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RESUMO 
 
A mastite é a inflamação do parênquima mamário que pode ser causada por 
diversos agentes infecciosos. Este trabalho tem como objetivo analisar as 
decorrentes situações de mastite no rebanho leiteiro que esta propriedade enfrenta, 
geralmente causados por problemas de manejo de ordenha analisar a etiologia 
infecciosa da mastite bovina no Sítio Júnior, o modo em que o lugar onde ocorre o 
manejo das vacas está contribuindo para a proliferação da doença, verificar a falta 
de estrutura que ocasiona a proliferação da mastite e a relação entre as pessoas e 
os animais. O Sítio Júnior é uma propriedade rural familiar onde atua no ramo da 
agropecuária que busca melhorar o fornecimento de matéria-prima, visando lucros e 
em busca de qualidade e inovação. A mastite bovina é considerada a doença que 
causa os maiores prejuízos à produção leiteira, reduzindo a quantidade e qualidade 
de leite e derivados produzidos. O elevado impacto econômico que a mastite traz 
evidencia a necessidade de monitoramento, cuidados e a adoção de medidas 
preventivas, buscando reduzir a incidência da doença de forma a diminuir os 
prejuízos ocasionados. As despesas com o tratamento da doença são altas, mas 
podem demonstrar vantagens, pois ela irá contribuir significativamente para a 
diminuição dos custos relacionados à mastite. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Mastite. Agropecuária. Propriedade rural familiar. 
 

 

                                                 
1 Acadêmico (a) Faculdade Sul Brasil – FASUL 
2 Docente Faculdade Sul Brasil – FASUL - ORIENTADOR 

mailto:andressa.perin@hotmail.com


ARTIGO 

 
 

 

Faculdade Sul Brasil - Toledo – Paraná – 2015 

ISSN 2175-7135 

INTRODUÇÃO 
 

Sítio Júnior é uma propriedade rural familiar situado na Linha Rio do Ouro no 

município de Ouro Verde do Oeste no estado do Paraná. Foi fundado no dia 21 de 

agosto de 1995 por Maurício José Klasmann e Luis Carlos Perin (in memorian) e 

suas respectivas esposas. 

O ramo de atividade é a agropecuária, são 21,4 alqueires investidos na 

produção de grãos e a leitaria, dentre muitas outras pequenas atividades, que tem 

como área de atuação fornecer matéria-prima para as indústrias e tem como missão 

manter a propriedade sempre visando lucros. 

A propriedade vem muitas vezes enfrentando problemas relacionados a mastite 

bovina, que representa na exploração leiteira, um dos mais sérios problemas de 

patologia, influindo diretamente na produção. Na maior parte do tempo é ocasionada 

pela falta de estrutura e demasiados aspectos que no decorrer deste trabalho iremos 

relatar detalhadamente. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as decorrentes situações de mastite 

no rebanho leiteiro que esta propriedade enfrenta, geralmente causados por 

problemas de manejo de ordenha analisar a etiologia infecciosa da mastite bovina 

no Sítio Júnior, o modo em que o lugar onde ocorre o manejo das vacas está 

contribuindo para a proliferação da doença, verificar a falta de estrutura que 

ocasiona a proliferação da mastite e a relação entre as pessoas e os animais 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

Foram utilizados neste estudo com base na propriedade rural estudada 22 

animais de raças indefinidas para compreender a análise dos dados do trabalho 

relacionadas a mastite bovina. Foram observados casos de mastite clínica e 

subclínica trazendo altos prejuízos para a produção de leite, diminuindo a qualidade 

do produto ofertado à indústria em decorrência teve baixo retorno financeiro. A 

mastite pode estar relacionada a problemas durante o manejo de ordenha e do 
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ambiente de criação dos animais, onde dependendo do local, os animais podem 

estar mais suscetíveis a tais ações dos agentes bacterianos. 

A atividade pecuária, em semelhança a outras atividades produtivas, consiste 

na transformação de um conjunto de fatores de produção ou recursos em um ou 

mais produtos, que poderão ser utilizados como produtos finais pelos consumidores, 

pelo produtor para autoconsumo, ou pode ser reutilizados como fatores de 

produção, como intermediários em outros processos produtivos, onde é criado um 

novo produto com um valor econômico superior. O balanço final do processo de 

transformação dos recursos pode ser avaliado de forma muito ampla comparando os 

custos de todos os recursos empregues com as receitas obtidas na venda dos 

produtos resultantes. Se esta diferença for positiva podemos dizer que existe criação 

de riqueza por parte dos produtores pecuários. (HENRIQUES et al, 2003) 

A mastite caracteriza-se por uma inflamação da glândula mamária, geralmente 

de caráter infeccioso, que pode ser classificada como clínica ou subclínica. A mastite 

clínica apresenta sinais evidentes, como: edema de úbere, aumento de temperatura, 

endurecimento do úbere, dor na glândula mamária, grumos, pus e quaisquer outras 

alterações das características do leite. (FONSECA e SANTOS, 2000) 

Na forma subclínica não é possível se observar alterações macroscópicas e, 

sim, alterações na composição e volume do leite produzido; portanto, não apresenta 

sinais de inflamação que sejam do úbere. Essa característica favorece sua 

proliferação no rebanho leiteiro e ainda proporciona ao produtor uma falsa 

tranquilidade, em relação à ocorrência de mastite. (FONSECA e SANTOS, 2000). 

De acordo com Vianni (2003), os casos de mastite clínica, devido à gravidade 

com que acometem os animais, são de fundamental importância, pois podem levar a 

altos prejuízos como: o descarte precoce de animais, gastos com medicamentos, 

redução na produção, descarte de leite, e dependendo da gravidade da situação 

pode levar o animal a morte. O leite proveniente de vacas infectadas apresenta 

modificação em sua composição química, alterando consequentemente suas 

características organolépticas, físicas, químicas e microbiológicas. 

“Mais de 80 diferentes micro-organismos foram identificados como 
causadores de mastite bovina, sendo que os cocos Gram-positivos 
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constituem o principal grupo, responsáveis por mais de 90% das 
ocorrências. As espécies de patógenos mais frequentemente isoladas são 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
dysgalactiae, Streptococcus uberis e Escherichia coli sendo os dois 
primeiros os mais importantes.” (BIER, 1990, p. 1324) 

 

Os agentes etiológicos penetram no úbere através do canal do teto, 

multiplicam-se ali e vão em direção aos seios lactíferos, ductos coletores e alvéolos. 

Os micro-organismos invasores causam uma resposta inflamatória seguida de 

migração leucocitária para o úbere e edema. A resolução da infecção pode resultar 

tanto em fibrose, formação de abscessos e até atrofia glandular. (OGILVIE, 2000) 

A denominação mastite contagiosa refere-se às infecções da glândula mamária 

causadas por Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Corynebacterium 

bovis, agentes transmitidos principalmente durante a ordenha, que podem levar a 

infecção subclínica crônica. Esses micro-organismos são disseminados 

principalmente pelas mãos dos ordenhadores e teteiras contaminadas por leite de 

animais que estão infectados. (MÜLLER, 2002) 

Já a mastite ambiental, é causada por Streptococcus uberis e outros 

estreptococos, enterobactérias, Actinomyces pyogenes, Pseudomonas sp. e pela 

alga do gênero Prototheca sppresentes no ar, água, cama e fezes. A contaminação 

por essa via está relacionada a má higiene do ambiente ao qual o animal tem 

contato, relacionado à deficiências no manejo de dejetos, a má qualidade 

microbiológica da água que é utilizada na ordenha e também pode ser ocasionada 

pela entrada de ar contaminado no teto pela ordenha mecânica incorreta. 

(YAMAMURA, 2006) 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste momento, iremos listar sobre os fatores que de certa forma prejudicam a 

empresa, e também estaremos buscando sugestões para que ocorra uma melhora 

significativa. 

Os casos de mastite que são confirmados na propriedade, na maioria das 

vezes eles surgem em dias chuvosos. Geralmente, esses casos são de mastite 
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ambiental, pois o local onde é feito a ordenha acumula uma grande camada de barro 

que seca após vários dias de sol.   

 Outro fator que contribui para a proliferação da doença, é que a propriedade 

ainda tem alguns animais que tem a ponta do teto aberta, ou seja, logo após que ela 

foi ordenhada o esfíncter acaba não se fechando e por isso o risco de contaminação 

é alto. Esse fator vem de uma ordenha muito rápida, de teteiras desreguladas e até 

problemas genéticos.  

Quando um animal da propriedade é detectado com a infecção, o tratamento é 

logo iniciado e o leite produzido por ele é totalmente descartado para que assim não 

baixe a qualidade de leite produzido e são tomadas várias medidas para que não 

tenha a proliferação da doença nos demais animais. Para a prevenção e detecção 

da doença, é feito regularmente os testes adequados, como o teste da raquete, da 

peneira e cada animal antes de ser ordenhado tem seu leite de cada teto 

esguichado no chão três vezes.  

 
CONCLUSÃO 

 

A mastite bovina é considerada a doença que causa os maiores prejuízos à 

produção leiteira, reduzindo a quantidade e qualidade de leite e derivados 

produzidos. O elevado impacto econômico que a mastite traz evidencia a 

necessidade de monitoramento, cuidados e a adoção de medidas preventivas, 

buscando reduzir a incidência da doença de forma a diminuir os prejuízos 

ocasionados. As despesas com o tratamento da doença são altas, mas podem 

demonstrar vantagens, pois ela irá contribuir significativamente para a diminuição 

dos custos relacionados à mastite. 

Para reduzir a quantidade de animais com a doença, testes são feitos 

regularmente. Quando um animal é detectado com a mastite, o tratamento 

medicamentoso é iniciado de imediato e o leite produzido por ele é descartado, até 

que o mesmo esteja em condições de reaproveitamento. 
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Portanto, para a prevenção e controle da mastite bovina, é necessário que haja 

uma manutenção dos equipamentos de ordenha, controle prolifático com um bom 

manejo para que não ocorra a infecção nos animais. 
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