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Introdução

Devido à criação extensiva predominante no 
Distrito de Moxotó, Município de Ibimirim – PE
observa-se alta incidência de miíases e mastites nos 
rebanhos caprinos e ovinos. 

A mastite é um processo inflamatório da glândula 
mamária, que se caracteriza por alterações físicas e 
químicas do leite, além de modificações patológicas no 
tecido glandular. Algumas transformações observadas 
no leite são a sua descoloração, o aparecimento de 
coágulos e a presença de grande número de leucócitos. 
A glândula mamária geralmente apresenta aumento de 
volume, elevação da temperatura, dor e enrijecimento
[1]. Na classificação mais adotada na atualidade, de 
acordo com a convenção internacional, a mastite é 
classificada como clínica e subclínica. Sendo que, a 
mastite clínica pode ser aguda, crônica ou gangrenosa
[2]. Em caprinos, o Staphylococcus aureus é 
considerado o mais importante patógeno causador de 
mastite. Outros agentes infecciosos são Mycoplasma 
mycoides var. mycoides, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus pyogenes e 
Yersinia pseudotuberculosis [3].

A miíase, conhecida comumente por “bicheira”, é 
causada por infestação de Cochiomyia hominivorax e 
Chrysomia bezziana. Ela pode ser observada em todos 
os animais domésticos em climas subtropicais ou 
tropicais. Os sinais clínicos incluem lesões extensas à 
pele, ao tecido cutâneo e aos músculos, acompanhadas 
de uma copiosa quantidade de exsudação marrom e de 
odor desagradável. A transmissão ocorre pela 
deposição de ovo dessas moscas em feridas recentes ou 
em lugares de sujeira ou umidade. No local da ferida as 
larvas em maturação alimentam-se e se enterram no 
tecido vivo, produzindo uma necrose liquefativa 

acentuada (tornando o tecido defeituoso). Pode ocorrer 
ainda infecção bacteriana secundária e ataque 
simultâneo de moscas com outras larvas [4].

Objetivou-se relatar uma mastectomia unilateral em 
cabra, realizada a campo, e também apresentar as 
dificuldades desta prática em situações precárias.

Material e métodos

No dia 14 de maio de 2009, em Moxotó, distrito de 
Ibimirim, Pernambuco, uma cabra sem raça definida se 
encontrava com a glândula mamária enrijecida, com 
extensa área de necrose e exposição do canal do teto, 
resultado do parasitismo por miíase. Observou-se 
extravasamento de leite com aspecto grumoso através 
da lesão provocada pelas larvas. A extensa perda de 
continuidade da pele na glândula afetada, com 
exposição da secreção láctea ao ambiente resultou em 
mastite crônica. Após análise da lesão concluiu-se que 
o melhor tratamento seria a intervenção cirúrgica.

Foi realizada uma mastectomia unilateral com os 
recursos disponíveis na ocasião. O animal foi sedado 
com xilazina 2% na dose de 0,05mg/kg, pela via 
intramuscular. Realizou-se tricotomia da região a ser 
operada e após rigorosa anti-sepsia com álcool 70º e 
iodopovidona, aplicou-se lidocaína no local a ser 
incidido e profundamente na base da glândula 
mamária.

O animal foi colocado em decúbito dorsal com os 
membros posicionados em extensão. Procedeu-se 
inicialmente uma incisão elíptica ampla e a divulsão 
dos tecidos objetivando retirar o tecido mamário 
defeituoso. Os vasos do úbere foram pinçados, 
seccionados e ligados com Categute® cromado número 
zero [2]. Após retirada de toda a glândula mamária, a 



pele foi reconstituída com sutura isolada simples,
utilizando fio de Nylon número zero.

No pós-cirúrgico o animal foi tratado com 
antibioticoterapia à base de oxitetraciclina (10mg/kg), 
durante sete dias, com dexametasona (10 mg/kg) 
em dose única e também localmente com aplicação de 
Bactrovet Prata (Sulfadiazina prata - 0,1 g; Alumínio -
5,0 g; Cipermetrina - 0,4 g; DDVP - 1,6g; Excipiente 
q.s.p. - 100,0 g), após limpeza da região. 

O animal permaneceu isolado do rebanho e sob 
observação do criador por 10 dias, sendo depois 
introduzido de volta ao regime extensivo.

Resultados e Discussão

A realização da mastectomia ocorreu através do 
projeto de extensão direcionado a pequenos criadores 
de caprinos e ovinos do sertão pernambucano, 
financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Por meio deste projeto, auxiliamos o 
desenvolvimento da caprinovinocultura do Estado, 
enfatizando questões socioambientais e sanitárias. 
Nesse sentido, destaca-se a necessidade de adequado 
manejo sanitário, a fim de evitar intervenções 
cirúrgicas, as quais geram mais despesas à margem da 
realidade do pequeno criador.   

Mesmo com um sistema extensivo é importante que 
o criador tenha periodicamente contato com o rebanho, 
a fim de examiná-lo e diagnosticar a miíase o mais 
precocemente possível. 

A mastite resultou da perda da integridade do canal 
galactóforo e pela contaminação com agentes 
infecciosos, o que resultou em leite com aspecto 
coagulado [1]. 

Não foi realizado exame para detecção do agente 
bacteriano causador da mastite devido à dificuldade de 
transporte da amostra de leite para o laboratório mais 
próximo e também porque tal resultado não era de vital 
importância para resolução do caso cirúrgico. Contudo, 
nota-se a necessidade de se implantar um laboratório de 
apoio à pesquisa e extensão na estação avançada da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
em Ibimirim.

Tanto a mastite quanto a miíase são enfermidades 
que podem ser evitadas através de um manejo sanitário 
adequado [3]. Por isso, a prevenção é a melhor 
alternativa no combate a essas enfermidades, já que o 
agravamento desse quadro pode acarretar numa 
intervenção cirúrgica, como a mastectomia, causando 
perdas econômicas para o produtor. 

Apesar da intervenção cirúrgica ter sido realizada 
fora do ambiente hospitalar, nenhum problema houve 
no pré, trans e pós-cirúrgico.

Dado o exposto, conclui-se que mastites e miíases 
provocam perdas econômicas nos rebanhos caprinos, 
sendo uma das causas que levam a necessidade de 
realizar mastectomia unilateral na espécie.      
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