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O aplicativo para tablets com sistema operacional IOS, foi desenvolvido para fornecer uma ferramenta que, de uma 
forma rápida, prática e funcional, permite uma análise da operação da fazenda leiteira, visando planejar ações, 
correções e tratamentos veterinários, que contribuam para a melhoria da qualidade do leite e da lucratividade  
do produtor.

O aplicativo é todo modular, permitindo análises da fazenda completa ou em lotes, on-line ou off-line.

Nas páginas seguintes veja tela a tela como usar o APP.
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CONFIRA, TELA A TELA, 
AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO 

APLICATIVO.



5

Tela HOME com três ícones:
•  iQmax+
•  Espaço Técnico
•  Conheça o programa
Dica: sempre que desejar voltar para a tela HOME, a qualquer 
momento, basta clicar no logo iQmax+ presente no canto superior 
esquerdo de todas as telas.

Ao clicar no ícone iQmax+ abre-se a tela MENU com dois ícones:
•  Início
•  Análise Econômica

Tela MENU, ícone Análise Econômica: 
Ao clicar no ícone Análise Econômica você será direcionado a uma 
tela de mesmo nome, onde poderá escolher entre fazer uma Nova 
Simulação ou abrir simulações gravadas, listadas à direita da tela, 
por ordem de data. A Análise Econônima contida neste APP é uma 
simulação que permite mostrar ao produtor o quanto ele pode ter de 
retorno financeiro ao controlar a mastite.
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Na tela FAZENDAS também aparece, pela primeira vez, o botão 
Sincronizar, no canto superior direito. Ao clicar nesse botão, caso o 
usuário não esteja on-line, a tela LOGIN será aberta.

Ao clicar no ícone Início abre-se a tela FAZENDAS com dois ícones.
•  Fazendas Cadastradas
•  Novas Fazendas

Tela ANÁLISE ECONÔMICA, botão Nova Simulação:
Ao clicar em Nova Simulação, você será direcionado a uma tela onde, 
ao preencher os campos da coluna da esquerda, é apresentado ao lado 
direito o resultado financeiro esperado com a redução de mastite clínica 
e mastite subclínica, levando em consideração estudos que demonstram 
perda na produção, gastos com tratamento, descarte de leite e também 
possíveis incrementos de ganhos através dos bônus pagos  
pelas captadoras.
O resultado também é apresentado graficamente. Clicando sobre uma 
cor do gráfico, o resultado correspondente é iluminado.
Abaixo do gráfico há um botão Enviar por E-mail, que permite a você 
enviar a simulação em PDF por e-mail.
Obs.: Após o término do preenchimento dos dados, deve-se sempre 
clicar no botão Salvar Dados ao final, caso contrário, a simulação não 
será gravada.
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Tela SINCRONIZAR FAZENDAS. 
Nessa tela, ao lado esquerdo, você visualizará se as fazendas 
estão ou não sincronizadas entre o iPad e a WEB. A cor vermelha 
representa uma fazenda não sincronizada, a amarela representa uma 
fazenda sincronizada, mas com análise por sincronizar; e a cor verde 
representa uma fazenda com todas as análises sincronizadas.
Se a fazenda não estiver sincronizada, ao lado direito é demonstrada 
uma lista das análises que devem ser sincronizadas.

Tela de LOGIN:
Preencha com seu email e senha e clique no botão Login. Se for a 
primeira vez, e você ainda não foi cadastrado, preencha com seu email 
e crie uma senha, clicando em seguida no botão Cadastrar, você 
deverá aguardar um email da Zoetis liberando o seu acesso. Você 
pode continuar usando o APP off-line até receber essa liberação. Você 
só não conseguirá sincronizar as fazendas. Você será direcionado 
para a tela HOME.

Tela FAZENDAS, ícone Fazendas Cadastradas:
O ícone Fazendas Cadastradas apresenta uma lista com as fazendas 
que já estão cadastradas no APP, contendo seu nome e a data de 
sua criação.
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Botão Nova Análise: 
Inicia uma nova análise na fazenda selecionada a partir do zero. Abre-
se uma caixa de seleção para escolher entre Lote ou Fazenda Inteira.

Tela FAZENDAS, ícone Novas Fazendas:
Ao selecionar o ícone Novas Fazendas, abre-se a tela CADASTRO. 
Preencha todos os dados solicitados e clique no botão Cadastrar 
para abrir tela CADASTRO OPERAÇÃO. 
Obs.: o e-mail da fazenda deve ser válido e exclusivo dela. Isso é 
necessário pois, é por ele que o fazendeiro receberá sua senha de 
acesso na web, quando a fazenda for sincronizada a primeira vez. 
A partir dessa tela, no canto superior direito, aparece o botão com 
o símbolo de uma câmera, que abre a câmera fotográfica do iPad 
para fotos. (você deverá permitir o acesso à sua câmera, caso não o 
tenha feito).

Ao selecionar uma fazenda abre-se uma tela com uma lista de 
operações que podem ser feitas em uma fazenda cadastrada:
•  Editar: para alterar ou completar a análise.
•  Apagar: para apagar a análise.
•  Copiar: cria uma cópia para iniciar uma nova análise, mantendo as 

informações cadastradas anteriormente.
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Tela CADASTRO DE OPERAÇÃO:
Nesta tela você seleciona o tipo de ordenha da fazenda, através  
dos botões:
•  Balde ao pé
•  Espinha de peixe
•  Tandem
•  Lado a lado
•  Carrossel

Após selecionar o tipo de ordenha desejado, você deverá informar o 
sistema de criação, tipo de equipamento, o número de ordenhas, etc. 
Após completar todos os dados, clique no botão Cadastrar. Você será 
direcionado para a tela CADASTRO ORDENHA.

Tela CADASTRO ORDENHA:
Nesta tela deve ser informada a raça das vacas, o número de animais 
e a produção total diária de leite. Preencha todos os dados e clique 
no botão Cadastrar. Você será direcionado para a tela INICIAR.
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Ao selecionar um dos três ícones, você será direcionado a uma nova 
tela com os respectivos questionários para análise. Completando cada 
questionário, clique no botão Cadastrar para que as informações 
sejam gravadas na operação. Automaticamente você retornará à tela 
CHECKLIST para seguir com a análise. Cada análise de procedimento 
pode ser acessada e alterada a qualquer momento.

Tela INICIAR:
A tela apresenta três ícones que direcionam para novas telas:
•  Checklist
•  Análise Qualidade do Leite
•  Plano de Ação

Tela CHECKLIST:
Esta tela apresenta três ícones:
•  Procedimentos Pré-Ordenha
•  Procedimentos Ordenha
•  Instalações
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Tela PROCEDIMENTOS DE ORDENHA:
Para a análise de sujidade, swab de teto e escore de esfíncter, o APP 
apresenta fotos associadas a escores para que você consiga identificar 
a situação da fazenda, de acordo com o que você observou. Preencha 
a quantidade, digitando diretamente no campo abaixo das fotos ou 
usando os símbolos       e       para adicionar ou eliminar um animal/teto 
da análise. Observe que há um número mínimo de observações que 
devem ser preenchidas, número esse que aparece acima das imagens.

Tela PROCEDIMENTOS DE ORDENHA:
Dentro desta tela, após a última pergunta, há o botão MEDIDOR DE 
TEMPO DE ORDENHA que direcionará você para três cronômetros para 
o registro dos tempos de estimulação, contato de pré-dipping e intervalo 
entre o estímulo e a colocação das teteiras.
Cada cronômetro exige o registro do tempo de pelo menos 5% do total 
de animais cadastrados na ordenha (primíparas + multíparas), com no 
mínimo 5 vacas. Caso seja necessário, pode-se adicionar mais vacas pelo 
botão Adicionar Vaca.
Para ativar cada cronômetro, clique no botão Liga acima da coluna 
correspondente. Para iniciar o registro do tempo clique no símbolo  >  e 
para parar clique no símbolo  s . Se a contagem de tempo tiver que ser 
refeita, você pode recomeçar clicando no botão Zerar do cronômetro. 
Não é permitido acionar um novo cronômetro com outro 
 cronômetro ativo.
Após terminar de registrar, você deve clicar no botão Cadastrar, que 
se encontra abaixo da coluna. Ao cadastrar todos os três cronômetros, 
clique em Avançar para concluir. E depois clique Cadastrar para voltar à 
tela CHECKLIST. Nessa tela clique no botão Voltar para retornar à tela 
INICIAR e acessar outro ícone.
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Ao clicar no ícone Análise Mastite, você será direcionado para a tela 
ANÁLISE MASTITE CLÍNICA OU SUBCLÍNICA. Nesta tela selecione o 
botão Clínica ou Subclínica.
Selecionando o botão Clínica você deve selecionar o botão Análise 
Individual ou Análise Lote/Fazenda. Ao selecionar, preencha as 
informações solicitadas. Você pode adicionar quantas vacas achar 
necessário na Análise Individual através do botão Adicionar Vaca.

Ao selecionar o botão Subclínica, abre-se o botão Análise Individual. 
Ao acioná-lo, aparecerão os gráficos de análise de CCS e CBT. Os 
gráficos só serão apresentados caso você tenha feito o seu LOGIN 
e os dados de CCS/CBT tenham sido preenchidos pelo produtor em 
https://iqmax.com.br e sincronizados no app.

Tela INICIAR, ícone Análise Qualidade do Leite:
Esse ícone direcionará para a tela QUALIDADE DO LEITE.  
Nessa tela há dois novos ícones:
•  Análise Mastite
•  Análise Cultura
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Clicando nos botões Análise (de 1 a 5), você visualizará os gráficos de 
mastite subclínica, gerados a partir dos dados da fazenda.

Clicando o botão Plano de Ação, aparecerá a opção “Visualize os 
gráficos no plano de ação”, o que permitirá incluí-os no relatório. Na 
mesma tela, o botão Sincronizar permite que se atualizem os gráficos, 
em caso de alteração dos dados no site. Lembrando que, somente o 
fazendeiro pode inserir os dados da fazenda na web, seja manualmente 
ou através da importação de um arquivo XML, fornecido para assinantes 
da Clínica do Leite.
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Ao selecionar Resultado de Cultura de Alta CCS, informe a contagem 
de casos contagiosos e casos ambientais. Ao final clique em Cadastrar.
Clique em Voltar para retornar aos menus anteriores.

Tela QUALIDADE DO LEITE, ícone Análise Cultura:
Ao selecionar este ícone você será direcionado para a tela ANÁLISE 
CULTURA. Nela serão exibidos dois botões: Resultado de Cultura de 
Tanque e Resultado individual de cultura alta CCS (acima de 200.000 
cél/mL).
Ao selecionar Resultado de Cultura de Tanque, informe a contagem de 
agentes contagiosos.
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Tela INICIAR, ícone Plano de Ação:
Após completar uma ou todas as informações do Checklist e da 
Análise Qualidade do Leite, será habilitado (automaticamente) 
o ícone Plano de Ação. Ao clicar nesse ícone, o APP gera 
automaticamente um relatório para a fazenda, baseado nas respostas 
da análise.
O relatório gerado apresenta as informações separadas por cada 
tópico analisado e contém dois botões.
O botão Comentários permite a você digitar um texto livre, que será 
adicionado ao ítem. 
O botão Fotos abre a biblioteca de fotos do iPad para que você 
selecione uma foto, tirada anteriormente durante a análise, que você 
queira inserir no item do plano.  
Obs.: a foto do cabeçário do plano de ação é selecionada pelo 
programa, entre as constantes no cadastro da operação (sempre a 
mais recente).
O botão Protocolo, no canto inferior direito, possibilita a você 
adicionar protocolos de tratamento contra mastite clínica, ou para a 
terapia da vaca seca, personalizando o plano de ação.
O botão Análise Econômica abre uma lista análises econômicas feitas 
para seleção e inclusão no plano.
O botão Enviar por E-mail, ao final da tela, permite a você enviar o 
Plano de Ação em PDF por e-mail.

Tela HOME, ícone Espaço Técnico:
Ao clicar no ícone Espaço Técnico, você será direcionado a uma área 
onde poderá visualizar diversos materiais técnicos em PDF.

Tela HOME, ícone Conheça o Programa:
Ao clicar em Conheça o Programa, você entrará em uma página com a 
descrição do Programa iQmax+.
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.


