

ocorrer durante o seu período seco (FONSECA et al., 2021). 

O conhecimento dos agentes responsáveis pelas mastites é fundamental para 

implementar as estratégias de combate mais eficazes (AIRES, 2010). 

2.8 Impactos da mastite subclínica na economia 

 

Os prejuízos causados pela mastite atingem os produtores rurais, indústria e os 

consumidores (PARDO et al., 1999; SANTOS, et al., 2017). As consequências no âmbito 

econômico vão desde o aumento com os gastos de medicamentos e serviços 

especializados, redução na produção e da qualidade, até o descarte do animal positivo e 

do leite contaminado, além de ser um risco à saúde pública (MASSOTE et al., 2019; 

SAAB et al., 2014; FONSECA et al., 2021). 

 Nesse sentido, estima-se que, mundialmente as perdas anuais causadas pela 

doença são por volta de 35 bilhões de dólares (BENEDETTE et al, 2008). As perdas por 

mastite são de US$ 126 por vaca em lactação por ano, sendo que 60% dessa perda deva-

se a redução da produção por mastite subclínica, 15% por mastite clínica (PERES et al., 

2014). A mastite causa em média cerca de 38% da morbidade no gado leiteiro, a cada 3 

vacas leiteiras, 1 apresenta sinais da inflamação aparente no úbere, deste número, são 

descartadas 7% e 1% vai a óbito por conta do acometimento da doença. De acordo com 

(PERES NETO & ZAPPA, 2011). As despesas com tratamento preventivo 
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representaram, no máximo, 9,2% do impacto econômico, o que demonstra vantagem em 

se investir nessa prática (DEMEU et al., 2011). 

 A mastite acarreta mudanças na composição do leite (redução em cálcio, fósforo, 

proteína e gordura, e aumento em sódio e cloro) com isso reduzindo a sua qualidade 

(TOZZETTI et al., 2008). As perdas econômicas relacionadas a mastite são derivadas da 

redução na produção de leite e a interferência na qualidade e o encurtamento da vida de 

prateleira do leite processado e seus derivados (BRITO et al., 2002). 

Para Cassol et al. (2010), além dos prejuízos econômicos acarretados pela mastite 

bovina, outro problema relacionado a essa doença, é a propagação de zoonoses, as reações 

alérgicas e uma eventual toxidade do leite, provenientes da utilização de antibióticos no 

controle da infecção, assim, representando riscos para à saúde dos consumidores.  A 

utilização de antibióticos para tratar mastite é uma preocupação importante para a 

indústria e para a saúde pública, pois a presença de resíduo de antibiótico no leite interfere 

no processo de maturação de muitos produtos lácteos: queijo, iogurte e outros produtos 

fermentáveis (TOZZETTI et al., 2008).  

3. Materiais e Métodos  

3.1 Localização do estudo  

 

O estudo foi realizado no território do Alto Sertão Sergipano que compreende os 

seguintes municípios Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Canindé do São Francisco, 

Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu e Nossa Senhora de Lourdes, totalizando uma área 

de 4.908,20 Km² (SANTOS, 2019). De acordo com classificação climática de koppen, o 

clima semi-árido possui temperaturas elevadas e índices pluviométricos irregular com 

médias anuais entre 600 e 1300 mm (OLIVEIRA et al., 2016). Com seis a oito meses 

secos, as chuvas geralmente se iniciam em abril, com períodos secundários em julho 

(ARAÚJO, 2012).  

O trabalho foi desenvolvendo através da empresa de consultoria em 

ZootecniaConsulzoot-Empresa que presta serviços ao programa de Assistência Técnica e 

Gerencialdo SENAR- SE. Foram selecionadas 12 propriedades do Alto Sertão Sergipano 

(tabela1). 
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Incialmente foi realizado uma visita com a supervisora técnica Dra. Mikaele 

Alexandre Pereira para apresentação aos produtores e para prospecção de informações 

sobre a dinâmica do manejo de propriedade como o número de animais em lactação, tipo 

de ordenha e o horário da ordenha (Figura 1). 

 

 

Tabela 1. Nome das propriedades, municípios e número de vaca e de produção leite 

por testagem 

 Nome da 

propriedade 

Município  1° 

teste N º 

Vacas/ 

Lactação 

Produção 

de leite 

no 1° 

teste 

2° 

teste N º 

Vacas/ 

Lactação/ 

Produção 

de leite 

no 

2° teste  

 

1 A Poço 

Redondo/SE 

15 172,41 14 215,19  

2 B Nossa 

Senhora da 

Gloria/SE 

19 317,24 18 360,16  

3 C  Porto da 

Folha/SE 

4 73,62 4 85,89  

4 D Porto da 

Folha/SE 

34 469,92 33 475,95  

5 E Porto da 

Folha/SE 

23 477,89 21 415,89  

6 F Porto da 

Folha/SE 

14 199,85 14 165,70  

7 G Porto da 

Folha/SE 

10 196,47 11 213,54  

8 H Monte 

Alegre de 

Sergipe/SE 

18 254 17 316,16  

9 I Monte 

Alegre de 

Sergipe/SE 

18 252 14 233,53  

10 J Monte 

Alegre de 

Sergipe/SE 

9  113,2 8 136,21  

11 L Monte 

Alegre de 

Sergipe/SE 

6 70,79 8 91,2  

12 M Monte 

Alegre de 

Sergipe/SE 

9 123,94 8 119,17  

 Total   179 

 

2.721,23 170 

 

2.828,59   
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Foram observados que em quatro propriedades a ordenha era realizada de forma 

mecanizada (A, D, H e M), e oito de forma manual (B, C, E, F, G, I, J e L), seis dessas 

propriedades, possuem sala de ordenha com piso de concreto e cobertura (A, D, E, G, H 

e M), e seis com salas de ordenha com piso de chão batido e não possui cobertura (B, C, 

F, I, J e L). 

Para coleta dos dados foi elaborado um cronograma para realização dos testes de 

CMT nas propriedades, onde foram feitas duas testagens, com intervalo de 30 dias cada. 

3.2 Testagem das vacas para mastite subclínica com teste CMT. 

 

Para a realização do teste de CMT (Califórnia Mastit Test), para a detecção da 

mastite subclínica, foi utilizada uma raquete com quadro cavidade e o reagente utilizado 

foi a solução de CMT à base de (lauril sulfato de sódio à 3%); detergente aniônico corado 

com bromocresol púrpura (Figura 2).  

 

 

 

 

B A 

  

B A 

Figura 3. Raquete com quadro cavidade (A); e o reagente a solução de CMT (B). 

Figura 2. Visita com supervisora técnica Dra. Mikaele Alexandre Pereira para 

apresentação aos produtores e para prospecção de informações sobre a dinâmica do manejo 

de propriedade como o número de animais em lactação e o horário da ordenha (A) e (B). 
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As testagens foram feitas em as vacas em lactação do rebanho no momento da 

ordenha no período da manhã, no horário da ordenha de cada propriedade, para não alterar 

a rotina das atividades diárias e nem o comprometimento da produção. 

 Para fazer o teste CMT, seguiu-se o seguinte processo: primeiro, foi desprezado 

os três primeiros jatos de leite, em um recipiente para depois fazer o descarte em um local 

apropriado; em seguida foi coletado aproximadamente mais de 2 ml de leite em cada teto 

nos respectivos locais da raquete de testes com quatro compartimentos. Cada 

compartimento continha uma marcação com a proporção de 2 ml; em seguida, adicionou-

se 2 ml do reagente na raquete e logo após foram feitos movimentos circulares 

vagarosamente para homogeneizar o regente com o leite, na média de 15 a 20 segundos, 

como indicado na bula do produto, procedendo-se então imediatamente a leitura do teste, 

onde os resultados positivos foram avaliados de acordo com as formações ou não de gel 

(Figura 4).  

 

 

 

 

 

 Logo em seguida, o material do teste era desprezado em recipiente para, ao final  

 

Logo em seguida, o material do teste era desprezado em recipiente para, ao final 

de todas as coletas, fazer o descarte apropriado. A cada coleta, a raquete era higienizada 

com auxílio de uma escova, água corrente e detergente. Os dados eram registrados em 

uma ficha com as seguintes informações: nome da propriedade, nome do produtor, 

número e nome dos animais e níveis de ocorrência da mastite para cada teto (ANEXO I).  

 

A B C 

Figura 4. Coleta do leite em cada teto nos respectivos locais da raquete (A); 

homogeneização do regente no leite fazendo movimentos circulares vagarosamente em 

média de 15 a 20 segundos (B); leitura do teste de acordo com a bula do produto (C). 
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Tabela 2. Interpretação dos testes CMT 

 

Grau CMT Diagnostico da 

Mastite subclínica 

Reações observadas na mistura do 

leite com a solução CMT 

Negativo  Não a sinais de 

inflamação 

Não há formação de gel na mistura do 

leite com a solução CMT. 

 

Falso positivo Sinal ligeiramente 

rápido 

Há instantânea formação de gel na 

solução, desaparecendo muito rápido. 

Não há alteração na consistência da 

solução 

Positivo (+) Leve Há rápida formação de gel no centro da 

solução, que desaparece em seguida. Há 

uma leve alteração na consistência da 

solução. 

 

Positivo (++) Moderado Há formação de gel bem visível na 

solução, tendendo ficar mais fraca se 

continuar agitando. Há alteração na 

consistência da solução 

 

Fortemente 

positivo (+++) 

Forte Há forte formação de gel na solução, não 

desaparecendo mesmo após algum 

tempo. Há forte alteração na 

consistência da mistura. 

Adaptado de Rosa (2009).  

Para a quantificação do número de vacas afetadas com mastite subclínica, foi feito o 

cálculo de porcentagem de cada escore, da seguinte forma: número total de cada escore 

dividido pelo total de vacas vezes 100, os resultados foram expressos em porcentagem, e 

para quantificar a redução ou o aumento de cada escore foi diminuído o segundo resultado 

do teste pelo primeiro, e depois dividia o resultado obtido na diminuição pelo o valor do 

primeiro teste, e multiplicou vezes 100. 

 Foi feito a média aritmética de cada escore para as propriedades que tinha ordenha 

manual e mecânica da segunda testagem. 

4. Resultados 

 

Na figura 5 estão os resultados gerais dos testes de CMT com as 179 vacas de 

todas as propriedades. Na primeira testagem de CMT, 44,7 % das vacas apresentaram 

escore negativo (-), no entanto 24,0 % delas tiveram presença do escore um mais (+). Já 
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no escore dois mais (++), a taxa observada foi de 10,1%, enquanto para o escore três mais 

(+++) a taxa de observação foi de 21,2 %. 

A segunda testagem de CMT foi realizada em um total de 170 vacas em lactação 

das 12 propriedades. O teste apresentou o escore negativo (-) em 63,0 % dos animais, um 

aumento de 40,94% do número de vacas comparado ao resultado do primeiro teste de 

CMT. Já o escore um mais (+) foi de 10,6%, observando uma redução 55,83 % comparado 

ao primeiro resultado do teste de CMT. Para o escore dois mais (++), a taxa foi de 5,3%, 

havendo uma redução 47,52% comparado ao resultado da primeira testagem; já para o 

escore três mais (+++), a taxa observada foi de 21,1%, sendo uma redução de 0,47% 

comparado ao primeiro resultado. 

 

 

Figura 5. Resultado geral do teste de CMT de todas as propriedades. 

 

 

Comparando as medias dos escores da segunda testagem do teste de CMT das 

propriedades que realizam ordenha de forma manual, e as que fazem a ordenha 

mecanizada. 

 Foi observado que no escore negativo (-) da ordenha mecanizada obteve uma 

média superior comparado a ordenha manual, já em relação ao escore um mais (+) a 
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ordenha mecanizada teve uma média superior comparada a ordenha manual, no escore 

dois mais (++) da ordenha mecanizada foi superior a ordenha manual, já no escore três 

mais (+++) a média entre os dois tipos de ordenha obtiveram a mesma média (tabela 3). 

 

 

5. Discussão 

 

No presente trabalho, os resultados gerais encontrados para o teste de CMT diferem 

dos encontrados por Medeiros et al. (2008) que, ao realizar o teste CMT, observou cerca 

de 38,3% de taxa para o escore três mais (+++), sendo que cerca 65,5% das amostras 

apresentaram mastite subclínica com (escores +, ++ e +++). Esses valores descritos pelos 

autores são maiores que os obtidos nas duas testagens do CMT desse trabalho (55,3% e 

37%). Em estudo conduzido por Oliveira et al. (2010) na Bahia, foi realizado o teste de 

CMT em 187 vacas, onde 74 (39,57%) apresentaram resultado positivo para mastite (72 

na forma subclínica e duas na forma clínica). Já Ferreira et al. (2007), obteve no teste de 

CMT cerca de 41,10% nos mais variados graus (+, ++ e +++) das amostras.  

Em todas as propriedades avaliadas o porcentual de mastite subclínica foi superior 

a 15% na soma dos três níveis de escore (+, ++ e +++) nas duas testagens. Segundo Santos 

Tabela 3. Medias Aritméticas De Cada Escore Por Tipo De Ordenha 

 

Tipo de 

ordenha 

Propriedades  Escore  

(-) 

Escore 

 (+) 

Escore 

(++) 

Escore 

(+++)  

 

 

 

 

Ordenha  

manual   

B 14 3 1 0 

C 2 1 1 0 

E 11 4 2 4 

F 9 0 0 5 

G 7 0 1 3 

I 10 1 0 3 

J 6 0 0 2 

L 5 0 0 3 

Total   64 9 5 20 

Media   8 1,1 0,6 2,5 

 

Ordenha 

mecanizada 

A 4 6 1 3 

D 21 2 1 3 

H 12 0 2 3 

M 6 1 0 1 

Total   43 9 4 10 

Media   10,8 2,3 1 2,5 
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& Fonseca (2007), o limite normal de ocorrência no rebanho é de até 15%. Dessa forma, 

os resultados do presente trabalho indicam que melhorias no manejo sanitário precisam 

ser adotados pelos produtores de leite da bacia leiteira do Alto Sertão Sergipano. Já 

Oliveira et al. (2011) considera que o ideal é que no máximo 20% das vacas apresentem 

mastite subclínica. Diante do exposto, o uso regular do CMT pode contribuir para 

melhorar o estado sanitário das vacas em lactação, por nortear a adoção de medidas e 

práticas 44,7% 24,0% 10,1% 21,2% 63,0% 10,6% 5,3% 21,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 

40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Escore/- Escore/ + Escore/++ Escore/+++ % de Vacas 

Escores do Teste de CMT Teste de CMT 1°Teste de CMT 2° Teste de CMT 39 adequadas 

de manejo e higiene para o controle da mastite (BRITO et al., 1997).  

Beck & Lucio (2019), constatou-se que a ordenha mecânica teve maior porcentagem 

de animais positivos (87,5%) para o teste CMT em relação à ordenha manual (81,25%) 

para mastite subclínica. Corroborando Silva & Antunes (2015), que a ordenha manual 

teve uma menor ocorrência a uma provável mastite subclínica em relação à ordenha 

mecânica. Para Barbosa et al. (2009), a ordenha manual foi melhor que ordenha mecânica 

com circuito fechado e mecânica com balde ao pé, em termos de menor incidência de 

mastite diagnosticada pela CCS, independente da presença de bezerro ao pé ou do período 

de lactação. 

De acordo com Quadros et al. (2019) as falhas no manejo estão entre os principais 

fatores limitantes à qualidade do leite e aos altos índices de mastite. O uso de pré-dipping 

pode prevenir a contaminação do equipamento de ordenha por microrganismos de origem 

ambiental encontrados na superfície do teto, e o pos-dipping pode prevenir a 

contaminação dos tetos por microrganismos após ordenha (YAMAMURA et al., 2008). 

A identificação dos animais positivos possibilita estabelecer uma ordem na linha de 

ordenha, de modo que vacas positivas sejam ordenhadas por último e também possibilita 

aumentar os cuidados higiênico-sanitários que impeçam a disseminação de patógenos e 

contaminação das vacas sadias (RAMOS et al., 2017).O uso de técnicas como CMT, 

terapia da vaca seca e teste da caneca de fundo escuro ou telado, para a identificação da 

enfermidade, também se faz necessário para controle e diminuição dos casos de mastite 

(DIAS et al., 2011). 
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Dessa forma, o uso do CMT pelos produtores da bacia leiteira do Alto Sertão 

Sergipano é fundamental para a melhoria higiênico-sanitário dos rebanhos e, 

consequentemente, para a melhoria na qualidade do leite produzido. 

6. Conclusão 

 

A adoção do teste de CMT permitiu detectar a incidência de mastite subclínica nos 

rebanhos na bacia leiteira do Alto Sertão Sergipano e esses índices são fundamentais para 

a melhoria da qualidade do leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 
 

 

7. Referências bibliográficas 

 

AIRES, A. C. P. Mastites em Bovinos: caracterização etiológica, padrões de 

sensibilidade e implementação de programas de qualidade do leite em explorações 

do Entre-Douro e Minho. 2010. 87p. Dissertação (Mestrado em Medicina veterinária) 

– Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. 

ARAÚJO, H. M. Clima e Condições meteorológicas. SANTOS, V. M. Geografia de 

Sergipe. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2012. 

ARCANJO, A. H. M.; OLIVEIRA, P. C. S.; MOREIRA, L. C.; JAYME, C. G.; SOARES, 

N. A.; OLIVEIRA, A. R., PEREIRA, K. A.; NOGUEIRA, M. A. R. Programa dos seis 

pontos de controle da mastite em rebanhos leiteiros. Global Science and Technology, v. 

10, n. 1, 2017. 

BARBOSA, C. P.; BENEDETTI, E.; GUIMARÃES, E. C. Incidência de mastite em 

vacas submetidas a diferentes tipos de ordenha em fazendas leiteiras na região do 

Triângulo Mineiro. Revista Bioscience Journal. Uberlândia, v. 25, n. 6, p. 121-128, 

2009. 

BECK, N. & LUCIO, C. L. Comparação da incidência de mastite em vaca leiteira em 

propriedades com ordenha manual e ordenha mecânica. Revista Saúde, v.13, n. 2, 2019. 

BENEDETTE, M. F.; SILVA, D.; ROCHA, F. P. C.; SANTOS, D. A. N.; COSTA, E. A. 

Mastite bovina. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, v. 11, 2008. 

BEZERRA, J. R. M. V. Tecnologia de Fabricação de Derivados do Leite. –

Guarapuava: Unicentro, 2008. 56 p. (Boletim técnico). 

BORGES, K.A.; REICHERT, S.; ZANELA, M.B.; FISCHER, V. Avaliação da qualidade 

do leite de propriedades da região do Vale do Taquari no estado do Rio Grande do Sul. 

Acta Scientiae Veterinariae. v. 37, n. 1, p. 39-44, 2009. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 

76, de 26 de novembro de 2018. Regulamentos Técnicos que fixam a identidade e as 

características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite 

pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Diário Oficial da União, Brasília, 2018.  



34 
 

 
 
 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 

77, de 26 de novembro de 2018. Disponível em. https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/52750141/do1-2018-11-30-instrucao-

normativa-n-77-de-26-de-novembro-de-2018-52749887 

BRITO, J. R. F.; CALDEIRA, G. A. V.; VERNEQUE, R. S.; BRITO, M. A. V. P. 

Sensibilidade e especificidade do “California Mastitis Test” como recurso diagnóstico da 

mastite subclínica em relação à contagem de células somáticas. Pesquisa Veterinária 

Brasileira, Rio de Janeiro, v.17, n. 2, p. 49- 53, 1997. 

BRITO, J.R.F.; BRITO, M.A.V; ARCURI, E.F. Como reconhecer e controlar a mastite 

em rebanhos bovinos. Juiz de Fora: Embrapa gado de Leite, 2002. 8p. (Embrapa Gado 

de Leite: Circular Técnico, 70). 

CALLEFE, R. L. J. LANGONI, H. Qualidade do leite: Uma meta a ser atingida. Revista 

de Veterinária e Zootecnia, v.22, n. 2, p. 151- 162, 2015. 

CASSOL, D. M. S.; SANDOVAL, G. A. F.; PERÍCOLE, J. J.; GIL, P. C. N.; MARSON, 

F. A. Mastite bovina. A Hora Veterinária, Ribeirão Preto, v. 29, n. 175, p. 27-31, 2010. 

CERVA, C. M.  Manual de Boas Práticas na Produção de Leite em Propriedades de 

Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul - Porto Alegre: FEPAGRO, 2013. 31p. 

COSER, S. M.; LOPES, M. A.; COSTA, G. M. Mastite bovina: controle e prevenção. 

Boletim Técnico, n. 93, p. 1–30, 2012. 

COSTA, E. O. Importância da mastite na produção leiteira do país. Revista da Educação 

Continuada do CRMV-SP, São Paulo, v.1, p.3-7, 1998. 

COSTA, H. N.; MOLINA, L. R.; LAGE, C. F. A.; MALACCO, V. M. R.; FACURY 

FILHO, E. J.; CARVALHO, A. Ú. Estimativa das perdas de produção leiteira em vacas 

mestiças Holandês x Zebu com mastite subclínica baseada em duas metodologias de 

análise. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 69, n. 3, p. 579-

586. 2017. 

COSTA, P. D., & DIAS, R. S. Ocorrência de Linhagens Enterotoxigênicas de 

Staphylococcus spp. em Leite e Derivados Envolvidos em Doenças Transmitidas por 

Alimentos. Periódico Científico Do Núcleo de Biociências, v. 3, n. 5 p. 32–38, 2013.  



35 
 

 
 
 

CRUZ, V. S.; BOECHAT, R. V.; ALMEIDA, I. C.; CLIPES, R. C.; DONATELE, D. M. 

Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no controle e prevenção da mastite bovina – estudo 

de caso. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v. 16, n. 30, p. 

93, 2019. 

DE SÁ, J. P. N.; FIGUEIREDO, C. H. A.; NETO, O. L. S.; ROBERTO, S. B. A.; 

GADELHA, H. S. Os principais microrganismos causadores da mastite bovina e suas 

consequências na cadeia produtiva do leite. Revista Brasileira de Gestão Ambiental, v. 

12, n. 1, p. 01-13, 2018. 

DEMEU, F. A.; LOPES, M. A.; COSTA, G. D.; ROCHA, C. M. B. M.; SANTOS, G. D.; 

FRANCO NETO, A. Influência do descarte involuntário de matrizes no impacto 

econômico da mastite em rebanhos leiteiros. Ciência e Agrotecnologia, v. 35, n. 1, p. 

195-202, 2011. 

DIAS, R. S.; DUARTE, V. S.; FAVARO, V. L. R.; MANTOVANI, H. C.; SILVA, C. 

C.; SILVA, E. A. M.; OLIVEIRA, L. L.; PAULA, S. O. Conscientização dos produtores 

de leite da zona da mata mineira sobre métodos de prevenção da mastite bovina e 

isolamento dos seus agentes etiológicos. Revista Brasileira de Agropecuária 

Sustentável, Viçosa, v. 1, n. 2, p. 96-100, 2011. 

DIAS, R.V.C. Principais métodos de diagnóstico e controle da mastite bovina. Acta 

Veterinária Brasílica, Mossoró, v. 1, n. 1, p. 23-27, 2007.  

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (Juiz de Fora). Controle da 

mastite. 2011. 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO STAT - Livestock 

Primary. Roma, Italy, 2019. Disponível: http://www.fao.org/faostat/es> 

FERREIRA, G. A.; GUIRRO, E. C.B. P.; BLAGITZ, M. G.; LIBERA, A. M. M. P. D. 

Estratégias de prevenção da mastite bovina no período de transição. Veterinária em 

Foco, v.12, n. 2, 2015. 

FERREIRA, J. L.; LINS, J. L. F. H. A.; CAVALCANTE, V. T.; MACEDO, M. A.; 

BORJAS, A. R. Prevalência e etiologia da mastite bovina no município de Teresina, 

Piauí, Revista Ciência Animal Brasileira, Araguaína, v. 8, n. 2, p. 261 – 266, 2007. 



36 
 

 
 
 

FONSECA, M. E. B.; MOURÃO, A. M.; CHAGAS, J. D. R.; ÁVILA, L. M.; 

MARQUES, T. L. P.; BAÊTA, B. A.; MORAES, R. F. F.; ROIER, E. C. R. Mastite 

bovina: Revisão. PUBVET v. 15, n. 02, p. 1-18, 2021. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Censo agropecuário: resultados 

2017.Disponívelem:<https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resulta

dosagro/pecuaria.html?localidade=28&tema=75657> 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da Pecuária Municipal 

– PPM .Rio de Janeiro: IBGE. v. 47, p. 1-16, 2019. 

LANGONI, H.; GUIMARÃES, F. F.; SALINA, A.; RIBEIRO, M. G.; BAIO, P. V. P. 

Molecular characterization of Corynebacterium bovis causing clinical mastitis and 

increasing somatic-cell count. International Journal of Advanced Veterinary. Science 

Technology, v. 5, p. 248-255, 2016. 

LANGONI, H.; SALINA, A.; OLIVEIRA, G. C.; JUNQUEIRA, N. B.; MENOZZI, B. 

D.; JOAQUIM, S. F. Considerações sobre o tratamento das mastites. Pesquisa 

Veterinária Brasileira, v. 37, n. 11, p. 1261–1269, 2017. 

LIMA, J. A. M. Avaliação Do Aumento Da Frequência De Ordenhas No Início Da 

Lactação Sobre Desempenho Produtivo E Dinâmica Da Renovação Celular 

Mamária Em Vacas Leiteiras. 2015. 119p. Tese (Doutorado em Zootecnia) 

Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Veterinária, Belo Horizonte. 

LOPES, B. C.; MANZI, M. P.; LANGONI, H. LOPES, B. C.; MANZI M. P.; LANGONI, 

H. Etiologia das mastites: pesquisa de micro-organismos da classe Mollicutes. 

Veterinária e Zootecnia, v. 25, n. 2, p. 173-179, 2018. 

MAIOCHI, R. R.; RODRIGUES, R. G. A.; WOSIACKI, S. R. Principais métodos de 

detecção de mastites clínicas e subclínicas de bovinos. Enciclopédia Biosfera, Centro 

Científico Conhecer - Goiânia, v.16, n. 29, p. 1237-1251, 2019.  

MARTINS, R. P.; SILVA, J. A. G.; NAKAZATO, L., DUTRA, V.; ALMEIDA FILHO, 

E. S. Prevalência e etiologia infecciosa da mastite bovina na microrregião de Cuiabá-MT. 

Ciência Animal Brasileira, v.11, n.1, p. 181-187, 2010. 



37 
 

 
 
 

MASSOTE, V. P.; ZANATELI, B. M.; ALVES, G. V.; GONÇALVES, E. S. GUEDES, 

E. Diagnóstico e controle de mastite bovina: uma revisão de literatura. Revista Agro 

veterinária do Sul de Minas, v. 1, n. 1, 2019. 

 MENEZES, S. S. M., SILVA, P. A. S.; SILVA, H. R. C. Configuração espacial da 

geografia alimentar em Sergipe. Revista Franco-Brasileira De Geografia v. 40. 2019.  

MÜLLER, E.E. Qualidade do leite, células somáticas e prevenção da mastite. In: 

Simpósio sobre Sustentabilidade da Pecuária Leiteira na Região Sul do Brasil, v. 2, 

p. 206-217, 2002. 

Nascimento, R. S. Aproveitamento e tratamento dado ao soro gerado pelas fábricas 

e fabriquetas no Alto Sertão Sergipano. 2016. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação Tecnologia em Laticínios) - Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - IFS, Nossa Senhora da Glória- SE, 2016. 

NERO, L. A.; VIÇOSA, G. N.; PEREIRA, F. E. V. Qualidade microbiológica do leite 

determinada por características de produção. Ciência Tecnologia Alimentos, Campinas, 

v.2, p. 386-390, 2009. 

OLIVEIRA, A. R.; PINTO, J. E. S. de S.; MENDONÇA, F. A.; A desertificação no Alto 

Sertão de Sergipe/Brasil: abordagem na perspectiva das vulnerabilidade socioambientais. 

Investigação Geográfica, v. 52, p. 139-149, 2016. 

OLIVEIRA, C. M. C., SOUSA, M. G. S.; SILVA, N. S.; MENDONÇA, C. L.; 

SILVEIRA, J. A. S.; OAIGEN, R. P.; ANDRADE, S. G. T.; BARBOSA, J. D. 

Prevalência e etiologia da mastite bovina na bacia leiteira de Rondon do Pará, estado do 

Pará. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 31, n. 2, p. 104-110, 2011.  

OLIVEIRA, M. R. M.; MEDEIROS, M. Agentes causadores de mastite e resistência 

bacteriana. REVET Revista Científica de Medicina Veterinária - FACIPLAC Brasília 

- DF, v. 2, n. 1, 2015. 

OLIVEIRA, U. V.; GALVÃO, G. S.; PAIXÃO, A. R.; MUNHOZ, A. D. Ocorrência, 

etiologia infecciosa e fatores de risco associados à mastite bovina na microrregião 

Itabuna-Ilhéus, Bahia. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 11, n. 3, p. 

630-640, 2010. 



38 
 

 
 
 

 OLIVEIRA, V. M.; MENDONÇA, L. C.; MIRANDA, J. E. C.; DINIZ, F. H.; REIS, E. 

S.; GUIMARÃES, A. S.; MAGALHÃES, V. M. A. Como identificar a vaca com 

mastite em sua propriedade: cartilhas elaboradas conforme a metodologia e-Rural - 

Brasília, DF: Embrapa, 2015. 

PARDO, R.B.; STURION, D. J.; BASILE, J.R.; CHAVES NETO, A. F.; DUARTE, 

D.D.S.; FERNANDES, A.A.; YOKOSAWA, S.Y.; MENCK, R.C.; GODOY, C.A.; 

FARINAZZO, A.M.; PANÍCIO, E.M. Levantamento dos agentes etiológicos da mastite 

bovina na região de Arapongas (PR). Ciências Biológicas e da Saúde, v.1, n.1, p.25-30, 

1999. 

PERES NETO, F. & ZAPPA, V. V. Mastite em vacas leiteiras – revisão de literatura. 

Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, v. 9, n. 16, p. 1-28, 2011. 

PIRES, M. F. A.; BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P. Homeopatia: uma opção de 

tratamento da mamite bovina. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2004. 40p. 

(Documentos / Embrapa Gado de Leite. Documentos, 100).  

QUADROS, D. G.; ANDRADE, A. P.; SILVA, G. A. V.; KANEMATSU, C. H. Maior 

nível tecnológico e escala de produção propiciam melhor qualidade do leite e menor 

ocorrência de mastite bovina? Revista Acadêmica Ciência Animal, v. 17, p. 1–13, 2019. 

RADOSTITS, O. M., GAY, C. C., BLOOD, D. C., HINCHCLIFF, K. W. Clínica 

Veterinária – Um tratado de Doenças dos Bovinos, Suínos, Caprinos e Equinos. 9ª 

ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 541-628. 

RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; HINCHCLIFF, K. W.; CONSTABLE, P. D. (2007) 

Medicina Veterinária, um livro didático das doenças de bovinos, cavalos, ovelhas, 

porcos e cabras. 10ª edição, Saunders Elsevier Company. 

RAMOS, A. S. Contagem de células somáticas em leite de búfalas usando um 

classificador fuzzy e técnicas de processamento de imagens. 2019. 104 f. Dissertação 

(Mestrado Engenharia Industrial) - Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

RAMOS, F. S., GRANDE, A.; OLIVEIRA, B. S. A.; POLL, P. S. E. M. Importância do 

diagnóstico da mastite subclínica e seus impactos econômicos em propriedades leiteiras–

revisão de literatura. Faculdade de Ciências da Saúde, de Unaí-MG, 44 v. 1, n.1, 2017. 



39 
 

 
 
 

RIET- CORREA, F.; SCHILD, A. S.; MÉNDEZ, M. D. C.; LEMOS, R. A. A. Doenças 

de ruminantes e eqüinos- São Paulo: Livraria. Varela, 2001. v. 1, 426 p 

ROSA, M. S.; COSTA, M. J. R. P.; SANT’ANNA, A. C.; MADUREIRA, A. P. Boas 

Práticas de Manejo – Ordenha. Jaboticabal. Funep, 2009 .43 p.  

SAAB, A. B.; ZAMPROGNA, T. O.; LUCAS, T. M.; MARTINI, K. C.; MELLO, P. L.; 

SILVA, A. V.; MARTINS, L. A. Prevalência e etiologia da mastite bovina na região de 

Nova Tebas, Paraná. Semina: Ciências Agrárias, v. 35, n. 2, p. 835–843, 2014. 

SANTOS, M.V. & FONSECA, L. F. L. Estratégias para controle de mastite e 

melhoria da qualidade do leite. Barueri: Manole, Pirassununga: Ed Dos Autores. 2007. 

SANTOS, R. S.; LIRA, D. R.; SANTOS, C. A.; PINTO, J. E. S. S. Unidades de Paisagem 

no Alto Sertão Sergipano. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA 

APLICADA XVIII SBGFA. 2019, Fortaleza. Anais... Fortaleza:Universidade Federal do 

Ceará.  

SANTOS, W. B. R.; OLIVEIRA, N. C.; VIEIRA, M. L.; RIBEIRO, J. C.; CEZÁRIO, A. 

S.; OLIVEIRA, E. M. B.; CAMARGOS, A. S.; VALENTE, T. N. P. Mastite bovina: uma 

revisão. Colloquium Agrariae, São Paulo, v. 13, p. 301-314, 2017. 

SCHVARZ, D. W., & SANTOS, J. M. G. Mastite bovina em rebanhos leiteiros: 

Ocorrência e métodos de controle e prevenção. Revista Em Agronegócio e Meio 

Ambiente, v. 5, n. 3, p. 453–473. 2012. 

SERGIPE. Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca. 

Governo inicia 2018 com programa de melhoramento genético para gado leiteiro. 

2018. Disponível em:< https://www.seagri.se.gov.br/noticia/286/programa-de-

melhoramento-genetico-incrementa-rebanho-leiteiro-do-semiarido-sergipano> 

SILVA, J. C. & ANTUNES, R. C. Efeito do tipo de ordenha e do ambiente sobre a 

qualidade do leite cru com base na contagem de células somáticas. Ciência animal 

brasileira, Goiânia, v.19, p. 1-16, 2018. 

SIMÕES, T. V. M. D.; Mastite bovina: considerações e impactos econômicos. Aracaju: 

2012. 25 p. (Documentos / Embrapa Tabuleiros Costeiros, Comunicado Técnico, 170). 

SOMBRA, T. C. F. C. Influência da contagem de células somáticas sobre parâmetros 

sistêmicos da resposta inflamatória e do estresse oxidativo em vacas leiteiras 



40 
 

 
 
 

positivas para o Califórnia Mastite Teste. 2019. 88p. Dissertação (Mestrado em 

Ciência Veterinárias) Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará, 

Fortaleza. 

SUPERPLAN. Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação 

de Recursos - Perfil da Pecuária Sergipana .2017. Aracaju. 2019. 

TOZZETTI, D. S.; BATAIER, M.B. N.; ALMEIDA, L. R. Prevenção, controle e 

tratamento das mastites bovinas – revisão de literatura. Revista científica eletrônica de 

medicina veterinária, v. 6, n. 10, 2008. 

VIANA, K. F. et al. Comparação da contagem de células somáticas em leite cru por quatro 

métodos de coloração. Acta Veterinária Brasilica, v. 4, n. 1, p. 59-63, 2010. 

VILELA, D.; FERREIRA, R. P.; FERNANDES, E. N.; JUNTOLLI, F. V. Pecuária de 

leite no Brasil: cenários e avanços tecnológicos.Editores técnicos. – Brasília, DF: 

Embrapa, 2016. 435 p.  

WINCK, C.A.; NETO, A.T. Diagnóstico da adequação de propriedades leiteiras em Santa 

Catarina às normas brasileiras de qualidade do leite. Revista de Ciências 

Agroveterinárias, v. 8, n. 2, p. 164- 172, 2014. 

YAMAMURA, A. A. M.; ERNST ECKHARDT MÜLLER, E. E.; FREIRE, R. L.; 

FREITAS, J. C.; GIORDANO, L. G. P.; TOLEDO, R. S.; RIBEIRO, M. G. Fatores de 

risco associados à mastite bovina causada por Prototheca zopfii. Ciência Rural, Santa 

Maria, v. 38, n. 3, p. 755-760, 2008. 

ZAFALON, L. F.; POZZI, C. R.; CAMPOS, F. P.; ARCARO J. R. P.; SARMENTO, P.; 

MATARAZZO, S. Boas práticas de ordenha. São Carlos: 2008. 50 p. (Documentos / 

Embrapa Pecuária Sudeste, Comunicado Técnico, 78). 

ZIMERMANN, K. F. & ARAUJO, M. E. M. Mastite bovina: agentes etiológicos e 

susceptibilidade a antimicrobianos. Campo Digital, v. 12, n. 1, 2017.  

 

 

 

 



41 
 

 
 
 

ANEXO I 

 

 

 TESTE DE CMT 

PROPRIEDADE :  DATA :  

PROPRIETARIO :  ESTAGIÁRIO:  

LOCALIZAÇÃO :  

PERIODO : 

IDENTIFICAÇÃO TETOS  Observações  

Nº NOMES ANTERIORES POSTERIORES 

   

D :  D :  

  E :  E :  

  

D : D :  

  E :  E :  

   

D :  D :  
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