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Do total das mastites infecciosas, 90% correspondem a mastite subclínica 
(Staphylococcus aureus) e 10% são responsáveis pelas mastites clínicas, 
por isso é importante o diagóstico com a prova de raquete para o controle 
diário e prevenção das mastites com MASTITE CELL. Vacas com mastite 
subclínica e clínica incrementam CCS-CBT e devem ser as últimas a 
serem ordenhadas, evitando a contaminação do restante das vacas sadias 
com Staphylococcus aureus e outros agentes. Como verificar quais vacas 
estão com mastite subclínica? Através do método California Mastitis Test 

preto, o produtor conhece a situação de mastite de suas vacas em lactação, 
identificando os animais que necessitam de cuidados. Num rebanho onde não 
se realiza o teste de raquete (CMT), jamais se conhecerá a real situação de 
Mastite Subclínica na propriedade.O sucesso para o controle das mastites e 
garantia da qualidade do leite depende do uso da dupla Mastite Cell e CMT.

CMT (Teste de raquete), onde é utilizado 
uma raquete contendo, quatro cavidade e 
o reagente do CMT, sendo este efetuado
antes da ordenha. O teste de raquete deve 
ser praticado a cada 15 dias, registrando
as vacas positivas para mastite. Através 
deste método e do teste da caneca de fundo

Raquete Reagente

Caneca F. Preto

IMPORTÂNCIA DO TESTE DE RAQUETE (CMT) PARA O PRODUTOR
DE LEITE FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DOS PARÂMETRO DOS TESTES
DE RAQUETE (CMT)

CMT
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Aplicar as doses indicadas do produto, ofertando-o diretamente em cima do alimento, tanto nos boxes individuais como coletivos. Em
propriedades  onde se utiliza pré-mixer, vagão forrageiro, betoneira, ou qualquer outro método de mistura, realizar uma pré mistura do 
produto em um dos ingredientes da ração: farelo de soja, milho, suplementos, sal mineral, silagem ou cevada, e em seguida misturar com o 
restante dos ingredientes de forma homogênea, ofertando nos cochos, segundo a quantidade de animais que irão consumir o produto 
(10-15g cab/dia) e observar o tamanho do cocho em relação ao número de animais . Sendo o tratamento contínuo, o animal que em um dia 
não consumir a dose indicada, nos seguintes dias irá ingerir de forma suficiente e eficaz.  

Na prevenção e tratamento dos agentes das mastites clínicas e subclínica, principalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis, Streptococcus B hemol e Escherichia coli nas vacas lactantes, secas e novilhas, auxilia para a diminuição a contagem de células 
somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) no leite, em casos de resistência a antibióticos e para produzir leite orgânico 
sem resíduos e sem carência.   

Não é tóxico, não deixa resíduos no leite e carne, ajuda aumentar a força vital dos animais e resistência do rebanho, não afeta a
palataibilidade do alimento.

O complexo homeopático MASTITE CELL tem como ação o fortalecimento dos epitélios e imunidade do úbere e a imunidade geral 
do animal frente aos microorganismos patogênicos. Desta forma previne e atua nas mastites clínicas e subclínica, consequentemente 
diminui a contagem de células somáticas (CCS) e total de bactérias (CBT) no leite produzido, fortalece o
 

Administrar na ração, suplemento proteico, sal mineral, silagem ou cevada das vacas em lactação, secas e novilhas 20 g/animal/dia 

Em uma diminuição das mastites, contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) a dose preventiva será
10-15g/animal/dia. Vacas em produção tratar sempre até o final da lactação. Assegure-se que a mistura final fique homogênea.
Identificar as vacas com maior contagem de CCS e CBT e animais com mastite subclínica que apresentam gravidade de ++/+++  

sistema orgânico do animal melhorando a qualidade vital individual e a saúde coletiva do rebanho.

Para um bom resultado é necessário manter a higiene ambiental e a alimentação equilibrada, segundo orientação 
do Médico Veterinário. Realizar provas de raquete quinzenal e provas mensais da qualidade do leite, separar vacas 
com mastite, eliminar vacas velhas. Realizar analise individual de CCS das vacas em lactação entre 60-90 dias,
Identificar vacas com mais de 900.000 CCS e realizar tratamento especial e tratar com o produto Mastite Cell vacas 
secas e novilhas de primeiro parto para diminuir taxa de novos casos.

Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores e fontes de radiação eletromagnética. Manter 
a embalagem bem fechada e longe de contaminantes.

Não há contra-indicações, não gera carência para leite e carne, nem risco de intoxicação para animais ou humanos. 
Não gera metabolítos daninhos circulantes no organismo do animal.

Dois (02) anos após a data de fabricação, mantendo a embalagem bem fechada e protegida.

Embalagem: Sachê de polietileno de 1Kg, sacos de polietileno de 10Kg e 20Kg.

Complexo Homeopático é a tecnologia mais avançada dentro das
diferentes escolas de homeopatia veterinária. Foi desenvolvida para
elaborar formulações onde se associam diferentes ingredientes ativos
vegetais, minerais , biológicos e nosódios, os quais este último podem ter como 
base células, tecidos, exsudados inflamatórios, líquidos patológicos, 
agentes micro-biológicos, parasitários e fragmentos de lesões patológicas 
de animais, sendo todos incorporados ao veículo orgânico natural. Além 
disso, os ingredientes ativos devem ter uma potência de até 12CH, respeitando
assim o número de Avogadro na formulação do complexo homeopático. Nossos 
produtos respeitam os princípios de Hahnemann, baseando-se nos avanços 
tecnológicos da ciência atual para fortalecer a homeopatia veterinária.

Para obtermos produtos com excelentes resultados e eficácia no campo, conta-
mos com um rigoroso processo de controle de qualidade de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação, o que nos da a segurança que
todos os ingredientes utilizados seguem os padrões de qualidade
exigidos pela Enzivet e as farmacopéias homeopáticas brasileira e

Através dos Complexos Homeopáticos desenvolvidos pela Enzivet, a
empresa busca promover nos animais o estabelecimento da força vital, 
e o aumento da renda e produtividade, aliada a sustentabilidade 
do pequeno, médio e grande produtor. 

internacional, sendo este um de nossos grandes diferenciais.

1- Em um período mínimo de 4 meses de tratamento diário, e respeitando as doses 
indicadas, diminui em mais de 70% a mastite subclínica; 

2- Em um período mínimo de 4 meses de tratamento diário, e respeitando as doses 
indicadas, diminui em mais de 70% a mastite clínica; 

3- Em um período de 4 meses ajuda a reduzir no mínimo 60 % das células somáticas 
no leite provenientes da mastite subclínica (ver diagrama de fatores que aumentam as 
CCS no site www.enzivet.com.br/bovinos); 

4- Diminuição de custos por uso de antibióticos, soros, quimioprofiláticos, anti-
inflamatórios e vacinas antimastiticas em vacas secas e em lactação;  

5- Auxilia no incremento da produção de leite das vacas em lactação tratadas; 

6- Zero descarte de leite durante o tratamento; 

7- Diminui a positividade de quartos afetados por mastite subclínica;  

8- Diminui a agressividade (++ e +++) dos quartos afetados por mastite subclínica;  

9- Melhora a força vital do animal e a saúde coletiva do rebanho; 

10- Melhora o aspecto e integridade da pele e pelo, assim como o aspecto e 
conformação do úbere;  

11- Auxilia ao longo do tempo no incremento dos sólidos totais do leite; 

12- Incrementa a digestibilidade dos animais que consomem o produto, e 
consequentemente, unido a diminuição da mastite e células somáticas, gera um 
incremento da produção de leite;  

13- Diminui novos casos de infecção por mastite em vacas paridas e novilhas de 
primeiro parto; 

14- Diminui o tempo de duração da infecção; 

(10g/animal na  ordenha da manhã e 10 g/animal/dia a tarde).

Sem dúvida o teste de raquete (CMT) é  importante para a correta interpretação 
dos parâmetros de % de mastite, % tetos infectados, taxa de novos casos 
de mastite e % de gravidade, e conhecer a sanidade do úbere e do animal.
Sobre esta base abaixo descrevemos o significados destes indicadores.

% POSITIVIDADE DE MASTITE: Este indicador nos mostra a situação de mastite 
na propriedade e não deve ultrapassar 12%. Quando a porcentagem 
de positividade está alta nos diz que o produtor está perdendo produção de 
leite e tendo altos gastos com antibióticos, quimioprofiláticos, soros (alopático)

% TETOS INFECTADOS: Este indicador faz referência a porcentagem de tetos
que acusaram positividade no teste de raquete e não deve ultrapassar 15-18%. 
Quando em um tambo de leite a porcentagem de tetos infectados se encontra 
acima do normal, ocorre uma contaminação de tetos sadios pelos tetos infectados 
podendo-se dever ao uso de panos e até mesmo pela própria ordenhadeira 
contaminada. A alta porcentagem de tetos infectados mostra que está havendo 
uma perda de produção de leite, que pode chegar até 4% por teto infectado.  

% GRAVIDADE ++ E +++: É caracterizado quando uma vaca em lactação apresenta 
++ ou +++ cruzes em qualquer dos tetos no teste CMT. Indica a possibilidade imediata 
da vaca apresentar mastite clínica. A % de gravidade não deve ultrapassar 15%. Uma 
porcentagem de gravidade muito alta indica futuros gastos com antibióticos, descarte de 
leite, descarte de vaca e até mesmo perda do animal. Geralmente estes animais são 
responsáveis por índices de CCS entre 600.000 e 1.200.000, sendo o uso contínuo de 
Mastite Cell uma medida auxiliar no controle a CCS.

*TAXA DE NOVOS CASOS: Tem como fonte vacas secas e novilhas de primeiro parto
não bem manejadas, manifestando ao parir mastite clínica e subclínica. Para um melhor 
resultado no controle destas mastites deve-se tratar com Mastite Cell no pré-parto 30 
dias antes de parir, para que quando entrem em nova lactação não tragam novos 
casos de mastite.

devido a casos frequentes de mastite clínica.

nos tetos afetados para fortalecer o tratamento com o produto homeopático de forma sistemática.
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Cada 1000g de pó do complexo homeopático contém:
Staphylococcus aureus.....9CH           Hypothalamus............11CH           Levedura seca (Saccharomyces cerevisiae).11CH  
Streptococcus agalactie....9CH          Pulsatilla nigricans..11CH            Chitosan.................................................................10CH
Streptococcus uberis..........9CH          Hepar sulphuricum...11CH            Chitina....................................................................10CH
Streptococcus B hemol.......9CH         Phytolacca decandra.11CH            Ricinus communis................................................11CH
Collibacilinum ......................9CH         Ricinus comunis.........11CH            Calcárea Carbônica..............................................11CH
Timus bovino..........................6CH         Belladona......................6CH            Veículo qsp..........................................................1000g
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