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RESUMO 

O principal objetivo do trabalho é praticar o teste de auxílio ao diagnóstico precoce da 

mastite bovina, cuja é uma afecção que acomete o sistema mamário de todas as 

espécies de mamíferos e causa significativas perdas econômicas ao produtor. O teste 

diagnóstico está sendo realizado através da análise termográfica infravermelha (TRI) 

de temperaturas do úbere e tetos em relação ao corpo  e ao reto do animal. sCom o 

uso de apenas um aparelho, o termovisor Fluke® Ti450 IR Fusion Tecnology, foi 

determinada, a partir de fotos, a termorregulação da pele superficial do animal, a qual 

forma um arco-íris de cores, sendo a cor azul a ausência de calor e a vermelha, 

presença, ponto determinante de infecção, confirmada pelos testes de caneca de 

fundo preto (CFP) e California Mastitis Test (CMT). Estão sendo monitoradas 18 vacas 

no haras Jaguari, em Jaguariúna/SP e 30 vacas na Fazenda Canto Porto, em Mogi 

Mirim/SP, durante 35 dias. Em conclusão, acredita-se que a TRI pode ser empregada 

na triagem da mastite através da medição da temperatura dos tetos e úbere, com alta 

capacidade de diagnóstico preditivo semelhante ao CMT e ao CFP, antes de o animal 

apresentar qualquer sintoma clínico ou alteração física no leite. 
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INTRODUÇÃO 

 A mastite é uma doença preocupante nas propriedades produtoras de leite no 

mundo. Uma vez acometido, o animal é sujeito à inflamação ou infecção dos tetos 

e/ou úbere, podendo apresentar sintomatologia ou não (COSTA, 1998). 

 A termografia infravermelha (TIV), é apresentada como um método não 

invasivo que detecta funções de fisiológicas de controle da temperatura corporal, em 

relação à alteração do fluxo sanguíneo, cujo caracteriza homeotermia do organismo 

através da superfície da pele (KNIZKOVA et al., 2007; CORTE, 2016). 

 Assim, a TIV tem ganhado espaço na Medicina Veterinária devido seu potencial 

no auxílio da detecção de doenças como, por exemplo, a laminite em equinos, como 

relata Basile (2012); Lawson et al. (1963), detectaram tumores em cães; Ring et al. 

(2008) observaram a vasodilatação decorrente inflamação; Garcia (2013) observou 

claudicações em cães e, Jacob et al. (2016), em aves.  

  O procedimento é seguro e bastante viável, uma vez que não há necessidade 

do uso de sedativos, contenção física, procedimentos cirúrgicos ou manejo do animal, 



apesar de não poder ser usada como ferramenta única de diagnóstico até então 

(BOUZIDA, 2009; CORTE, 2016).   

  

OBJETIVO 

 O objetivo do trabalho foi demonstrar e avaliar a capacidade do Termógrafo em 

diagnosticar a mastite clínica e subclínica, através da alteração de temperatura dos 

tetos e do úbere do animal, antes que haja apresentação de sintomas ou alterações 

físicas no leite, de fêmeas bovinas em lactação, realizando a confirmação da doença 

a partir testes rápidos de rotina. 

 

METODOLOGIA 

 A fotografia térmica, teste CMT e o teste da ‘caneca de fundo preto (CFP)’, 

estão sendo realizada no Haras Jaguari, em Jaguariúna/SP, e na Fazenda Canto 

Porto, em Mogi Mirim/SP, onde estão sendo monitoradas 48 fêmeas lactantes. 

 As fotos são tiradas a 0,30 metros de distância do animal, mensuradas as 

temperaturas médias (TM) e cascata de cores, entre tetos, quartos mamários do úbere 

(QM), região perianal e corpo (região de flanco) durante a ordenha em horários de 8 

e 14 horas, de animais saudáveis e doentes, em dias chuvosos, frio e de sol, com 

temperatura ambiente variando entre 10 a 28°C e umidade relativa entre 30 a 85%. 

As vacas diagnosticadas pelos testes CFP e CMT, também são fotografadas 

as porções doentes e determinar um parâmetro de comparação entre as TM’s. 

 

RESULTADOS 

Corporal 

Superficial 

(flanco) 

Retal 

Superficial 

Teto 

Saudável  

Teto doente Quartos 

Mamários 

Saudáveis 

Quartos 

Mamários 

Doentes 

35,8 a 36,5 36,5 a 37,5 33 a 34,5°C >36,5°C 32 a 37°C >38°C 

Tabela 1 – Avaliação Termográfica - Determinação de parâmetros de temperatura de 
superfície de pele em corpo (flanco), mucosa retal, teto e úbere, saudáveis e doente. 
 
 

DISCUSSÃO 

 Apesar de a mastite subclínica não apresentar sintomatologia, com o aumento 

da temperatura superficial da pele, a qual pode ser aferida apenas com aparelho 

termoviso, tem-se observado que é bastante característico da doença, uma vez que 

há inflamação ou infecção local (MULLER, 1999).  



 Desta forma, vacas com temperatura superior a 38°C no úbere, apesar de o 

CMT e o CFP darem negativos primeiramente, estão aptas a desenvolverem mastite 

após alguns dias, sendo confirmadas também com os testes. Porém, ainda estão 

sendo monitoradas a quantidade de dias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em conclusão, julga-se bastante importante o investimento em um aparelho 

de termografia para propriedades produtoras de leite, uma vez que o aumento de 

temperatura local acima do parâmetro fisiológico superficial, demonstrou casos da 

doença. 
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