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A mastite da vaca leiteira 

 

O Tratamento 

 
O tratamento deverá ser sempre determinado pelo 
Médico Veterinário, de acordo com os resultados da 
cultura e testes de sensibilidade aos antibióticos. Na 
maior parte dos casos o tratamento passa pela 
antibioterapia sistémica com um antibiótico de largo 
espectro, e a associação com um antibiótico de 
administração intra-mamária. Há também benefício 
adicional na utilização de pomadas coadjuvantes do 
tratamento e no aumento da frequência da ordenha.  
 

 

As farmácias das zonas rurais são muitas vezes solicitadas 
para esclarecer questões relacionadas com as afecções da 
glândula mamária dos ruminantes. Compreender os 
problemas do úbere destes animais facilita o aconselhamento 
dos utentes. 

O que é a mastite? 
 
A mastite é a infecção da glândula mamária. Na maior parte 
dos casos, têm origem bacteriana. O leite pode apresentar 
alterações no aspecto, e o úbere e os tetos podem evidenciar 
sinais de inflamação. O teste mais económico para a detecção 
de mastite, de uso muito fácil, é o Teste Californiano de 
Mamites (TCM).  
 
As mastites podem apresentar várias formas: aguda, crónica e 
gangrenosa. 
 

Mastite Aguda 
 
A mastite aguda desenvolve-se de modo abrupto. Surge 
muitas vezes como consequência de situações de stress físico, 
provocadas, por exemplo, por acidentes, ou pela extracção do 
colostro, exposição ao frio e a locais de elevada conspurcação, 
com o favorecimento da multiplicação de microrganismos 
patogénicos. 
Regista-se em geral uma redução acentuada e repentina na 
produção de leite. Este pode ter um aspecto manchado, com 
filamentos grumosos ou, algumas vezes, reduzido a um fluido 
aquoso que não tem qualquer semelhança com o leite. O 
úbere manifesta sinais de inflamação, com aumento da 
temperatura, rubor, edema, dor e perda de função. Os 
animais, geralmente, apresentam febre e anorexia. As 
mastites agudas são urgências médicas e requerem apoio 
médico-veterinário imediato. 
 

 
 

Mastite Crónica 

 
Neste caso, a vaca evidencia acessos de mastite periódicos e 
repetidos. O animal não aparenta sinais de doença, ou quando 
muito, apresenta sinais bastante ténues. O primeiro sinal é a 
alteração ligeira das características do leite, que se apresenta 
mais espesso. O úbere pode apresentar algum edema. Os 
quatro quartos devem ser ordenhados separadamente para um 
copo antes de cada ordenha, de modo a poder-se comparar o 
aspecto do leite proveniente de cada um. 
 

Mastite gangrenosa 
 
Este tipo de mastite ocorre desde que haja compromisso na 
irrigação sanguínea do quarto afectado, devido à inflamação da 
glândula mamária. Pode ocorrer na sequência da mastite aguda 
ou aparecer abruptamente. Deverá providenciar-se assistência 
médico-veterinária urgente, uma vez que neste caso, há 
elevado risco de vida do animal.  
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 
Injectores mamários: Período de lactação: Sorogenta®, 
Cefovet® L, Cobactam® VL, Pathozone®, Trimlac®, Pirsue®, 
Cloxambiotic®, Cooperclox Plus MC®, Nafpenzal® MC. Período 
de secagem: Cobactan® DC, Cefovet DC®, Cepravin DC®, 
Cooperclox Plus DC®, Nafpenzal® DC, Bovamast®. 
 
Anti-sépticos: Agrisept® MC, Mammibio HV®, Iosan GL ®. 
 
Produtos de aplicação tópica: Mastidina® 
 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização 
exclusiva da equipa técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não 
dispensam a avaliação clínica dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-
Veterinária. 


