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CONTROLE DE MASTITE 
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Mas�te clínica  - Caracteriza-se pelo aparecimento de edemas, aumento de temperatura, 

endurecimento e dor na glândula mamária ou aparecimento  de  grumos, pus ou quaisquer 
alterações das caracterís�cas do leite.

Mas�te subclínica - Caracteriza-se por não apresentar sinais visíveis e passar despercebida pelos

proprietários e pelos empregados. Além disso, promove alterações na composição do leite, 
tais como aumento na CCS e alterações nos teores de caseína, cálcio, gordura e lactose.

CONTROLE E PREVENÇÃO DA MASTITE 

Mas�te contagiosa  - Deve-se diminuir a exposição dos tetos aos patógenos. Aumentar  a 

da imunidade da vaca tendo como obje�vo a redução do nível de novas infecções. 
Fazer  tratamento de vacas secas  e o de novilhas no pré-parto.

Mas�te ambiental -  Manter um rígido controle higiênico-sanitário ambiental por meio da 

limpeza dos pastos, estábulos e da sala de ordenha, evitando o acúmulo de fezes e esterco. 

Um correto manejo de ordenha inclui procedimentos de desinfecção dos tetos, antes e depois da
ordenha.

Pré-dipping -  Essa medida determina redução de até 50% na taxa de novas infecções da
glândula mamária. 

Pós-dipping   - É a desinfecção dos tetos ao final da ordenha. Deve-se enfa�zar que a imersão 
dos tetos, “teat dipping”, deve ser completa, isto é, pelo menos dois terços dos tetos devem 
ser imersos completamente na solução desinfetante.

O CORRETO MANEJO DA LINHA DE ORDENHA : 
Consiste em ordenhar as vacas mais jovens e, em seguida, as mais velhas que não �veram 
mas�te. Depois, ordenham as que sofreram a doença e recuperaram; por úl�mo,
ordenham-se as portadoras de mas�te (ordenhando primeiro os quartos não afetados). 

Cuidados do ordenhador : Os cuidados do ordenhador são um dos pontos de maior importância 

em todo o processo, pois, da qualificação e do envolvimento desse elemento dependerá a efe�va
execução de todas as recomendações;

A ordenhadeira mecânica pode atuar como um meio de transmissão, uma vez mau higienizada.

O nível de vácuo da ordenhadeira deve ser regulado adequadamente.

A limpeza da ordenhadeira deve ser feita com água de qualidade e de boa procedência. 

CONTROLE DE MASTITE 

MASTITE : 

1- Tratamento  preventivo  e  curativo para todos os animais em lactação 
com   MASTITE   e   PODODERMATITE,  conforme  o  «PROGRAMA   DE 
CONTROLE DE MASTITE CONTINUO».
2 - tratamento  de  todas  as  vacas   com  CCS   alta  e   com histórico  de 
mastite clínica recorrente na fazenda,  conforme  o   «TRATAMENTO   DE 
MASTITE CLÍNICA».
3 -  tratamento   dos  casos  clínicos,   conforme  o   «TRATAMENTO   DE 
MASTITE CLÍNICA».

ATENÇÃO: todos os tratamentos acima são realizados com os  produtos 
PECNEW, sem uso de antibióticos.

PROGRAMA ANTIBIÓTICO ZERO  

MODO DE USO:
Misturar  na  ração/concentrados, colocando sobre  os alimentos  no  cocho  doses 
conforme a produção.
Alta , Média e Baixa produção : Fornecer, no   mínimo,   10g/cab/dia,  adicionar   nas 
rações  ou  farelos, garantindo  a  ingestão  final  de 1 g/L de leite/dia. 
Fazendo uma inclusão na ração de 3 kg de « MASTITE PECNEW»   por  1000  kg  de 
ração. Fornecer desta mistura no mínimo 1 kg por 3 litros de leite produzido.

Nos  casos  graves  e  nas  Mastites  de  repetição (crônicas), consultar o programa 
ANTIBIÓTICO ZERO. 

AÇÃO:
- Reduz   as  mastites  clínicas  e   subclínicas e,   consequentimente,  reduzindo  a 
Contagem de Células  Somáticas (CCS), desde que associada à tática de manejo e
analises confiáveis.
- Melhora  a  qualidade  do leite e reduz o custo de produção,  evitando  o  prejuízo 
com o descarte do leite.
- Estimula  o  sistema  imunológico e aumenta a resposta  do  úbere  às  infecções.
- Reduz  ou  elimina  a  necessidade  de  tratamentos convencionais.

PROGRAMA CONTÍNUO DE CONTROLE DE MASTITE

TRATAMENTO DE MASTITE CLÍNICA

Fornecer 600 g do «MASTITE PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g à tarde

ou em casos mais graves
Fornecer 600 g do «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g à tarde
                                                              ou
Fornecer 30 ml «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7dias, na ração ou direto na boca

Lembre-se que a única forma de não descartar leite 
é usar, no controle da mastite, os medicamentos 
homeopáticos PECNEW.  Jogar leite fora é prejuízo.

O QUE É MASTITE?

 O animal tem dois cérebros: o orgão normal, que absorve emoções que
vêm da ambiência a qual ele é submetido e os intestinos, que absorvem 
nutrientes. Essa ambiência deve ser de qualidade associado a alimentos 
muito bem equilibrados. Com a homeopatia, podemos  corrigir uma série 
de desvios, diante dos desafios do confinamento.
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