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MASTITE BOVINA:
PREVENIR É POSSÍVEL
A mastite pode provocar graves prejuízos à rentabilidade da 
atividade leiteira. Prevenir e manter a doença sob controle, é a 
melhor estratégia para mitigar o risco de quedas na produção 
de leite da fazenda. Confira na matéria quais medidas adotar 
para manter esse mal bem longe do seu rebanho. 

Pág. 8-11

Lojas Agropecuárias:
novos layout e sinalização
interna renovaram e
modernizaram os espaços.
Saiba mais. 
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• Liderança regional forte;
• Expansão da prestação de serviços aos 
cooperados;
• Expansão para novos mercados;
• Desenvolvimento tecnológico e industrial;
• Cooperados fortes: na gestão tecnológica, 

• Acompanhamento das tendências 
empresariais na condução dos negócios.

• Valorização dos cooperados e dos 
recursos humanos;
• Trabalho focado nos resultados;

• Respeitar e difundir os princípios e os 

• Desenvolvimento com responsabilidade 
ambiental e social;
• Integração e apoio à comunidade;

cooperados e dos colaboradores;
• Excelência no atendimento aos clientes;
• Bom relacionamento com prestadores 
de serviços terceirizados.

Proporcionar aos seus cooperados 

desenvolvimento econômico, técnico, 
cultural e social, buscando excelência na 
prestação de serviços, agregando valor a 
sua produção e se antecipando às 
necessidades de clientes e consumidores.
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Só quem é cooperado fornece-
dor de leite, conhece bem todas 
as vantagens de entregar o leite 
para a Coopatos. Afinal, em qual 
outra empresa, além de receber o 
pagamento pelo leite, o produtor 
recebe também uma bonificação 
em dinheiro calculada sobre as 
compras realizadas em um deter-
minado período? 

Quanto maior o volume de com-
pras, maior o bônus. Simples assim. 
Mas também maior é o resultado da 
cooperativa que, lá no final do ano 
fiscal, se traduz em um montante 
maior de sobras a serem distribu-
ídas. Muito mais vantajoso, não é? 
Essa é a beleza do cooperativismo, 
que se fortalece quanto mais sólida 
for a relação de reciprocidade entre 
a cooperativa e os seus associados. 

A Coopatos sabe disso e não à 
toa investe no desenvolvimento de 
ações para valorização dos seus 
cooperados. Um exemplo disso é 
o Programa de Fidelidade para 
Fornecedores de Leite, que reco-
nhece e premia aqueles que dão 
preferência à cooperativa na hora 
de fechar um negócio. “Quanto 
maior a participação do coopera-

do na cooperativa, maior é o valor 
da bonificação, cujo cálculo se 
dá com base nas suas movimen-
tações com a Coopatos”, explica 
o Gerente do Departamento de 
Relacionamento com o Cooperado 
(DRC), Antônio Villaça.   

Neste ano, o programa teve uma 
mudança no formato, e o valor re-
ferente à Bonificação Compra, ao 
invés de pago mensalmente junto 
com o pagamento pelo leite, está 
sendo depositado em uma conta 
corrente aberta para cada coopera-
do, e será devolvido integralmente 
em um único pagamento realizado 
em 15/01/2022. Outra novidade 
refere-se à base de cálculo da 
bonificação. Estabeleceu-se o 
percentual de 2% sobre o total das 
compras de produtos de Nutrição 
Animal - um dos gastos mais 
significativos da atividade leiteira 
-; mantendo-se o percentual de 
1% sobre o total das compras rea-
lizadas nas Lojas Agropecuárias, 
Posto de Combustíveis e Lojas 
de Leite & Derivados. O produtor 
que tiver interesse, pode solicitar 
à cooperativa o extrato para veri-
ficar o montante acumulado até o 
momento. 

O Vice-Presidente da Coopatos, 
Gilberto Cunha, destaca que o pa-
gamento do bônus acumulado ao 
longo do ano é muito positivo, não 
só por se tratar de um valor maior, 
mas também pelo fato de janeiro 
ser tradicionalmente um mês com 
muitas despesas. 

O Programa de Fidelidade para 
Fornecedores de Leite surge no âm-
bito do Identidade Coopatos, cujos 
estudos e análises visam melhorar 
o relacionamento da cooperativa 
com seus cooperados, tornando-o 
ainda mais vantajoso para ambas 
as partes, pelo desenvolvimento de 
iniciativas que geram uma relação 
de ganha-ganha.

“É uma via de mão dupla. Se o 
cooperado se mantém fiel à coope-
rativa, fornece o leite e faz as suas 
compras na Coopatos, devolvemos 
a ele parte desse resultado na 
forma de um bônus, reconhecen-
do e valorizando sua fidelidade,” 
explica Gilberto, que complementa: 
“Quando a Coopatos é a primeira 
opção do cooperado, ele está 
contribuindo para o crescimento 
sustentável da empresa, da qual 
ele é um dos donos”.

“Com o Programa de Fidelidade 
para Fornecedores de Leite, a 
cooperativa busca aprofundar e 
valorizar uma reciprocidade co-
mercial positiva, cumprindo com a 
sua missão de gerar cada vez mais 
benefícios aos seus cooperados”, 
finaliza Antônio.

MUDANÇAS NO PROGRAMA DE 
FIDELIDADE PARA FORNECEDORES DE 
LEITE TORNAM BÔNUS MAIS ATRATIVO
Cooperados fornecedores de leite podem solicitar à cooperativa o extrato para 
consulta do montante acumulado até o momento. 

“Quanto maior a 
participação do cooperado 
na cooperativa, maior é o 
valor da bonificação.”

Antônio Vi l laça

“Quando a Coopatos 
é a primeira opção do 
cooperado, ele contribui 
para o crescimento 
sustentável da empresa.”

Gilberto Cunha
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Outubro Rosa:
A dica de saúde deste mês é dedicada a você, mulher, que 

sempre cuida de todos ao redor! O Outubro Rosa vem para 
lembrar que é chegado o momento de cuidar um pouco de 
você também. 

Em todo o mundo, o câncer de mama é a segunda maior 
causa de morte entre as mulheres. Mas você sabia que quanto 
antes diagnosticada a doença, maiores são as chances de cura? 
Por isso, faça o autoexame das mamas com frequência e 
mantenha em dia as consultas com o(a) ginecologista.

AH, E FIQUE ATENTA A ALGUNS DESSES SINAIS:

O seu toque pode salvar a 
sua vida! Faça esse gesto de 
carinho por você mesma.

Você merece!

Em um liquidificador, bata o creme de ricota, 
o creme de leite e o leite condensado. 
Acrescente a gelatina preparada conforme as 
instruções da embalagem e bata 
novamente. Distribua o creme em uma 
travessa ou em seis copinhos e leve para 
gelar por no mínimo 2 horas. Enquanto isso, 
coloque a goiabada picada e a água em uma 
panela em fogo baixo. Vá mexendo até ferver 
e a goiabada dissolver. Espere esfriar em 
temperatura ambiente e coloque por cima 
do creme. Mantenha na geladeira até servir.

•  1 embalagem de creme de ricota  
   Coopatos (180 g)
•  200 g de creme de leite fresco 
   Coopatos
•  200 ml de leite condensado
•  1 colher (sopa) de gelatina incolor
•  300 g de goiabada picada
•  ½ xícara de água

MOUSSE ROMEU E JULIETA

UM TOQUE PELA VIDA

Caroço fixo 
e indolor

Alterações 
no mamilo 
(mamilo 
invertido) 
ou na aréola

Pele da mama 
avermelhada 
ou retraída

Dor constante 
na mama ou 
na axila

Secreção 
expelida pelo 
mamilo 

Segundo o Anuário do Cooperativismo 
Mineiro, são 773 cooperativas, compostas 
por 2,1 milhões de cooperados e que geram 
47,5 mil empregos. Mas a força das coops 
mineiras não para por aí. Elas respondem    
por 11% do PIB do estado e, em 2020, 
movimentaram R$ 73,4 bilhões e geraram 
aos cofres públicos, na forma de tributos, 
mais de R$ 2 bilhões, um crescimento de 
20% em relação ao ano anterior. 

E como não podia ser diferente, o ramo 
Agropecuário está entre os mais 
importantes em Minas Gerais, com quase 
200 coops dedicadas ao agro. 

VOCÊ SABIA QUE MINAS GERAIS
É O ESTADO BRASILEIRO COM
O MAIOR NÚMERO DE COOPS? 

2,1 milhões
de cooperados

773
cooperativas

47,5 mil
empregos gerados

O verão está se aproximando e, com ele, temperaturas acima dos 30º C, que 
deixam os animais muito vulneráveis. Sabemos que vacas sob estresse 
térmico têm a sua eficiência produtiva e reprodutiva reduzida e apresentam 
distúrbios metabólicos com mais frequência, com maior chance de 
adoecimento devido à menor eficiência do seu sistema de defesa. 

Com algumas adaptações no ambiente é possível reduzir os efeitos do 
estresse térmico sobre os animais.

Confira nossas dicas:

Proporcionar áreas de descanso com sombreamento adequado
Deixar à sombra bebedouros com água potável de qualidade
Fornecer alimentos nas horas mais frescas do dia 
Aumentar a freqüência das refeições (mínimo de 3 vezes) e evitar cochos vazios 
Fornecer silagem logo após a retirada do silo, evitando aquecimento
Manter os animais o menor tempo possível nos currais de espera
Usar ventiladores pode ser uma opção para galpões de confinamento, currais 
de espera ou áreas cobertas 
Reduzir distâncias de deslocamento dos animais.

VENCENDO O ESTRESSE TÉRMICO
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Buscando melhorar cada vez mais 
a experiência de compra dos coope-
rados e clientes e proporcionar um 
ambiente de trabalho agradável para 
seus colaboradores, a Coopatos re-
alizou um investimento na padroni-
zação e revitalização das suas Lojas 
Agropecuárias. 

Além da modernização das facha-
das, que vinha acontecendo ao longo 
dos últimos anos, e que permite a rá-
pida identificação das Agropecuárias 
Coopatos nos sete municípios que 
contam com filiais, as lojas também 
passaram por diversas melhorias no 
seu interior. 

Uma delas é com relação ao layout, 
isto é, a forma como ficam dispostos 
os equipamentos e produtos dentro 
da loja e como acontece o desloca-
mento das pessoas no seu interior, 
tanto de quem trabalha, como de 
quem frequenta. Foram implemen-
tadas melhorias nesse sentido, para 
aprimorar a experiência de compra 
dos clientes, bem como otimizar a 
sua interação com as mercadorias. 

A segmentação dos produtos por 
categoria e a nova sinalização interna 
facilitam a identificação dos itens 
disponíveis na loja, favorecendo o 
autoatendimento. “Nosso portfólio é 
muito amplo. Muitas vezes, o coope-

rado não tem conhecimento de todos 
os produtos que temos na loja. Com 
a nova organização, ficou mais fácil 
identificar todas as opções dispo-
níveis. Além disso, muitas compras 
acontecem de forma visual. O cliente 
vê o produto e, então, lembra que 
precisa comprá-lo”, explica o Gerente 
da Loja Agropecuária de Patos de 
Minas, Augusto José de Oliveira.  

A mudança no layout também 
foi projetada com o objetivo de dar 
destaque aos eventos e campanhas 
promocionais que são realizadas 
ao longo do ano, tais como as cam-
panhas de vacinação contra a febre 
aftosa, Balcão de Negócios, Plano 
Safra, entre outras. Essas campanhas 
estão diretamente relacionadas ao 
negócio dos cooperados e, por isso, 
ganharam lugar de destaque nas Lo-
jas Agropecuárias, facilitando a visu-
alização dos produtos relacionados e 
o acesso às condições promocionais. 

Tudo pensado com o propósito 
de proporcionar conforto, mais pra-
ticidade e um melhor atendimento, 
como explica o coordenador de 
Marketing da cooperativa, Guilher-
me Braga: “Com essas melhorias, 
buscamos transformar as lojas em 
espaços atrativos, onde nossos 
clientes e cooperados se sintam 

muito bem acolhidos. Também era 
nosso objetivo criar um ambiente de 
trabalho mais confortável para nos-
sos colaboradores e que facilitasse o 
trabalho de vendas e a prestação de 
um bom serviço”. 

Segundo o coordenador, desde a 
concepção do projeto de revitaliza-
ção até a implementação das mu-
danças nas lojas foram ao todo dez 
meses de trabalho. Esforço que vem 
sendo reconhecido: “Temos recebido 
muitos feedbacks positivos dos 
gerentes das Lojas Agropecuárias e 
dos colaboradores, que aprovaram 
as mudanças nos ambientes”, come-
mora Guilherme. 

O investimento na revitalização 
das Lojas Agropecuárias era uma 
ação prevista no planejamento estra-
tégico da cooperativa, como explica o 
Vice-Presidente da Coopatos, Gilber-
to Cunha: “Sabemos que cada Loja 
Agropecuária tem a sua particula-
ridade, no entanto, nosso propósito 
é, respeitando as diferenças locais, 
buscar uma padronização tanto no 
atendimento, quanto na sinalização 
interna e na disposição dos produtos 
oferecidos, para que nossos coope-
rados, independente da loja na qual 
estejam, saibam localizar os itens 
que necessitam”, finaliza.

AMBIENTE RENOVADO DAS AGROPECUÁRIAS 
AGRADA A COOPERADOS E CLIENTES
Melhorias nas Lojas Agropecuárias deixaram os espaços mais confortáveis e imprimiram mais praticidade ao atendimento. 

O agro é um campo fértil para inovações. Não à toa, são 
vários os fundos criados dia após dia para incentivar e 
apoiar o desenvolvimento de inovações focadas em tra-
zer melhorias e novas soluções ao agronegócio. 

Uma novidade é o robô agrícola capaz de lidar com 
aquelas ervas daninhas que já criaram resistência aos 
herbicidas. O Weeder, como é chamado o robô, é uma ino-
vação da empresa de tecnologia norte-americana, Carbon 
Robotics. Ele emprega as últimas tecnologias em robótica 
agrícola que o permitem se locomover sozinho pelo cam-
po, identificar, por meio de câmeras, as ervas daninhas, e 
aplicar, de forma precisa, o laser de alta potência - a sua 
arma para erradicar as ervas daninhas por meio do calor, 
sem prejuízos ao solo.

O equipamento pode operar durante o dia ou a noite, e 
consegue eliminar até 100 mil plantas daninhas por hora 
em uma área de até 10 hectares por dia. O controle de 
ervas daninhas é um dos maiores desafios que os agricul-
tores enfrentam. Segundo a Carbon Robotics, já existem 
263 espécies resistentes a herbicidas em 71 países e, por 
isso, a solução tem tido alta demanda. Para ter uma ideia, 
a empresa esgotou seus modelos para 2021 e 2022 e 
começou a aceitar pedidos para 2023.

Fonte: Ag/Evolution Hub Agrodigital. 

ROBÔ AGRÍCOLA 
COMBATE ERVAS 
DANINHAS COM 
APLICAÇÃO DE LASER

Rangel Silva
Gerente da Loja Agropecuária 

de João Pinheiro 

“Esse investimento no layout 
da Loja Agropecuária foi uma 
mudança bem-sucedida, as 
locações e endereçamento bem 
dispostos no espaço físico da 
loja. Dessa forma, a distribuição 
foi bem recebida pelos nossos 
cooperados e colaboradores, 
acrescentando ao ambiente da 
loja no aspecto de indicação de 
cada produto oferecido pela 
Coopatos nas diversas linhas 
que temos no nosso portfólio.”

Elimar Carneiro
Gerente da Loja Agropecuária 

de Lagoa Grande

“Ficou ótimo, mais organizado, e 
de fácil identificação a categoria 
de produtos. Os cooperados e 
clientes receberam de uma forma 
bem positiva as inovações. Muito 
obrigado à direção da Coopatos e 
a todos os envolvidos pela 
dedicação e empenho.”
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Dentre as doenças que 
acometem os rebanhos leiteiros, 
a mastite é considerada a mais 
importante e onerosa. Não à toa. 
Os prejuízos causados pela doença 
são significativos e decorrem de 
diversos fatores, como queda na 
produtividade do rebanho, alterações 
na qualidade do leite, gastos com 
medicamentos, exames laboratoriais 
e assistência veterinária, descarte do 
leite e de animais, perda de material 
genético, dentre outros. 

E se você, produtor, tem tido a 
sensação de que, nos últimos anos, 
ela está mais frequente, saiba que 
está certo. A transformação por que 
passou o setor lácteo brasileiro, com 
maior pressão por produtividade 
e qualidade da matéria-prima, 
levou ao aprimoramento das raças 
bovinas leiteiras, tornando-as mais 
produtivas e selecionando animais 
com úberes maiores que, em 
contrapartida, estão mais suscetíveis 
a infecções, traumas e outras lesões. 

Portanto, a mastite tornou-se 
uma doença de alta prevalência, 
ocorrendo em todos os rebanhos 
leiteiros em maior ou menor grau, 
independente do nível de tecnificação 

da propriedade, da região em que ela 
se encontra ou da época do ano. 

No entanto, a chegada do período 
das chuvas representa um desafio 
maior para o produtor de leite que 
busca manter a mastite sob controle. 
Isso porque as altas temperaturas e 
umidade do ar, característicos desse 
período, favorecem a proliferação 
de microrganismos, entre eles, as 
bactérias causadoras da mastite, 
deixando as vacas ainda mais 
expostas à doença. Além disso, 
a presença de lama no local de 
permanência das vacas faz com que 
elas cheguem muito sujas à sala de 
ordenha, dificultando o manejo. Mas 
não é só. O calor típico da primavera-
verão gera estresse térmico nos 

animais, o que afeta a sua resposta 
imunológica e os deixam ainda mais 
suscetíveis a doenças causadas por 
bactérias e parasitas, que encontram, 
no clima quente e úmido, as 
condições ideais para multiplicarem 
as suas populações. 

Dessa forma, adotar um plano 
consistente com medidas preventivas 
e curativas, adequadas ao sistema de 
produção da fazenda, é o caminho 
mais seguro para controlar a mastite 
e mitigar os impactos econômicos 
causados por ela. 

Para esclarecer todas as dúvidas 
sobre os tipos e graus da mastite, 
como identificá-la, tratá-la e, 
sobretudo, preveni-la, conversamos 
com Angela Rodriguez, consultora 
de qualidade do leite na Evoluir 
Saúde do Leite, empresa parceira da 
Coopatos.  

Quais são os tipos de mastite e 
graus da doença? 

A mastite pode ser classificada 
de duas formas: a mastite clínica 
e a subclínica. A mastite clínica é 
possível identificar a olho nu, porque 
as alterações no leite ou no animal 
são bem visíveis. Ela apresenta três 
graus. Quando a doença provoca 
apenas uma mudança do leite  - com 
presença de grumos ou de sangue 
no leite, leite aguado etc -, temos 
uma mastite de grau 1. A mastite 
de grau 2 acontece quando, além 
da mudança do leite, há inflamação 
da glândula mamária. A mastite de 
grau 3 é a condição mais severa. 
Além dos quadros anteriores, o 
animal está afetado sistemicamente, 
apresentando perda de apetite, febre, 
desidratação, podendo até morrer se 
não tratado. Já a mastite subclínica 
somente é possível identificar com 
a realização de análises específicas 
do leite, como o California Mastitis 
Test (CMT) e a Contagem de Células 
Somáticas (CCS), que são as células 
de defesa dos animais. Quando o 
resultado está acima do normal, 
indica uma mastite subclínica, pois 
as células de defesa aumentam 
porque estão combatendo a infecção. 

Quais são os agentes causadores 
da mastite?

A mastite clínica é causada 
principalmente por agente 
ambientais, ou seja, que estão 
presentes no ambiente em que vivem 
as vacas. Eles não estão adaptados 
ao úbere, mas quando conseguem 
penetrar, causam grandes malefícios. 
É por isso que o produtor pode lidar 
com o aumento de casos de mastite 
clínica na época das chuvas, por 
causa da lama, do calor e da umidade 
desse período. A mastite subclínica 
é causada por agentes contagiosos 
preferencialmente, que estão bem 
adaptados ao úbere das vacas. Pode 
parecer que eles causam um quadro 
mais leve da doença, porque seus 
efeitos não são tão visíveis aos olhos 
do produtor. No entanto, seus efeitos 
podem ser devastadores para o 
bolso do pecuarista, pois provocam 
a destruição das células produtoras 
de leite, fazendo despencar a 
produtividade do animal. 

Como o produtor pode identificar 
os animais doentes?

Os sinais da mastite clínica 
são identificáveis no momento 
da ordenha, por meio do teste da 
caneca. Deve-se retirar os três 
primeiros jatos de cada teto, com o 
objetivo de avaliar alterações no leite. 
É também nessa oportunidade que 
o ordenhador poderá ver se o úbere 
está inchado, quente ou apresenta 
vermelhidão. Quando identificada 
a mastite clínica, é necessário 
iniciar o tratamento o mais rápido 
possível. O risco de não realizar o 

tratamento logo de imediato é que 
o animal pode tornar-se crônico, 
ou seja, mesmo depois de tratado, 
ele apresentará novos casos de 
mastite, repetidamente. Na mastite 
subclínica, os sinais não estão 
presentes no leite e nem no animal. 
Por isso é necessário lançar mão de 
testes de laboratório, como o CMT, 
que é realizado na fazenda, ou o teste 
de CCS, realizado por laboratórios 
credenciados.

 Como tratar a mastite?

A mastite de grau 1 pode ser tratada 
apenas com antibiótico intramamário 
(bisnaga). Já a mastite de grau 2 
deve ser tratada com o antibiótico 
intramamário e anti-inflamatórios, 
porque existe uma inflamação do 
teto. No caso da mastite de grau 
3, a que aparece mais no período 
das águas, o tratamento precisa 
incluir a aplicação de um antibiótico 
intramuscular de amplo espectro 
de ação e de anti-inflamatórios 
para combater o inchaço do úbere. 
É fundamental manter a vaca bem 
hidratada. Um a dois dias após esse 
tratamento inicial, deve-se entrar 
com o antibiótico intramamário. 
É muito importante proporcionar 
conforto aos animais em tratamento 
e acomodá-los no local mais limpo 
da fazenda. Além disso, que esse 
local seja perto, para que o produtor 
ou tratador possam estar sempre de 
olho nestes animais.

A mastite pode afetar a qualidade 
e a composição do leite? 

Vários fatores podem alterar a 
composição do leite, como a raça, a 

“A mastite subclínica 
provoca a destruição das 
células produtoras de 
leite, fazendo despencar a 
produtividade do animal.” 

“É importante hidratar 
bem, proporcionar 
conforto e acomodar os 
animais em tratamento 
em local limpo.”

MASTITE BOVINA: PREVENIR É A MELHOR 
ESTRATÉGIA 
Com a chegada da primavera-verão, intensificam-se os casos de mastite ambiental. Alguns cuidados de higiene no manejo de 
ordenha ajudam a  manter esse mal bem longe do rebanho.
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idade da vaca, o estágio de lactação, 
a estação do ano e, sobretudo, a 
nutrição, o fator no qual o produtor 
tem maior poder de manipulação. 
Por isso, é muito importante 
fazer o balanceamento da dieta 

neste período, pois isso afeta 
positivamente os teores de gordura 
e de proteína do leite. No entanto, 
a mastite é uma das principais 
doenças que afetam a qualidade do 
leite pelo aumento da CCS, que são 
as células de defesa da vaca, que 
entram em ação para protegê-la 
da infecção. Leite com CCS elevada 
apresenta redução do teor de 
lactose, de caseína, de gordura, de 
cálcio e maior teor de proteínas do 
soro. Isso se reflete em um menor 
rendimento no laticínio. Por isso é 
importante que o produtor foque 
em prevenir novos casos de mastite 
no seu rebanho e em reduzir a 
duração de casos existentes. Um 
leite de boa qualidade deve ser uma 
meta de todo o produtor, porque ele 
recebe benefícios de toda a cadeia 
produtiva. Além de ser positivo para 
o produtor e para o laticínio, é uma 

vantagem para os consumidores 
que estão tendo acesso a leite de 
boa qualidade e a produtos mais 
seguros para o consumo humano. 

O que o produtor deve fazer para 
prevenir a mastite? 

A principal medida para prevenir a 
mastite está relacionada com a higie-
ne, isto é, com a adoção de uma rotina 
de limpeza da sala de ordenha, de de-
sinfecção dos tetos das vacas (antes e 
depois da ordenha), e de manutenção 
e higienização dos equipamentos e 
utensílios de ordenha, de forma a evi-
tar que microrganismos patogênicos 
contaminem a superfície dos tetos. 
Isso é muito importante para a saúde 
dos animais, mas também para evitar 
a contaminação do leite. (Confira no 
quadro as nossas dicas de higiene). 

Além do cuidado com a higiene, 
existem outras medidas que 
o produtor pode adotar para 

controlar a mastite? 

Sim, algumas medidas relacio-
nadas ao manejo, como estabelecer 
uma linha de ordenha, na qual as va-
cas sadias são ordenhadas primeiro 
e, por último, as vacas infectadas 
por patógenos contagiosos, a fim de 
evitar contaminação. Outra medida 
é alimentar os animais logo após a 
ordenha, para que eles permaneçam 
em pé, por alguns minutos. Com 

isso, há tempo suficiente para que 
o esfíncter do teto, que se abre no 
momento da ordenha, volte a fechar, 
protegendo a entrada de microrga-
nismos causadores de mastite. É im-
portante que o produtor considere o 
descarte de animais com problemas 
graves e recorrentes de mastite. A 
manutenção desses animais é de 
alto risco, pela possibilidade de con-
taminação do rebanho e em razão 
dos altos custos implicados no seu 
tratamento. A implementação da 
terapia de vaca seca é uma das prin-
cipais medidas de controle e trata-
mento da mastite. Com ela, é possí-
vel recuperar a maioria dos quartos 
mamários com mastite subclínica e 
prevenir novas infecções. Por fim, é 
importante anotar sempre, seja em 
caderno ou em planilha, informações 
do tratamento das vacas que tiveram 
mastite, tais como data da ocorrên-
cia, teto afetado, antibiótico aplicado, 
datas de aplicação, duração do trata-
mento em dias, etc. Se a fazenda não 
tem dados, não é possível mensurar 
e tomar medidas para prevenção e 
controle da mastite no rebanho.

“A presença de animais 
crônicos no rebanho 
implica em alto risco de 
contaminação e gastos 
elevados com tratamento.” 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA MASTITE NO REBANHO

NA ORDENHA

NO ARMAZENAMENTO DO LEITE

MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ORDENHA

A definição de uma rotina de limpeza com procedimentos claros para a sanitização adequada do ambiente, a 
higiene dos animais, sobretudo dos tetos, e a limpeza e conservação dos equipamentos e utensílios de ordenha, 
é o melhor caminho para prevenir e controlar a mastite clínica e subclínica nos rebanhos leiteiros.

Confira as dicas abaixo para evitar infecções por mastite em três momentos críticos: durante a ordenha, no 
armazenamento do leite e na higienização dos equipamentos de ordenha.

Regule o vácuo do equipamento 
de ordenha. 
Para evitar fissuras e lesões nos tetos, 
que funcionam como porta de entrada 
para bactérias do ambiente.

Use água de boa qualidade na limpeza dos 
equipamentos e utensílios de ordenha.
Além da qualidade, é necessário um volume satisfatório 
de água para que ela exerça ação mecânica sobre os 
resíduos do leite, tornando mais eficaz a limpeza. 

Lave o tanque logo após a coleta 
do leite pelo transportador. 
Use água aquecida e os detergentes 
apropriados. 

Assegure que o tanque de resfriamento 
mantém o leite à temperatura de 4ºC. 
Uma dica é conferir a temperatura do tanque 
com o termômetro do transportador. 

Lave todos os equipamentos com 
água aquecida e detergentes 
apropriados. 
Use os detergentes nas concentrações de 
acordo com as orientações de cada produto.

Troque periodicamente as borrachas e 
mangueiras do equipamento. 
A periodicidade depende do tamanho do rebanho, 
da quantidade de conjuntos de ordenha e de 
ordenhas feitas ao dia. 

*Dica extra: Use os quatro cantos do papel toalha para higienizar cada um dos tetos, ou a frente para higienizar dois tetos e o verso,
os outros dois. Mas nunca use a mesma folha de papel toalha em duas ou mais vacas. 

Mantenha a sala de 
ordenha sempre 
limpa e higienizada.
A limpeza remove a sujeira 
e restos de leite, e evita a 
presença de moscas, que 
são vetores de doenças. 

Use luvas e 
conserve-as 
higienizadas.
Nas ranhuras das mãos, 
abrigam-se sujeiras e 
bactérias. 

Limpe os tetos, de 
preferência, sem o 
uso de água.
Se necessário o uso de 
água, deve-se secar 
muito bem os tetos com 
o papel toalha*. 

Faça o pré-dipping.
O pré-dipping mata as 
bactérias que estão no 
ambiente.  

Sempre faça o teste 
da caneca de fundo 
escuro.
Para identificar as vacas 
doentes e separá-las, 
evitando a contaminação 
de outras. 

Certifique que as 
teteiras estão limpas, 
antes de colocá-las.
Evite jogar água dentro da 
teteira, retirando a sujeira com 
papel toalha. Se necessário o 
uso de água, retire a umidade 
com papel toalha. 

Faça o pós-dipping.
O pós-dipping é uma 
proteção química que 
mata bactérias que 
podem ser transmitidas 
de uma vaca para outra 
no momento da ordenha.

Alimente os animais 
logo após a ordenha. 
Para que se mantenham 
de pé, evitando a 
contaminação pelo 
ambiente. 

“CCS alta altera a 
composição do leite, o 
que se reflete em menor 
rendimento no laticínio.” 
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165 anos de tradição alemã, caminhando
ao lado do produtor brasileiro.

FATORES QUE INFLUENCIAM NO CONTROLE 
DA MASTITE ALÉM DO TRATAMENTO COM 
ANTIBIÓTICOS

A mastite é uma inflamação da glân-
dula mamária causada por bactérias. O 
tratamento para combater essa infec-
ção é de extrema importância, porém 
não se resume apenas ao uso de anti-
bióticos, visto que é preciso identificar o 
agente causador e as causas da doença 
para determinar a melhor estratégia a 
ser adotada. A capacidade de resolu-
ção da inflamação ou o agravamento 
da mastite dependem da relação entre 
três aspectos: a resposta imune da vaca, 
a patogenicidade do agente causador e 
os fatores ambientais.

Em relação à vaca, fatores como 
idade, histórico de casos de mastite 
e estágio de lactação, influenciam na 
resposta ao tratamento. Vacas mais 
novas têm maior chance de cura 
que vacas mais velhas. Animais que 

estejam com outra enfermidade podem 
ter o sistema imune comprometido, o 
que pode influenciar na cura. 

A chance de cura da mastite clínica 
depende também do tipo de patógeno 
causador, que variam quanto à viru-
lência (capacidade de se multiplicar 
dentro de um organismo), o local da 
infecção na glândula mamária, a gra-
vidade dos sintomas e a capacidade 
de adaptação aos mecanismos de de-
fesa da vaca. A realização da pesquisa 
de cultura microbiológica na fazenda 
é uma ferramenta extremamente im-
portante para auxiliar na tomada de 
decisão sobre o melhor tratamento.

Quanto ao ambiente, é importante 
que as vacas sejam alojadas em local 
limpo, seco e com sombreamento. Em 
sistemas de confinamento, deve haver 

o correto manejo para evitar situações 
de estresse e, com isso, redução da ca-
pacidade imunológica e maior exposi-
ção a agentes patogênicos.

Nos casos de mastite clínica em que 
o tratamento, prescrito por um médico 
veterinário, será realizado baseado 
nos sinais clínicos apresentados ou no 
resultado da cultura microbiológica, 
é importante que cada caso seja 
avaliado levando em consideração o 
histórico do animal e as características 
do agente causador da inflamação, 
para que seja possível analisar se 
ele responde ou não ao tratamento 
com antibióticos, por exemplo. Além 
disso, é indispensável que o ambiente 
forneça as condições de conforto e 
higiene necessárias para que as vacas 
se recuperem e combatam a infecção.

As tampas coloridas são uma ideia exclusiva da Cemil 
para tornar as embalagens diferentes e atrativas. As 
cores desempenham um papel importante na 
percepção visual da embalagem, uma vez que 
influenciam nossas ações. Sendo assim, por que não 
usá-las para estimular os consumidores no momento 
da compra?

Com tantos produtos disputando a atenção dos 
consumidores, as tampas coloridas das embalagens 
Cemil é uma forma de destacar os produtos da marca 
com cores alegres e divertidas.  Portanto, você poderá 
encontrar nas caixas, as unidades do leite com tampas 
coloridas, além de um produto de ótima qualidade 
que preparamos para você!

Boletim 10/2021



Informativo Coopatos | Outubro 202114 Informativo Coopatos | Outubro 2021 15

COOPERADO Média Mensal
UFC

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 875

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 1.560

FUNDACAO E. DE PATOS DE MINAS 1.587

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 1.587

PAULO SEBASTIAO RODRIGUES 2.154

HEBIO H. ALVES DE OLIVEIRA 2.289

LAERCIO JOSE DE SOUSA 2.520

NATALICIO GALVAO NETO 2.520

CILAS PACHECO 2.621

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 2.621

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 2.621

IRINEU MARTINS GODINHO 2.884

NAYARA VIEIRA GODINHO 2.884

ENOC OLIVEIRA SOARES 3.302

TENORIO SILVA SANTOS 3.557

COOPERADO Média Mensal
CCS

JADER VAZ 35.944

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 41.346

ANAIR MOREIRA TELES 47.267

FIRMINO TEODORO DA COSTA 48.617

FUNDACAO E. DE PATOS DE MINAS 76.493

LUCIO JOSE MENDES 83.857

CELSO GUIMARAES 89.174

NATALICIO GALVAO NETO 91.161

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 99.069

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 106.984

ENOC OLIVEIRA SOARES 114.726

MARIO JOSE DA SILVA 117.513

JULIANA ALVES BRAGA NUNES 118.779

BRAZ PEREIRA DA CRUZ 122.075

LELES ROCHA DOS SANTOS 132.132

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

CID AUGUSTO GOULART 13,85

LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA 13,46

NATALICIO GALVAO NETO 13,35

MOACIR BEBIANO MOTA 13,34

RONALDO LUZIA DA SILVA 13,33

MOACIR RODRIGUES DE LIMA 13,22

PAULO JOSE BRAGA SOARES 13,13

MARIA MARTA DE F. MAGALHÃES 13,13

ELISMAR JOSE DE SOUZA 13,13

VANDERLI ALVES FERNANDES 13,09

JOAO ANTONIO DA SILVA 13,09

JOSE FRANCELINO DIAS 13,06

MARIA LUIZ DIAS 13,06

SILESIO PERES DA SILVA 13,05

JOSE ANGELO DE OLIVEIRA 12,95

 MELHORES EM QUALIDADE: SETEMBRO 2021

Dados do Leite Mês: SETEMBRO 2021

Volume de leite recebido: 3.704.041 litros

Média Diária: 123.468 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 235

Média por Cooperado Fornecedor: 525

Preço médio do leite em SETEMBRO: R$ 2,33

Ganhadores da Ração: SETEMBRO 2021

1º Lugar em UFC HILARIO CLEMENTE DE SOUZA

1º Lugar em CCS JADER VAZ

1º Lugar em Sólidos Totais CID AUGUSTO GOULART

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

ENTREGA DE RAÇÕES ENSACADAS E DE FARELOS
PATOS DE MINAS E REGIÃO 

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

OUTUBRO E 
NOVEMBRO 01/11 a 05/11 08/11 a 12/11 18/10 a 22/10 25/10 a 29/10

(EM CASO DE CHUVA, PODERÁ OCORRER MUDANÇA NAS DATAS)
Região 1: Posses do Chumbo, Pindaíbas, Areado, Major Porto, Canjerana, Santiago, Ponto Chique, Mata 
dos Fernandes, Café Patense, Colônia Agrícola, Mata Burros, Monjolinho, Limeira, Campo Alegre, Campo 
Bonito, Carmo do Paranaíba e Aragão.

Região 2: Alagoas, Barreiro, Paraíso, Caixetas, Guimarânia, Santana, Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza, 
Barreiro, Vieiras, Pântano, Córrego Rico, Córrego das Pedras e Contendas.

Região 3: Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Veredas, Galena, Andrequicé, Santa Maria, Bonsucesso, 
Lagoa Seca, Cabeceira do Chumbo, Moreiras, Lageado, Serra da Quina, Horizonte Alegre, Três Barras, 
Ponte Grande, São João, Onça (Presidente Olegário), Capoeirão, Vargem Grande, Boa Vista e Sertãozinho.

Região 4: Bebedouro, Curraleiro, Capela das Posses, Cabral, Onça (Patos de Minas) Boasara, Bertioga, 
Porto das Posses, Mata do Brejo e Santo Antônio das Minas Vermelhas.

GISNEI ALVES CAMPOS
PATOS DE MINAS

GEOVA GUILHERME JOSE PEREIRA
PRESIDENTE OLEGÁRIO

ERNANE MACIEL DE FREITAS
PRESIDENTE OLEGÁRIO

SERGIO JOVEM
PRESIDENTE OLEGÁRIO

JEOVA GONCALVES DOS REIS
GUARDA-MOR

FABRICIO RIBEIRO COSTA
VAZANTE

GEISA MARIA DE ALMEIDA GONCALVES
ÁGUA COMPRIDA

Mais informações com Chico Tolentino ou pelos telefones:
(34) 9 9198-0548   (34) 9 9991-8901   (34) 3822-2978

Programação de Vacinação Brucelose
OUTUBRO E NOVEMBRO 2021

LOCALIDADE DATA

HORIZONTE ALEGRE 28/10/2021

VERTENTE AREADO 30/10/2021

SANTIAGO E SÃO JOÃO 10/11/2021

SERTÃOZINHO 11/11/2021

MATA DOS FERNANDES 12/11/2021

ONÇA DOS QUEIROZ 25/11/2021

MINGUANTE

28/10
CHEIA

20/10

FASES DA LUA

CRESCENTE

13/10
NOVA

04/11




