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RESUMO
O aumento da exigência do mercado consumidor tem elevado a necessidade de produção de
leite de melhor qualidade. E para que os produtos lácteos atinjam níveis satisfatórios de
qualidade, é imprescindível a adoção de programas de boas práticas de manejo e de controle
da mastite. Nestes programas, são realizadas análises periódicas do leite de tanque para
identificação das principais fontes de contaminação do leite. Essas análises, aliadas com a
avaliação dos fatores de risco, possibilitam a elaboração de um plano de ação para o controle
da qualidade do leite produzido. Nessa revisão objetivou-se apresentar resultados recentes de
pesquisas sobre o efeito da mastite subclínica bovina na composição e na qualidade higiênica
do leite de tanque, contribuição relativa dos patógenos causadores de mastite subclínica sobre
a qualidade do leite, avaliação dos fatores de risco para a baixa qualidade do leite e avaliação
do nível de conhecimento e opiniões sobre mastite e qualidade do leite.
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INTODUÇÃO
A produção de matérias primas de alta qualidade é um dos principais desafios para o
aumento da competitividade do sistema agroindustrial do leite. Dentro deste contexto, a
qualidade do leite cru é um dos principais critérios para o processamento, rendimento e
aceitabilidade dos derivados lácteos.
A mastite, inflamação da glândula mamária, exerce influência negativa sobre a
composição e as características físicas e químicas do leite, e é responsável por grandes perdas
econômicas na atividade. O estabelecimento de medidas de prevenção e controle da mastite é
realizado com base na cultura microbiológica e na contagem de células somáticas (CCS) da
vaca e do leite de tanque. A CCS aumenta quando ocorre a invasão da glândula mamária por
micro-organismos, o que desencadeia resposta imunológica, que culmina num processo
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inflamatório denominado mastite. O aumento da CCS depende da intensidade da resposta
inflamatória que, por sua vez, é determinada pelo tipo de micro-organismo causador (Bradley,
2002). Durante episódios de mastite, dependendo da etiologia, os patógenos causadores são
eliminados no leite e podem aumentar a contagem bacteriana total (CBT) do leite de tanque
(Rysanek et al., 2009b; a).
Um dos pontos críticos para implantação de programas de melhoria da qualidade do
leite é a avaliação do nível de conhecimento técnico e das opiniões dos produtores de leite
sobre as causas, prejuízos e medidas de controle da mastite bovina e para a melhoria da
qualidade do leite. Este tipo de avaliação deve ser regionalizada para auxiliar na determinação
da forma que novos conhecimentos podem ser apresentados aos produtores, buscando um
referencial de avaliação de mudanças no conhecimento e sensibilização dos produtores frente
a novos conceitos. No entanto, ainda são escassas informações sobre conhecimentos dos
produtores sobre as causas da mastite e sobre protocolos de prevenção e tratamento mais
adequados (Mcleod, 2008).
Além disso, a produção de leite cru com baixa contagem bacteriana depende de
diversos fatores, tais como: a saúde e higiene da vaca, a higiene dos equipamentos de
ordenha, o tempo e a temperatura de armazenamento do leite. Para monitorar a qualidade
higiênica do leite é possível utilizar análises microbiológicas do leite coletado diretamente do
tanque de expansão. Estas análises indicam, quando realizadas rotineiramente, e interpretadas
em associação com as práticas de manejo utilizadas na fazenda, a saúde do rebanho e as
condições ambientais de produção e armazenamento do leite (Jayarao; Wolfgang, 2003). Para
avaliação da qualidade do leite de tanque utilizadas: contagem bacteriana total (CBT),
contagem no leite com incubação preliminar (CIP), contagem de leite pasteurizado (CLP) e
contagem de coliformes (CC). A CBT é a mais utilizada e mais indicada para avaliação da
condição higiênica geral durante a produção do leite (Elmoslemany et al., 2009a).
No Brasil, os critérios mínimos de qualidade do leite foram estabelecidos pelo
Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), cuja base legal foi instituída
pela Instrução Normativa nº 51 (IN 51), alterada pela Instrução Normativa nº 62 (IN 62) para
aprovar o regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do leite comercializado no
Brasil (Brasil, 2002; 2011; Oliveira et al., 2011).
O aumento da exigência dos consumidores por produtos de melhor qualidade interfere
na cadeia produtiva do leite, de modo que se torna necessária a melhoria da qualidade
higiênica e da composição do leite. A análise da qualidade microbiológica do leite de tanque é
uma ferramenta que pode ser utilizada pelos produtores e pela indústria para a identificação
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de problemas e a busca por possíveis soluções. Dessa forma, na presente revisão objetivou-se
apresentar resultados recentes de pesquisas sobre o efeito da mastite subclínica bovina sobre a
composição, qualidade higiênica do leite de tanque, assim como a contribuição relativa dos
patógenos causadores de mastite subclínica sobre a qualidade do leite, avaliação dos fatores
de risco para a baixa qualidade do leite e avaliação do nível de conhecimento e opiniões sobre
mastite e qualidade do leite.

CONCEITOS

GERAIS

SOBRE

MASTITE

E

CONTAGEM

DE

CÉLULAS

SOMÁTICAS (CCS)
A mastite é uma inflamação da glândula mamária e causa de enormes perdas
econômicas ao agronegócio do leite. Para a indústria de lácteos, é a doença que causa os
maiores prejuízos, devidos principalmente ao menor rendimento de fabricação de derivados
lácteos em decorrência de alteração na composição do leite e pela menor vida de prateleira do
leite pasteurizado e seus derivados (Åkerstedt et al., 2012). Para o produtor, as perdas se
devem à redução da produção e descarte do leite, ao trabalho e custo extra para tratamento e
aplicação de antibióticos e ao aumento do risco de doenças subsequentes, além de ser uma das
principais causas de descarte de animais em rebanhos leiteiros (Groenendaal et al., 2004).
As infecções intramamárias são causadas por micro-organismos classificados em dois
grupos: contagiosos e ambientais. O primeiro grupo é adaptado a sobreviver dentro da
glândula mamária e é transmitido entre vacas ou quartos infectados para vacas ou quartos
sadios. São também caracterizados pela baixa incidência da forma clínica da doença e alta
incidência dos casos subclínicos, com consequente aumento da CCS. Os patógenos
classificados como ambientais não são bem adaptados para sobreviver no interior da glândula
mamária, porém, podem entrar pelo canal do teto, causando resposta inflamatória aguda
(Freitas et al., 2005; Santos; Fonseca, 2007).
As infecções da glândula mamária podem ser causadas por diversos microorganismos, porém, a maior parte das infecções é causada por bactérias, principalmente dos
gêneros Staphylococcus e Streptococcus e do grupo dos coliformes (Freitas et al., 2005;
Langoni et al., 2009). O início da infecção intramamária ocorre quando micro-organismos
entram pelo canal do teto e se multiplicam nas cisternas do teto e da glândula, atingindo os
tecidos secretores. Estes micro-organismos causadores de mastite podem ser transmitidos a
glândula mamária durante a ordenha, por meio do equipamento de ordenha ou pela
colonização da pele do teto. (Akers; Nickerson, 2011).
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A mastite pode se manifestar de duas formas: clínica e subclínica. Na forma clínica, a
mastite apresenta sintomas visíveis, com alterações na vaca (edema, sensibilidade aumentada
do úbere, febre) e no leite (presença de grumos, pus ou sangue). A mastite subclínica pode
ultrapassar os 70% dos casos totais de mastite (Bradley, 2002), enquanto que a forma clínica
da doença tem incidência média de 25 a 30% dos casos totais do rebanho. Além disso, as
perdas causadas pela mastite subclínica podem representar até dois terços do custo total da
mastite em uma propriedade leiteira. (Cavero et al., 2008).
Para o monitoramento da saúde da glândula mamária, os índices mais frequentemente
analisados são a incidência de mastite clínica e a CCS, e com menor frequência devido ao
custo mais elevado, a identificação de patógenos específicos. A CCS é a principal variável
para mensurar a prevalência e a incidência de infecções intramamárias. Além disso, a CCS
pode ser analisada em amostras de leite individuais ou do leite total da propriedade. No leite
oriundo de vacas saudáveis, a CCS é inferior a 200.000 células/mL, sendo que a maioria é de
células epiteliais de descamação e leucócitos. Com o início de uma inflamação, ocorre um
aumento da CCS, devido à elevação da quantidade de leucócitos na glândula mamária (Akers;
Nickerson, 2011; Dufour et al., 2011).

CONCEITOS GERAIS SOBRE INDICADORES DE QUALIDADE HIGIÊNICA DO
LEITE
Os métodos de referência utilizados para a determinação da qualidade do leite cru são
a CBT e a CCS. Com a CBT é possível estimar a quantidade de bactérias que estão presentes
no leite produzido na propriedade e a CCS é um indicativo de saúde da glândula mamária.
Quando estes índices estão dentro dos valores de normalidade, a pasteurização é altamente
efetiva para destruir os micro-organismos patogênicos que poderiam ameaçar a saúde humana
(Pantoja et al., 2009).
A CBT em amostras de leite de tanque é um indicativo do estado de saúde do rebanho,
das condições sanitárias da propriedade e dos equipamentos de ordenha, das condições
higiênicas e da temperatura de estocagem do leite. É utilizada para determinar a qualidade do
leite produzido, porém tem baixo valor para a identificação da fonte de contaminação. O
aumento da CBT pode ser causado pela proliferação de bactérias no equipamento de ordenha
não adequadamente higienizado, pela contaminação de tetos e úberes sujos, pelo resfriamento
inadequado do leite e pela presença de patógenos causadores de mastite (Berry et al., 2006;
Pantoja et al., 2009; Bava et al., 2011).
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A CBT é determinada pela inoculação de alíquotas de leite em placas que são
incubadas em ambiente aeróbico e temperatura de 32±1° C por 48±3 horas (American Public
Health Association, 2004). Sob esta temperatura, alguns grupos de micro-organismos não se
proliferam e, portanto, há necessidade de outras análises para a correta identificação da fonte
de contaminação do leite de tanque. Para isso, geralmente são determinadas as contagens de
micro-organismos psicrotróficos, que se multiplicam em baixas temperaturas, de
termodúricas, que sobrevivem à temperatura de pasteurização, e de coliformes, usado
internacionalmente como indicador de higiene em leite de tanque (Marth; Steele, 2001).
A análise da qualidade microbiológica do leite cru é importante tanto para os
produtores quanto para a indústria de lácteos, pois é uma forma de garantir a qualidade do
leite pasteurizado e seus derivados (Marth; Steele, 2001). No Brasil, a IN 62/2011 estabeleceu
um limite de CBT calculado pela média geométrica de ao menos uma análise mensal da CBT
do leite de tanque de cada propriedade por um período de três meses. Para as regiões Sul,
Sudeste e Centro Oeste brasileiras até junho de 2014 a CBT máxima estabelecida é de
600.000 UFC/mL e a partir de julho de 2014 deverá ser de no máximo 300.000 UFC/mL
(Brasil, 2011).
Para a redução da CBT é necessária a adoção de técnicas adequadas de higiene na
ordenha e manejo dos animais, uso de água limpa, correta higienização dos equipamentos de
ordenha e resfriamento adequado do leite. Quando o processo de limpeza e desinfecção não é
adequado, restam resíduos de leite na superfície do equipamento de ordenha que favorecem a
proliferação de diversos micro-organismos. Com a passagem do leite da ordenha subsequente,
ocorre a contaminação do leite, que se não for resfriado adequadamente, favorecerá a
multiplicação dos micro-organismos (Barbano et al., 2006; Bava et al., 2011).
O rápido resfriamento do leite reduz a proliferação dos micro-organismos
contaminantes, e, embora favoreça a multiplicação de psicrotróficos, a maioria desses microorganismos não resiste à temperatura de pasteurização. No entanto, esse grupo de bactérias
produz enzimas proteolíticas e lipolíticas que resistem à temperatura de pasteurização e que
são capazes de hidrolisar toda a caseína disponível em peptídeos solúveis, que deixam o leite
com sabor amargo e diminuem a durabilidade do leite pasteurizado e seus derivados. O
aumento do tempo de estocagem do leite associado à baixa temperatura favorece a
proliferação deste grupo de micro-organismos, principalmente as Pseudomonas spp. Estas
bactérias podem se multiplicar em ambientes de 0° a 20° C, independentemente do ponto
ótimo de proliferação (Marth; Steele, 2001; Yagoub et al., 2008; Perko, 2011).

5

Os micro-organismos psicrotróficos são amplamente distribuídos no ambiente, sendo
encontrados na água não tratada, no solo, na vegetação e na pele dos tetos e úbere.
Geralmente, estes micro-organismos entram em contato com o leite pela contaminação do
equipamento de ordenha com água não tratada, ou contato com os tetos. Na maioria das
propriedades leiteiras, a água utilizada na ordenha não é tratada. Embora somente o contato da
água com o leite não seja suficiente para elevar a CP do tanque, os resíduos de leite no
equipamento de ordenha podem favorecer a rápida multiplicação destes micro-organismos,
que entram em contato com o leite na ordenha subsequente, podendo elevar a contagem de
psicrotróficos no leite do tanque (Santos; Fonseca, 2007; Elmoslemany et al., 2009b).
O grupo dos coliformes compreende todas as bactérias aeróbicas e anaeróbicas
facultativas, gram-negativas, não formadoras de esporos e que fermentam a lactose com
produção de ácido e gás em temperatura entre 32 e 35° C. Os principais micro-organismos
pertencentes ao grupo dos coliformes são dos gêneros Escherichia, Enterobacter e Klebsiella.
A presença desses micro-organismos nos produtos lácteos indica falhas de higiene nas
práticas adotadas na produção, processamento e estocagem do leite. A CC é utilizada para
mensurar a qualidade sanitária do processamento do leite a fim de minimizar a contaminação
bacteriana dos produtos lácteos (Davidson et al., 2004).
Os coliformes estão presentes no trato intestinal das vacas e são comumente
encontrados nas fezes, no material das camas, no solo e na água contaminada. Estes microorganismos podem entrar em contato com o leite pela contaminação do equipamento de
ordenha com a água, ou contato com os tetos não higienizados corretamente. Além disso, os
coliformes podem permanecer incubados em filmes residuais dos equipamentos de ordenha
com higiene imprópria. A elevada CC indica práticas de produção com deficiências de
higiene e inadequada preparação da vaca para ordenha (Elmoslemany et al., 2009b; Pantoja et
al., 2009; Elmoslemany et al., 2010).
A CLP está diretamente relacionada à formação de biofilmes por falhas no processo de
limpeza, como: temperatura e dureza inadequadas da água de limpeza dos equipamentos e
tanque; agitação insuficiente; baixa concentração ou baixa qualidade dos detergentes e
desinfetantes utilizados; partes de borracha do equipamento em más condições de
conservação ou excessiva temperatura (Jones; Sumner, 1999; Jayarao; Wolfgang, 2003).
O processamento térmico (62,8°C por 30 minutos) de amostras de leite, realizado
antes dos procedimentos de contagem padrão em placas, permite a contagem de bactérias
termodúricas e mesófilas, que sobrevivem ao processo de pasteurização (Jones; Sumner,
1999; Jayarao; Wolfgang, 2003; Bava et al., 2011). Este grupo de bactérias causa deterioração
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e reduz a vida de prateleira do leite, mesmo após os processos de pasteurização (Elmoslemany
et al., 2010).
A análise da produção e da composição do leite são ferramentas que devem ser
utilizadas para o gerenciamento da propriedade leiteira. A qualidade dos produtos lácteos
depende da qualidade do leite e de seus principais componentes: proteína e gordura. A análise
periódica desses parâmetros traz informações sobre problemas que podem afetar a produção e
a qualidade do leite. Alterações na produção de leite podem ser reflexo de problemas na
sanidade dos animais do rebanho (Forsbäck et al., 2010).
Um estudo recente, realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Qualidade do Leite
(Qualileite) da FMVZ/USP, avaliou o efeito da CCS em tanque de rebanhos leiteiros
comerciais sobre os teores de gordura, proteína, sólidos totais e extrato seco desengordurado e
a CBT, CP e CC. Para tanto, foram selecionadas 204 propriedades leiteiras localizadas nas
regiões oeste de São Paulo e sul de Minas Gerais, distribuídas em três grupos de acordo com a
média geométrica da CCS de 5 amostras de tanque coletadas no mês anterior ao início das
coletas: a) Baixa CCS (76 rebanhos com média de CCS <250.000 céls/mL); b) Média CCS
(71 rebanhos com média de CCS entre 250.001 e 750.000 céls/mL); e c) Alta CCS (57
rebanhos com média de CCS >750.001 céls/mL). Os rebanhos foram amostrados duas vezes
ao mês, durante três meses, totalizando seis coletas por rebanho.
A CBT e a CC foram menores no grupo com CCS até 250.000 céls/mL (Tabela 1). A
CCS de tanque é um indicativo da incidência média de mastite no rebanho e a ocorrência de
animais com mastite no rebanho pode causar elevação da CBT do tanque. Segundo Jayarao et
al. (2004), há baixa correlação entre a CC e a presença de outras bactérias causadoras de
mastite contagiosa.
Os grupos com CCS abaixo de 750.000 céls/mL apresentaram maiores teores de ESD.
Grupos com CCS acima de 250.001 céls/mL apresentaram os maiores teores de gordura e
proteína e o maior teor de sólidos totais foi observado no grupo de média CCS (>250.001 e
<750.000 céls/mL). Alta CCS no leite de tanque é um indicador de ocorrência de mastite no
rebanho. Esta doença pode causar alterações na composição do leite, tais como diminuição
dos teores de gordura, proteína e sólidos totais. Porém, se a redução da produção de leite for
mais acentuada que a produção de gordura, ocorre aumento da concentração deste
componente. O teor de gordura do leite também pode ser alterado pelo esvaziamento do
úbere, pois a concentração de gordura no leite ao final da ordenha e no leite residual é maior
do que no início. Falhas no controle do vácuo no equipamento de ordenha podem diminuir a
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eficiência da ordenha e ocasionar redução dos teores de gordura do leite (Machado et al.,
2000; Forsbäck et al., 2010).
O aumento dos teores de proteína total do leite quando há aumento da CCS pode
ocorrer pelo aumento das proteínas do soro (albumina e imunoglobulina). Isto pode ocorrer
devido à alteração do equilíbrio osmótico do leite em relação ao sangue nos animais com
mastite. Como mecanismo de compensação para o restabelecimento do equilíbrio osmótico,
ocorre a passagem de íons sódio e cloreto, resultando no aumento da condutividade elétrica e
no aparecimento de sabor salgado no leite (Santos; Fonseca, 2007; Forsbäck et al., 2009).

Tabela 1. Médias geométricas da contagem bacteriana total (CBT), contagem de
psicrotróficos (CP), contagem de coliformes (CC) e composição do leite dos grupos de
baixa, média e alta CCS.
CCS (células/mL)
Variável
EPM
P
<250.000 >250.001 e <750.000 >750.001
Log CBT (10³
4,43a
4,65b
4,49b (89,5)
0,0218
0,0003
UFC/mL)
(97,3)
(115,4)
Log CP (10³
4,12
4,22
4,26 (78,9)
0,0248
0,0499
UFC/mL)
(53,5)
(71,4)
0,98a
1,28b
Log CC (UFC/mL)
1,25b (229,32)
0,0312 <0,0001
(167,23)
(289,22)
Gordura (%)
3,54b
3,73a
3,70a
0,0105 <0,0001
b
a
a
Proteína (%)
3,16
3,22
3,23
0,0047 <0,0001
c
a
b
Sólidos totais (%)
12,26
12,47
12,38
0,0140 <0,0001
a
a
b
ESD (%)
8,72
8,74
8,67
0,0058
0,0001
EPM: Erro padrão da média; ESD: Extrato seco desengordurado; Letras iguais na mesma
linha não diferem entre si pelo teste de Scheffé (=5%).
ASSOCIAÇÃO ENTRE PATÓGENOS CAUSADORES DE MASTITE, CONTAGEM
DE CÉLULAS SOMÁTICAS E CONTAGEM BACTERIANA TOTAL
O monitoramento de micro-organismos causadores de mastite em rebanhos pode ser
realizado por meio de análises de quartos mamários ou por análises do leite de tanque (Brito
et al., 1998). Se por um lado o processo de análise do leite por quarto mamário apresenta
como inconveniente a necessidade de grande número de amostras, por outro lado, amostras do
leite de tanque podem apresentar contaminação por diversos micro-organismos ambientais
(Rysanek et al., 2009a). Ainda assim, a cultura do leite de tanque é uma boa opção para
determinar os principais micro-organismos causadores de mastite em rebanhos, desde que
interpretada de forma cautelosa e em associação com outras informações como o manejo do
rebanho, a CCS e a CBT (Jayarao; Wolfgang, 2003).
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A relação entre CCS, CBT e a contagem de agentes causadores de mastite no leite de
tanque foi descrita por alguns autores (Zadoks et al., 2004; Rysanek et al., 2009b; a). Zadoks
et al. (2004) ao avaliar o leite de rebanhos leiteiros no estado de Nova Iorque, EUA,
identificaram alta associação entre a contagem de bactérias do gênero estreptococos e a CBT
em análises do leite de tanque com CCS acima de 750.000 céls/ml. Rysanek et al. (2009b)
identificaram diferença na CCS do leite de tanque com altas contagens de Streptococcus
agalactiae, Staphylcoccus aureus e Streptococcus dysgalactiae, quando comparados com a
CCS do leite com ausência destas bactérias. Jarayao et al. (2004) identificaram aumento de
frequência de isolamento de Staphyococcus aureus e Streptococcus agalactiae com o
aumento de CCS no leite de tanque. Ainda que alguns estudos avaliaram associações entre
CCS, CBT e contagem de micro-organismos causadores de mastite, a dinâmica populacional
destes agentes varia com a região ou país estudado e até de acordo com limites regulatórios
impostos (Barkema et al., 1998).
No Brasil, bactérias das espécies Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae
foram as mais prevalentes como causadores de mastite em estudos nas regiões de Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo (Cruppe et al., 2008). Tanto Staphylococcus
aureus quanto Streptococcus agalactiae são considerados patógenos contagiosos, os quais,
adaptados a sobreviver e se multiplicar na glândula mamária, podem ser transmitidos entre as
vacas no momento da ordenha, são de difícil controle e capazes de causar grande variação na
CCS e na composição do leite (Harmon, 1994). Outros micro-organismos causadores de
mastite como o Staphylococcus spp. coagulase negativo e o Corynebacterium bovis podem
causar moderado processo inflamatório e menor variação na CCS (Harmon, 1994).
Em estudo recente, realizado no Laboratório de Qualidade de Leite (Qualileite), na
FMVZ/USP, foi avaliada a associação entre patógenos causadores de mastite, a CBT e a CCS
do leite de tanque de rebanhos leiteiros.
De um total de 454 produtores de leite, localizados no Sul de Minas Gerais e Oeste de
São Paulo, foram selecionados 90 com base na CCS (média geométrica) de 10 amostras de
leite coletadas durante os meses de junho e julho de 2012 (a cada 6 dias), os quais foram
classificados em 3 grupos: a) até 250.000 céls/ml (30 rebanhos); b) entre 251.000 e 600.000
céls/ml (30 rebanhos); c) maior que 600.000 céls/ml (30 rebanhos). Foram coletadas 6
amostras do leite de tanque (a cada 15 dias) dos 90 produtores para as análises de contagem
de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT), contagem de Staphylococcus
aureus (S. aureus), contagem de Streptococcus agalactiae (Strep. agalactiae), contagem de
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estafilococos coagulase negativos (ECN), contagem de estreptococos ambientais e contagem
de Escherichia coli (E. coli).
Foi observado que a contagem de Strep. agalactiae apresenta moderada correlação
com a CCS e a CBT e, ainda, que este patógeno tem maior correlação com a CCS do que com
a CBT (Figuras 1 e 2).
Log Contagem de Strep. agalactiae (UFC/mL)

5,0
4,5

CCS (log)=2,41+0,15 Strep. agalactiae (log)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Log CCS (céls/mL)

Figura 1. Correlação entre as contagens (em unidades logarítmicas) de células somáticas
(CCS) e de Streptococcus agalactiae (R² = 0,41).

Log Contagem de Strep. agalactiae (UFC/mL)

5,0

CBT (log)=4,45+0,10 Strep. agalactiae (log)
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

Log CBT (UFC/mL)

Figura 2. Correlação entre as contagens (em unidades logarítmicas) bacteriana total (CBT) e
de Streptococcus agalactiae (R² = 0,09).
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Zadoks et al. (2004) descreveram correlação entre a quantidade de vacas com Strep.
agalactiae e a CBT, e concluíram que os estreptococos são os micro-organismos que mais
contribuem para o aumento da CBT, em amostras do leite de tanque. Streptococcus agalactiae
não tem a capacidade de se multiplicar em superfícies com acúmulo de matéria orgânica,
como equipamentos de ordenha mal higienizados, ou em condições de deficiência no
resfriamento do leite, por outro lado, têm alta capacidade de multiplicação na glândula
mamária (Rysanek et al., 2007). No estágio inicial de infecção por Strep. agalactiae, uma
vaca no pode eliminar mais de 100 x 106 bactérias/ml e, no leite de tanque, estas bactérias
causam aumento significativo da CBT (Keefe, 1997).
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DE

PRODUTORES DE LEITE EM RELAÇÃO À MASTITE E À QUALIDADE DO
LEITE
A inserção de práticas de controle da mastite de forma eficiente em fazendas leiteiras é
dependente do fator humano, do estilo de gestão do produtor e de como ele vai agir frente a
diferentes formas de tratamento e prevenção de mastite (Jansen et al., 2009). Com relação à
mastite, ainda existem lacunas quanto ao nível de conhecimento dos produtores de leite
(Mcleod, 2008). Jansen et al. (2009) e Jansen et al. (2010) avaliaram como as atitudes
específicas e os conhecimentos dos produtores interferem na CCS de rebanhos leiteiros, bem
como sua relação com a incidência de mastite dentro ou fora de programas de controle. Jansen
et al. (2009), em estudo realizado com rebanhos leiteiros na Holanda, relataram que o
comportamento e atitudes dos produtores explicaram juntos 48% da variação na contagem de
células somáticas do leite de tanque, 31% da incidência de mastite clínica e 23% da incidência
de mastite subclínica. Em outro estudo, Jansen et al. (2010), com o objetivo de avaliar os
efeitos da implantação de um programa nacional de controle da mastite sobre as atitudes, o
comportamento e os conhecimentos dos produtores com relação à mastite, concluíram que
houve diminuição de CCS no leite de tanque associada às mudanças nas percepções e
determinadas práticas de manejo utilizadas pelos produtores.
Apesar de estudos anteriores Jansen et al., (2009, 2010) terem relacionado atitudes e
conhecimentos à CCS e à incidência de mastite em rebanhos com e sem a implantação de
programas de controle da doença, há escassez de estudos que avaliam o conhecimento técnico
e as opiniões dos produtores de leite sobre as causas, prejuízos e medidas de controle da
mastite bovina em programas de pagamento por qualidade do leite. Este tipo de avaliação
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pode ser utilizado como um referencial de mudanças no conhecimento e sensibilização dos
produtores frente a novos conceitos para controle e prevenção da mastite (Mcleod, 2008).
Com os objetivos de avaliar a associação os conhecimentos técnicos dos produtores de
leite sobre mastite e qualidade do leite e a ocorrência de mastite subclínica, 63 produtores
localizados na região Sul de Minas Gerais e Oeste de São Paulo, e inseridos em programas de
pagamento de leite por qualidade, foram visitados para aplicação de questionários com
perguntas sobre mastite e qualidade do leite e, ainda, sobre as características socioeconômicas
da propriedade e do entrevistado.
Foram coletadas amostras de leite durante dois meses (agosto e setembro de 2011),
uma vez por semana, para a realização de análises de CCS. Após a realização das análises, as
propriedades foram organizadas para compor três grupos: a) baixa CCS: CCS < 250.000
céls/ml(n = 16); b) média CCS: entre 250.000 e 400.000 céls/ml (n = 24); c) alta CCS: >
400.000 céls/ml(n = 23). Os questionários previamente formulados com base em Olival et al.
(2004); Jansen et al. (2009) e Oinara et al. (2009), adaptados para a região em estudo e
testados por entrevista realizada em uma propriedade, e abordaram questões sobre os
seguintes tópicos: a) socioeconômicas (8 questões que visaram estratificar os produtores com
relação a sua renda, volume de produção e outros critérios); b) conhecimentos a respeito de
células somáticas, contagem bacteriana e mastite (17 questões sobre controle, prevenção e
tratamento); c) comportamentos dos produtores com relação a práticas de prevenção da
mastite, higiene de ordenha e equipamentos (5 questões).
Foram observadas associações entre a ordem de importância do leite como atividade
remunerada na propriedade, o tipo de ordenha utilizado na propriedade, o conhecimento das
exigências legais de CCS e CBT e o uso de métodos para detecção de mastite e a CCS
(Tabela 2).
Tabela 2. Características dos produtores e das propriedades estratificadas pela contagem de
células somáticas (≤250.000 céls/mL, 250.000 ≤ 400.000, > 400.000).
CCS do tanque (103 céls/ml)
Variável

Resposta

Agricultura
Qual a principal atividade Leite
da propriedade?1
Carne Bovina
Outras
Qual o tipo de ordenha

Manual

1 (6,7)
13 (86,7)
1 (6,7)
0 (0,0)

250 ≤
400
n (%)
3 (12,5)
21 (87,5)
0 (0,0)
0 (0,0)

1 (6,2)

2 (8,3)

< 250
n (%)

> 400
n (%)

P

10 (47,6)
10 (47,6)
0,031
0 (0,0)
1 (4,8)
0 (0,0)

0,031
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existente na propriedade?

Conhece as exigências
legais de contagem de
células somáticas e
contagem bacteriana total
do leite?
Faz CMT?

Balde ao pé com
bezerro
Balde ao pé sem
bezerro
Canalizado

4 (25,0)

2 (8,3)

1 (4,3)

3 (18,7)

3 (12,5)

8 (50,0)

17 (70,8)

4 (4
(17,4)
18 (78,3)

Sim

3 (18,7)

7 (29,2)

13 (56,5)

Não

13 (81,3)

17 (70,8)

10 (43,5)

Sim
Não

11 (68,7)
5 (31,3)

11 (45,8)
13 (54,2)

8 (34,8)
0,042
15 (65,2)

0,013

No presente estudo, a maior parte dos produtores com CCS até 400 x 103 tinham a
pecuária leiteira como principal atividade remunerada, contra menos de 50% dos produtores
com CCS > 400 x 103. Além disso, o leite tendeu a ser a principal atividade para mais de 80%
dos entrevistados do grupo com CCS até 400 x 103, em comparação com o grupo >400.000
céls/ml (47,8%). Estes resultados são diferentes dos encontrados por Oinara et al. (2009), que
avaliaram 54 produtores quanto às percepções de qualidade, tomando como base os padrões
da Instrução Normativa 51 do MAPA, e verificaram que a produção de leite foi a principal
atividade em apenas 11,1% das propriedades estudadas. Para estes autores, apesar da ausência
de avaliações dos critérios de qualidade do leite (principalmente CCS e CBT), o fato da
produção de leite não ser a principal atividade na propriedade faz com que os produtores
dediquem maior parte do seu tempo a outros afazeres e deixem de realizar práticas simples
que não envolvem grande dispêndio de tempo e dinheiro, como hábitos de higiene pessoal e a
eliminação dos primeiros jatos de leite. Segundo Botaro et al. (2013), existe associação entre a
adoção de programas de pagamento por qualidade do leite e a redução tanto da CCS quanto
da CBT no leite de tanque e, ainda, que o estabelecimento de um programa de qualidade
desempenha papel fundamental na motivação de produtores de leite para concentrar seus
esforços em práticas de gestão e controle da mastite.
A maior parte (95%) dos produtores avaliados utilizava ordenha mecanizada,
resultados diferentes dos descritos por Souza et al. (2005) que descreveram apenas metade
dos rebanhos com ordenha mecanizada, na Zona da Mata Mineira, e com os de Barbosa et al.
(2009), que descreveram 71% dos rebanhos com ordenha manual, na região do triângulo
Mineiro. Além disso, todos os produtores avaliados com ordenha manual apresentaram CCS
abaixo de 400.000 céls/ml, resultados que corroboram com os descritos por Barbosa et al.
(2009) que observaram efeito do tipo de ordenha sobre a incidência de mastite. Por estar em
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contato direto com os tetos da vaca no momento de extração do leite, o equipamento de
ordenha pode ser um fator de risco em potencial para a ocorrência de novas infecções
intramamárias e este risco aumenta com deficiências na manutenção e uso inadequado destes
equipamentos (Mein et al., 2004).
Com relação ao conhecimento sobre os limites legais dos principais critérios de
qualidade do leite, foi observado que a maior parte dos entrevistados com conhecimento das
exigências para CCS e CBT eram responsáveis pelos rebanhos com maiores CCS (>400.000
céls/ml), sendo seguidos pelos responsáveis pelos rebanhos com CCS entre 250 e 400.000
céls/ ml e na sequência aqueles com menor CCS (<250.000 céls/ ml). Um fator que pode ter
colaborado para a maior busca de conhecimentos sobre os limites legais de CCS e CBT, por
parte dos responsáveis pelas propriedades com maior CCS, é a penalização recebida pelo leite
entregue com CCS acima de 600.000 céls/ ml, limite que coincide com o da atual legislação
vigente na região estudada. Desta forma, o conhecimento das exigências legais não garante
que atitudes sejam tomadas para reduzir a CCS. Além disso, a penalização recebida pelo litro
de leite entregue com CCS acima de 600.000 céls/ml (CCS entre 600.000 e 750.000 céls/ml R$ 0,010 /L e acima de 750.001 céls/ml - R$ 0,020 /L), possivelmente não foi suficiente para
estimular os responsáveis pelos rebanhos a implantar medidas para reduzir a CCS. Segundo
Jansen et al. (2009), a variação de CCS do leite de tanque pode ser explicada pela formação
de um quadro normativo como referência para mastite, pelas percepções dos produtores sobre
a eficácia do controle de mastite e pela percepção dos efeitos da penalidade recebida pela
CCS.
O CMT (California Mastitis Test), método desenvolvido por Schalm et al. (1957), é
uma maneira prática de se estimar de forma indireta a CCS do leite, cujo princípio consiste na
interação de ácidos nucléicos com detergente lipolítico formando-se uma solução viscosa. No
presente estudo, o uso do CMT foi 22,9% maior no grupo de produtores com CCS <250.000
céls/ml quando comparado com o grupo com CCS entre 250.000 e 400.000 céls/ml, e 33,9%
maior do que no grupo de produtores com CCS acima de 400.000 céls/ml. No entanto, não
foram observadas diferenças para o teste de CCS individual entre os três grupos avaliados.
Tanto o CMT quanto a CCS são utilizados para detecção da mastite subclínica, porém, o
CMT é um método indireto que tem a facilidade de ser realizado ao pé da vaca, é prático, tem
baixo custo de resultado imediato, e a CCS tem maior custo e, devido à necessidade de envio
das amostras ao laboratório, o resultado não é imediato. Independentemente de qual método
foi utilizado, os resultados do presente estudo indicam que a falta de diagnóstico está
associado com aumento de CCS no leite de tanque. Estes resultados diferem dos observados
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por Oliveira et al. (2011) que descreveram apenas 2% dos produtores com o uso de CMT, e
não observaram alterações na CCS pelo uso do CMT, ao avaliar 50 rebanhos na Paraíba. Nero
et al. (2009), ao relacionar práticas de manejo com a qualidade microbiológica do leite,
observaram que 68,3% dos produtores não realizavam o CMT como teste de triagem para a
detecção de mastite subclínica. A utilização do CMT permite a detecção da mastite subclínica,
o que é fundamental para a tomada de decisões quanto a prevenção e o tratamento da mastite,
apesar disso, no presente estudo não houve diferença com relação às outras medidas de
prevenção para esta doença, entre os três grupos avaliados.

PRÁTICAS DE MANEJO ASSOCIADAS À QUALIDADE HIGIÊNICA DO LEITE
CRU EM REBANHOS LEITEIROS
A contaminação bacteriana do leite pode ocorrer por três principais vias: superfície
externa dos tetos e úberes, superfície dos equipamentos de ordenha e contaminação por
micro-organismos causadores de mastite (Elmoslemany et al., 2010). A análise periódica do
leite de tanque tem sido utilizada há mais de três décadas para monitorar a qualidade do leite e
o estado sanitário da glândula mamária, bem como para identificar possíveis fontes de
contaminação (Jayarao; Wolfgang, 2003). Dentre as análises microbiológicas utilizadas no
leite de tanque destacam-se: a contagem bacteriana total (CBT) - que estima o número total de
colônias de bactérias aeróbias presentes no leite; a contagem com incubação preliminar (CIP)
- utilizada para estimar o grupo de bactérias psicrotróficas; a contagem do leite pasteurizado
(CLP) - que quantifica o grupo de bactérias termodúricas; e a contagem de coliformes (CC) indicador de contaminação fecal (Bava et al., 2011).
Estudos anteriores realizados por Elmoslemany et al. (2009a,b, 2010); Kelly et al.
(2009); Nero et al. (2009); Bava et al. (2011) e Oliveira et al. (2011) avaliaram a relação entre
as práticas de manejo e a qualidade do leite de tanque. Kelly et al. (2009) relataram que
práticas de manejo como a utilização de água quente na sala de ordenha, o corte de pelos da
cauda ao menos uma vez por ano e a limpeza frequente da sala de ordenha foram altamente
associadas com a baixa contagem bacteriana, em rebanhos irlandeses mantidos a pasto.
Elmoslemany et al (2009a,b) avaliaram os fatores de risco associados à alta CBT, CIP,
CLP, e CC, na Ilha de príncipe Edward, Canadá. Elmoslemany et al. (2009a) identificaram a
inadequada limpeza da extremidade dos tetos e a alta concentração da solução de detergente
alcalino (>500 ppm), utilizada para limpeza dos equipamentos, como fatores de risco para a
alta contagem bacteriana. A identificação de fatores de riscos específicos para a alta CBT,
CIP, CLP e CC foi realizada por Elmoslemany et al. (2009b), na qual a alta CBT e CIP foram
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associados à limpeza dos tetos e à ausência de desinfetante pré-ordenha. A alta CLP e CC
foram associadas à baixa temperatura da água de limpeza dos equipamentos de ordenha, com
a dureza da água, e com a alta concentração da solução detergente alcalino.
No Brasil, Nero et al. (2009) avaliaram a relação entre práticas higiênicas de ordenha e
a qualidade higiênica do leite e relataram que a refrigeração do leite até 7º C foi o principal
procedimento para manter baixa a CBT, em estudo conduzido na região de Viçosa (Minas
Gerais). Oliveira et al. (2011) identificaram a ausência de desinfetante pré e pós-ordenha
como potenciais fatores de risco para a alta contaminação do leite de tanque por bactérias
mesófilas e Staphylococcus aureus, ao avaliarem rebanhos no estado da Paraíba. Embora
estudos anteriores de Nero et al. (2009) e Oliveira et al. (2011) tenham avaliado práticas de
manejo como fatores de risco para a qualidade do leite cru no Brasil, são escassos os estudos
sobre práticas de manejo associadas com a qualidade do leite cru em rebanhos submetidos a
programas de pagamento do leite por qualidade. Desta forma, Cortinhas (2013) realizou um
estudo com os objetivos de identificar e analisar práticas de manejo associadas à contagem
bacteriana do leite de tanque em rebanhos submetidos a programas de pagamento por
qualidade do leite no Sul de Minas Gerais e Oeste de São Paulo.
Foram selecionados 120 produtores de leite, de acordo com a média geométrica da
contagem bacteriana total (CBT) de dez amostras de leite coletadas em dez semanas
consecutivas, para compor dois grupos: 60 produtores com alta CBT (1,1x104 UFC/ml) e 60
produtores com baixa CBT (4,4x103 UFC/ml). Oito amostras de leite do tanque de expansão
de cada produtor foram coletadas durante dois meses, uma vez por semana, para a realização
das análises de CBT, contagem do leite com incubação preliminar (CIP), contagem do leite
pasteurizado (CLP), contagem de coliformes (CC), contagem de células somáticas (CCS) e
concentrações de gordura, proteína e sólidos totais. Após a realização das analises
laboratoriais, 63 produtores foram visitados para aplicação dos questionários sobre: a)
aspectos gerais de manejo da fazenda; b) manejo de ordenha; c) procedimentos de limpeza de
equipamento de ordenha e utensílios; d) controle da mastite; e) condições de limpeza da vaca.
Durante as visitas, foi avaliada a adequação dos procedimentos de limpeza pela presença de
filmes orgânicos em 4 diferentes pontos do equipamento de ordenha (teteira, unidade final ou
balde ao pé, copo coletor da teteira e na saída do tanque de expansão) pela metodologia de
bioluminescência de ATP (3M™ Clean-Trace™ Surface ATP), e a dureza da água pelo
método titulométrico de complexação do EDTA.
Para as análises estatísticas foram formados dois grupos em relação à CBT, CIP, CLP
e CC (oito análises realizadas durante os meses de agosto e setembro): grupo com alta CBT
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(n=28), produtores com mais de quatro análises com valores de CBT > 1,0 x 104 UFC/mL, e
grupo baixa CBT (n=35), produtores com quatro análises ou menos com valores CBT < 1,0 x
104 UFC/ml (Jayarao; Wolfgang, 2003); grupo com alta CIP (n=38), produtores com mais de
quatro análises com valores de CIP > 50.000 UFC/ml, e grupo baixa CIP (n=25), produtores
com quatro análises ou menos com valores CIP < 50.000 UFC/ml (Jayarao; Wolfgang, 2003);
grupo com alta CLP (n=32), produtores com quatro análises ou mais com valores de CLP >
200 UFC/ml, e grupo baixa CLP (n=31), produtores com menos de quatro análises valores
CLP < 200 UFC/ml (Jayarao; Wolfgang, 2003); grupo com alta CC (n=26), produtores com
mais de quatro análises com CC > 50 UFC/ml, e baixa CC (n=37), produtores com valores de
CC < 50 UFC/ml (Jayarao; Wolfgang, 2003) em quatro análises ou menos.
O uso de desinfecção de tetos pré e pós-ordenha e a utilização do bezerro ao pé da
vaca no momento da ordenha, para facilitar a extração do leite, foram práticas associadas à
CBT. Com relação à presença de material orgânico no equipamento de ordenha após a
limpeza, foi identificada diferença na quantidade de filme orgânico (ATP) na válvula de saída
do tanque de expansão (Tabela 2).
A frequência de uso de desinfecção de tetos pré-ordenha foi 21,4% maior no grupo de
produtores com baixa CBT do que no grupo com alta CBT. A utilização de desinfetantes de
tetos pré-ordenha é uma prática de manejo utilizada com os objetivos principais de reduzir a
contaminação bacteriana nos tetos, imediatamente antes da ordenha, e de reduzir o risco de
mastite por bactérias ambientais (Jayarao et al., 2004). Os resultados deste estudo corroboram
com os relatados por Jayarao et al. (2004) e Elmoslemany et al. (2009a) que descreveram
relação entre a falta de uso do desinfetante de tetos pré-ordenha e a alta contagem de bactérias
aeróbias totais. No Brasil, em estudo realizado na região nordeste da Paraíba, Oliveira et al.
(2011) descreveram que apenas 32% das propriedades avaliadas utilizaram o desinfetante e
que esta prática não estava associada à alta CBT; estes autores atribuíram a ausência de alguns
efeitos ao reduzido número de rebanhos analisados (50) e reduzida variação entre eles.
Adicionalmente, o uso de desinfecção de tetos pós-ordenha foi 35% maior no grupo de
produtores com baixa CBT do que no grupo de produtores com alta CBT. O desinfetante de
tetos pós-ordenha tem sido utilizado com o objetivo principal de prevenção de novos casos de
mastite causada por micro-organismos contagiosos, por reduzir e eliminar micro-organismos
presentes na pele e orifício dos tetos após a ordenha (Wesen; Schultz, 1970). Segundo Zadoks
et al. (2004), um dos fatores que podem contribuir para a alta CBT é a ocorrência de mastite,
visto que espécies como Streptococcus agalactiae são altamente correlacionadas com a alta
CBT. Os resultados do presente estudo corroboram com os relatados por Oliveira et al. (2011)
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que descreveram associação entre o uso de desinfetante de tetos pós-ordenha e a baixa CBT,
pelo o teste exato de Fisher.
A presença de bezerro ao pé da vaca durante a ordenha é prática utilizada para
estimular a produção de ocitocina endógena, hormônio que estimula a ejeção do leite, comum
em rebanhos com vacas mestiças provenientes do cruzamento da raça Holandesa com raças
zebuínas (Araújo et al., 2012). Esta prática tem como inconvenientes o aumento da mão de
obra, necessidade de adaptação da sala de ordenha (em caso de ordenha mecânica) e pode
dificultar a execução de práticas higiênicas, tais ordenhar tetos limpos e secos (Brito et al.,
2000; Araújo et al., 2012). Em estudo realizado por Brito et al. (2000), , foi observado que a
mamada do bezerro aumentou em mais de dez vezes a carga microbiana na superfície dos
tetos, mas que esta contaminação foi reduzida em 90% após o uso do desinfetante de tetos
pré-ordenha. Segundo Jayarao e Wolfgand (2003) a alta CBT pode estar relacionada ao
preparo ineficiente do úbere e tetos para a ordenha. Cortinhas (2013) observou associação
entre a utilização do bezerro ao pé da vaca na ordenha e a CBT, na qual o número de
produtores que faziam uso do bezerro ao pé da vaca foi maior no grupo de produtores com
alta CBT. De forma contrária, outros autores não observaram diferenças na associação entre a
CBT e a presença do bezerro ao pé da vaca durante a ordenha (Araújo et al., 2012).
Além das práticas de manejo avaliadas, o pH, a dureza, a temperatura e a quantidade
de água utilizada para a limpeza dos equipamentos de ordenha, a utilização de detergentes
apropriados, o bom funcionamento dos equipamentos com um sistema de turbilhonamento
eficiente, são fatores que interferem na limpeza dos equipamentos de ordenha e que podem
estar associados à alta CBT. Com os objetivos de avaliar a efetividade da limpeza dos
equipamentos de ordenha utilizados, Cortinhas (2013) realizou a técnica da bioluminescência
do ATP, cujo princípio é a conversão da energia química associada ao ATP pelo complexo de
enzima-substrato em luz, em uma reação estequiométrica (MacLeod et al., 2001). Segundo
Wu et al. (2011), a bioluminescência do ATP apresenta um tempo de resposta rápido, pode
ser realizada em cinco minutos e é adequada para o monitoramento da higiene em programas
de qualidade na indústria. Neste estudo, a quantidade de material orgânico na válvula de saída
do tanque de expansão do grupo de produtores com alta CBT foi 6,9 vezes maior do que a do
grupo de produtores com baixa CBT. Elmoslemany et al. (2009a) identificaram a quantidade
de matéria orgânica presente no início e no final da linha do leite, obtida pelo método de ATP
bioluminescência, como fatores associados à alta CBT. A metodologia de bioluminêscencia
detecta não só a contaminação bacteriana como também e contaminação não bacteriana, por
exemplo, o leite residual ou outro tipo de material orgânico, por este motivo, a
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bioluminescência é um método sensível na detecção da eficácia da limpeza dos equipamentos
de ordenha (Vilar et al., 2008).

Tabela 3. Frequências das variáveis qualitativas relacionadas aos procedimentos de manejo de
ordenha e quantidade de filme orgânico (média geométrica de ATP) na saída do tanque de
expansão nos produtores dos grupos de alta e baixa contagem bacteriana total (CBT).
CBT
Variáveis
Alta n
Baixa n
P
Presença de bezerro ao pé da vaca durante a
ordenha
Desinfecção dos tetos pré-ordenha
Desinfecção dos tetos pós-ordenha
Filme orgânico na saída do tanque de expansão
(URL)

12 (42,9 %)

4 (11,8 %)

22 (78,6 %)

35 (100, 0 %)

15 (53,6 %)

31 (88,6 %)

4767 (log 3,7)

691,4 (log 2,8)

0,008
0,005
0,003
0,001

A utilização do bezerro ao pé da vaca no momento da ordenha e o uso de desinfetantes
de tetos pós-ordenha, foram práticas associadas à CIP. Da mesma forma com que ocorreu
para a CBT, a utilização de desinfecção de tetos pós-ordenha foi maior (28,8%) no grupo com
baixa CIP, quando comparado ao grupo com alta CIP. Quanto ao uso de desinfetante préordenha, no presente estudo não foram observadas diferenças na frequência de utilização
desta prática entre os dois grupos, no entanto, o uso de desinfetante de tetos pré-ordenha
tendeu a ser maior (15,8%) para grupo de produtores com baixa CIP. Os resultados do
presente estudo corroboram com os de Jayarao et al. (2004) que descrevem que o uso de
desinfetantes de tetos pré e pós-ordenha reduzem tanto a CBT quanto a CIP.
De forma similar ao observado com a CBT, o uso do bezerro ao pé da vaca no
momento da ordenha foi maior no grupo de produtores com alta CIP, e a frequência de
produtores com sistema de ordenha mecânica canalizada tendeu a ser maior no grupo com
baixa CIP. A utilização de um sistema de ordenha mecânica tem como objetivos reduzir a
mão de obra e o tempo de ordenha, mas não implica necessariamente em produção de leite
com melhor qualidade, mas sim em mais um possível fator de contaminação microbiana
(Guerreiro et al., 2005). Os resultados do presente estudo diferem dos descritos por Guerreiro
et al. (2005) que, ao avaliar a influência da adoção de diferentes técnicas profiláticas de
higiene e limpeza sobre a CIP, descreveram resultado inicial onze vezes maior em
propriedades com ordenha mecânica do que em propriedades com ordenha manual.
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Tabela 4. Frequências das variáveis qualitativas relacionadas aos procedimentos de manejo de
ordenha dos produtores dos grupos de alta e baixa contagem bacteriana do leite com
incubação preliminar (CIP).
CIP
Variáveis

Alta n

Baixa n

P

Presença de bezerro ao pé da vaca durante a ordenha

14 (36,8 %)

2 (8,3 %)

0,017

Desinfecção dos tetos pós-ordenha

24 (63,2 %)

23 (92,0 %)

0,016

A utilização do bezerro ao pé da vaca no momento da ordenha foi a única prática de
manejo associada a CC, também foi identificada diferença na quantidade de filme orgânico
(ATP) na válvula de saída do tanque de expansão (Tabela 6). A CC gera informações sobre o
nível de contaminação por meio da matéria orgânica, que ocorre principalmente a partir do
contato com o exterior do úbere e tetos dos animais e equipamentos de ordenha mal
higienizados e de ocorrência de mastite por coliformes (Edmondson, 2005). Neste contexto, a
prática de ordenha com o bezerro ao pé da vaca pode dificultar a execução de práticas de
higiene pré-ordenha e resultar em contaminação por matéria orgânica proveniente do úbere e
tetos e, consequentemente, resulta em CC mais elevada. Cortinhas (2013) observaram que a
frequência de produtores que ordenharam com o bezerro ao pé da vaca foi 28% maior no
grupo de produtores com alta CC, quando comparado com o grupo com baixa CC.
Fatores relacionados com a limpeza dos equipamentos de ordenha, como a dureza da
água, alcalinidade e temperatura da solução de limpeza foram descritos por Elmoslemany et
al. (2009b). Estes autores também avaliaram a quantidade de filme orgânico (ATP) nos
equipamentos de ordenha após os procedimentos de limpeza, e concluíram que a válvula de
saída do tanque de expansão é uma das maiores fontes de contaminação para o leite de tanque.
Os resultados do presente estudo corroboram com os de Elmoslemany et al. (2009) que
descreveram associação tanto da CC quanto da CBT e da CIP com a quantidade de ATP
(bioluminescência) na válvula de saída do tanque de expansão.
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Tabela 5. Frequência da variável qualitativa relacionada ao procedimento de manejo de
ordenha e quantidade de filme orgânico (média geométrica de ATP) na saída do tanque de
expansão nos produtores dos grupos de alta e baixa contagem de coliformes (CC).
CC
Variáveis
Presença de bezerro ao pé da vaca durante a ordenha
Filme orgânico na saída do tanque de expansão
(URL)

Alta n

Baixa n

P

11 (42,3 %)

5 (14,3 %)

0,019

4159,3(log 3,6)

773,4 (log 2,9)

0,003

Não foram observadas associações entre as práticas de manejo avaliadas e a CLP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação periódica do leite de tanque aliada à adoção de boas práticas de manejo
são fundamentais para a produção de leite de boa qualidade. Além disso, para a produção de
leite com boa qualidade é necessário que produtores e funcionários tenham conhecimento
sobre os principais micro-organismos causadores de mastite as alterações que estes microorganismos causam na CCS e composição do leite assim como diferentes formas de
tratamento e prevenção da mastite causada por estes micro-organismos.
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