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Introdução 
 

A mastite bovina constitui-se num processo inflamatório da glândula mamária, 
com evolução aguda a crônica; ocorrendo quando um agente infeccioso invade a 
glândula mamária causando modificações patológicas no tecido glandular gerando 
alterações físicas, químicas e sensoriais do leite. A mastite pode ser classificada 
quanto à forma de apresentação, em clínica ou subclínica. A forma clínica observa-
se vários sintomas como secreção de leite com grumos, exsudato purulento ou de 
aspecto aquoso, tetos e úbere apresentam-se edemaciados, rígidos e febris. Na 
forma subclínica os sinais na glândula mamária e no leite são inaparentes, podendo 
ser vista através do teste do CMT (California Mastitis Test).  

A claudicação é um sinal clínico comum a várias doenças que afetam o 
membro locomotor dos bovinos. O animal afetado distribui o peso corporal de 
maneira desigual entre os quatro membros, levando a alterações na locomoção. Os 
animais com claudicação apresentam perda da condição corporal em decorrência da 
menor ingestão de alimento, e a diminuição da sua produção leiteira diária(HASSAL 
et al., 1993).Vacas claudicantes experimentam dor e estresse que podem resultar 
em aumento dos níveis plasmáticos de catecolaminas, glicocorticóides, e essas 
substâncias são correlacionadas negativamente com doenças como mastite e 
metrite. (GOFF E HORST, 1997). O trabalho em questão teve como objetivo avaliar 
a ocorrência de claudicação e mastite. 
 
Material e Métodos 
 

O estudo foi realizado em uma propriedade na região norte do Paraná, no 
município de Apucarana com total de 98 animais em lactação, todas da raça 
Holandesa variedade preto e branco (HPB). Todas as vacas criadas em 
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confinamento com sistema do tipo "free-stall", com ordenha mecânica, tipo espinha 
de peixe semi-automática, sendo ordenhadas seis vacas de cada vez. Os pisos do 
confinamento e da sala de espera é concretado. Os animais tratados com silagem 
de milho e ração concentrada, e sal mineral ad libitum para suplementação. Não 
havia acesso a pastagem. 

Os animais utilizados no trabalho foram observados ao passo no barracão do 
próprio sistema e as vacas claudicantes foram então levadas a um tronco de 
contenção, os animais em estação tiveram os membros levantados um a um e 
observadas se haviam lesões ou não. Em caso positivo, fotografaram-se as lesões 
podais, registrando o brinco do animal, o membro afetado – membros pélvicos 
direito (MPD) ou esquerdo (MPE) e membro torácicos direito (MTD) e esquerdo 
(MTE). Além dos tipos de lesões: Doença ascendente linha branca (BROCA), 
Dermatite interdigital, Infiltração profunda, Miíase intergital, Hemorragia de sola, Sola 
dupla, Hiperplasia interdigital. 

Também foram realizados testes para identificação de mastite nos animais 
com lesões podais para identificar presença da forma clinica ou subclínica da 
enfermidade, para identificação realizou-se o teste da caneca telada para o 
diagnóstico dos casos de mastite clínica e o California Mastitis Test (CMT),resultado 
foi, interpretado conforme descreve (Fonseca et al,. 2016) levando em conta a sua 
classificação e grau, + leve viscosidade e precipitação; ++ pouca viscosidade e 
traços de coágulo; +++ viscosidade e formação de coágulo definido; ++++ muita 
viscosidade e coagulação. O leite que apresentava algum grau de mastite foi 
coletado em microtubos estéreis de 1,5mL, e encaminhado, em caixas isotérmicas 
com refrigeração, para o laboratório de Microbiologia da Universidade Norte do 
Paraná (UNOPAR) unidade de Arapongas. 

No laboratório de Microbiologia, as amostras foram submetidas a cultura 
bacteriana em meio de Agar sangue. Era realizada atrás do bico de Bunsen a 
semeadura do leite realizada em placas de Agar sangue, levadas em estufa térmica 
a 37°C por um período de até 48 horas. Neste período foram realizadas as series 
bioquímicas como catalase e oxidase também laminas para coloração de Gram, 
identificando os agentes causadores da mastite.  

Verificou-se correlação entre o membro afetado com lesões podais e o quarto 
do úbere afetado pela mastite. 

O método estatístico utilizado para a interpretação dos dados obtidos foi a 
analise estatística descritiva.  

 
Resultados e Discussão  
 

Do total de 46 animais avaliados, (35/46, 76,1%) apresentavam algum tipo de 
lesão no casco e as lesões encontradas foram demonstrado na figura 1. 

Os membros mais afetados foram os pélvicos sendo o MPE o mais acometido 
com 26 casos (56,25%) e o MPD com 19 lesões (41,66%), e apenas um caso no 
membro torácico, sendo este o MTD (2,08%) estes resultados indicam que membros 
pélvicos são os mais afetados quando se trata desses tipos de lesões. 

Tomasella et al.(2014) descreveram a prevalência de lesões podais em 136 
vacas leiteiras em Belo Horizonte – MG, sendo o membro mais afetado o MPE com 
48,53% de lesões podais em seguida, MPD com 38,97%, MTD com 6,62%, MTE 
com 5,88%, e encontrou lesões como (35/136) 25,74 % doença da linha branca, 
(14/136) 10,29% sola fina ou desgaste de sola, (8/136) 5,88% dermatite digital, 
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(6/136) 4,41% dermatite interdigital, (1/136) 0,74% hematoma de sola. Assim como 
no presente trabalho os membros pélvicos foram os mais afetados, esquerdo e 
direito respectivamente. 

Não houve caso de mastite na forma clínica. Dos 46 animais submetidos a 
prova do CMT (37/46, 82,22%) apresentaram reação. Dos 184 tetos avaliadas 
(45/46, 24,45%) apresentaram o quadro de mastite subclínica, com os tetos de 
maior ocorrência, teto posterior direito (TPD) com (16/45, 35,55%) casos, teto 
anterior direito (TAD) (11/45, 24,44%), teto anterior esquerdo (TAE) (10/45, 22,22%) 
e teto posterior esquerdo (TPE) (8/45, 17,77%). Soethe et al. (2015) também no 
Paraná obtiveram 55% de reação ao CMT, diferentemente do presente trabalho que 
obteve 24,45%.  

Foram isoladas 52 colônias de diferentes bactérias conforme demonstrado na 
figura 2.  Assim como o trabalho de Soethe et al. (2015) a CNS foi o mais relevante 
agente causador de mastite subclínica no presente trabalho. 

 
Figura 1 - Lesões de encontradas nos cascos do bovinos avaliados ao 
longo do experimento. 

 
 
Na figura 1 demonstra porcentagem das lesões podais que foram encontradas 

nos cascos dos bovinos avaliados. 
Figura 2 – Bactérias isoladas de leite de bovinos dos tetos que    
apresentaram mastite do experimento em questão. 

 
 

Na figura 2 demonstra a porcentagem e quais as bacterias que foram isoladas 
do leite dos animais que apresentavam mastite da forma subclinica. 
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Conclusão 
 

Do total de 26/46 (56,52%) que apresentou mastite subclinica, 60% lado 
direito, 40% lado esquerdo. 

Do total de 35/46 (76,08%) havia lesão de casco, 56% MPE, 42% MPD. 
Podendo se concluir que o animal que tem lesão de casco do lado esquerdo 

pode apresentar mastite do lado direito pelo fato de que o animal ao deitar tenta 
poupar o membro e o contra lado fica ao chão podendo assim ser mais propicio a 
mastite. 
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