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Objetivou-se avaliar os fatores de riscos associados na ocorrência de hiperqueratose da 

extremidade dos tetos em rebanhos leiteiros localizados no Sul do Brasil. O estudo foi realizado 

em 16 propriedades leiteiras, localizadas nas mesorregiões Meio-oeste e Serrana do Estado de 

Santa Catarina. No período de maio de 2015 a março de 2016 foram realizadas quatro visitas 

técnicas às propriedades, sendo avaliadas as extremidades dos tetos de todas as vacas em lactação 

para verificar as condições da extremidade dos tetos, utilizando-se uma escala de 1 a 4 (escore 1= 

extremidade sem formação de anel e escore 4= extremidade com bastante anel rugoso). 

Informações sobre a caracterização das propriedades leiteiras e seus procedimentos de manejo 

foram obtidas a partir da aplicação de um questionário estruturado. Dados de produção e dos 

indicadores de saúde da glândula mamária foram obtidos do Controle Leiteiro da Associação 

Catarinense de Criadores de Bovinos (ACCB). Os dados foram submetidos à análise de variância, 

utilizando-se o procedimento MIXED (PROC MIXED) do pacote estatístico SAS, sendo os 

dados previamente testados para a normalidade de resíduos e as médias comparadas pelo Teste de 

Tukey. O escore médio de hiperqueratose (escala 1 a 4) foi de 2,37, sendo que 43,3% dos quartos 

apresentavam hiperqueratose (escores 3 e 4). Observou-se relação significativa (P= 0,0010) entre 

a utilização de extrator automático com a ocorrência de hiperqueratose. Vacas ordenhadas em 

propriedades que possuem equipamento de ordenha com extrator automático apresentaram menor 

escore médio de hiperqueratose, assim como as propriedades que mantinham um programa 

periódico de manutenção dos equipamentos de ordenha (P= 0,0009) (Tabela 1). Quando avaliado 

quais as técnicas utilizadas em programas de controle e monitoramento de novas infecções 

intramamárias, práticas como o uso de selante interno de tetos apresentaram efeito (P< 0,0001), 

sendo que as vacas dos rebanhos que aplicam o selante interno de teto apresentaram maior escore 

de hiperqueratose (Tabela 1). Foi observada relação altamente significativa (P< 0,0001) entre a 

ordem de parto e o escore médio de hiperqueratose na extremidade dos tetos (Tabela 1), sendo 

que vacas com dois e três partos apresentaram escore médio de hiperqueratose mais alto do que 

vacas primíparas. Observou-se que o estágio de lactação apresentou um efeito altamente 

significativo (P <0,0001) sobre o escore médio de hiperqueratose, sendo que vacas no início de 

lactação (101 dias) apresentaram valores mais altos (Tabela 1). Em relação à ocorrência desta 

lesão, foi observada relação significativa nos quartos posicionados na região anterior da glândula 

mamária, apresentando maior ocorrência de hiperqueratose. 
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Tab. 1 Relação entre fatores de riscos e escore médio de hiperqueratose na extremidade dos 

tetos. 
Variáveis explanatórias Classe Número de amostras X ±EP** 

Extrator automático 
Não 921 2,37 ± 0,052a 

Sim 1.070 2,22 ± 0,031b 

 Total 1.991  

Manutenção ordenhadeira 
Eventual 517 2,35 ± 0,044ª 

Periódica 1.474 2,23 ± 0,037b 

 Total 1.991  

Selante interno de teto 
Não 164 2,08 ± 0,068b 

Sim 1.827 2,51 ± 0,021a 

 Total 1.991  

Sistema de produção 

       À pasto / 

semiconfinado 
                1.091         2,32 ± 0,033ª 

Confinado                   900 2,27 ± 0,050a 

 Total 1.991  

Ordem de parto 

1 797 2,22 ± 0,044b 

2 484 2,39 ± 0,045a 

3 271 2,38 ± 0,053a 

4 ou mais 435 2,17 ± 0,046b 

 Total 1.987  

Estágio de lactação (dias) 

0-100 592 2,14 ± 0,043b 

101-200 586 2,30 ± 0,043a 

201-300 501 2,33 ± 0,045a 

>300 308 2,39 ± 0,054a 

 Total 1.987  

Cor dos tetos 

Branco 1.876 2,39 ± 0,019ª 

Malhado 300 2,45 ± 0,045ª 

Preto 1.024 2,43 ± 0,025ª 

 Total 3.200  

Quarto mamário 

Anterior direito 797 2,45 ± 0,036a 

Anterior esquerdo 797 2,46 ± 0,037a 

Posterior direito 797 2,33 ± 0,037b 

Posterior esquerdo 802 2,32 ± 0,038b 

 Total 3.193  

 

 


