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Introdução

O agreste pernambucano faz parte da bacia leiteira 
do Estado, produzindo tanto leite bovino como leite 
caprino sendo direcionado ao consumo humano. Nos 
municípios de Pedra e Venturosa /PE a caprinocultura é 
desenvolvida por pequenos produtores, em geral, sem 
assistência de médicos veterinários. Na falta destes 
profissionais, os próprios produtores medicam seus 
animais, sem os cuidados necessários na utilização de 
medicamentos químicos quanto às drogas, doses, via de 
administração e período de carência recomendado.

O Programa de Educação Tutorial de Medicina 
Veterinário – PET VET – desenvolve atividades de 
extensão nesta microrregião, com caprinocultores de 
leite [2]. Durante essas atividades verificou-se o uso 
indiscriminado de antibióticos nos rebanhos, 
demonstrando a necessidade de maiores informações 
sobre o uso desses medicamentos para pequenos 
produtores como mencionado por Paula [3] em seu 
artigo.

O PET VET tem produzido Capacitações a Campo 
com o intuito de informar aos produtores medidas 
corretas de manejo higiênico-sanitário de modo que 
diminua o número de enfermidades e com isso o uso 
contínuo de antibiótico nos animais, especialmente 
rebanhos leiteiros.

Segundo Souto [4] uma base pedagógica de um
Programa de Capacitação é uma base construtivista, na 
qual o conhecimento é construído a partir da realidade 
e experiência dos participantes, com troca de saberes 
entre produtores e técnicos (integração de saberes). 
Ainda este autor, descreve que o capacitador não deve 
impor suas conclusões e sim induzir os agricultores a 
assumir as deles, sendo fruto de reflexões, análises e 
conclusões tiradas pelos mesmos.

Objetivou-se capacitar os produtores dos municípios 
de Pedra e Venturosa quanto aos riscos do consumo de 
leite com resíduos de antibióticos e oportunizar a 
fitoterapia como medicina alternativa. 

Material e Métodos

A capacitação foi desenvolvida na Escola Municipal 
Maria Quitéria Wanderley do município de Venturosa, 
bem como nas Associações de Criadores de Cabra
Leiteira, localizadas neste município e na cidade de 
Pedra para professores e pequenos produtores através 
de palestras sobre resíduos de antibióticos no leite e 
oficinas de produção de fitoterápicos, no período de 21 
a 24 de julho de 2009.

A equipe de capacitação era formada por discentes 
do curso de Medicina Veterinária, dos quais dois
participam do Programa de Educação Tutorial deste 
curso, docentes e pós-graduandos do Departamento de 
Medicina Veterinária da UFRPE.

Ministrou-se uma palestra intitulada “Resíduos de 
Antimicrobianos no Leite” com apresentação realizada 
com recursos áudio-visual através do aparelho de data 
show demonstrando através de fotos os efeitos do 
consumo de alimentos contaminados por antibióticos.

A oficina intitulada “Produção de Fitoterápicos” 
dividiu-se em parte teórica, a qual abordou a 
importância e a facilidade da produção desses 
medicamentos, enquanto na parte prática os 
participantes produziram, junto aos capacitadores, 
produtos fitoterápicos como pomadas, tinturas e 
lambedores a partir de plantas coletadas nos locais das 
oficinas, pelos produtores.

Resultados e Discussão

A capacitação foi realizada com a presença de 63 
participantes, sendo 37 produtores rurais (58,73 %) e 
26 professores do Ensino Fundamental e Médio (41,27 
%) da Escola Municipal Maria Quitéria Wanderley,
importância de trabalhar com estes professores está no 
fato de que os mesmo serão multiplicadores das 
informações, levando-as inclusive à crianças e 



adolescentes da escola, cuja a maioria são filhos de 
pequenos produtores.

Observou-se um menor público feminino (29,73 %) 
nas palestras e oficinas realizadas nas Associações, 
demonstrando uma maior participação masculina 
(70,27%) nas atividades realizadas no campo. 
Enquanto a parte da capacitação ministrada aos 
professores obteve-se 46,15 % de participantes do 
gênero feminino e 53,85 % do gênero masculino 
observando uma maior participação das mulheres em 
atividades promovidas no centro dos municípios. 

As palestras esclareceram a importância do leite para 
alimentação humana e os riscos da presença de 
antibiótico neste produto. Demonstrando que a melhora 
do manejo sanitário diminui a freqüência de patologias 
no rebanho como verificado por Pinheiro et al [5] e, 
conseqüentemente, o uso de fármacos, em especial 
antibióticos. Advertindo, ainda, sobre a necessidade de 
respeitar à dose, à via de administração e o período de 
carência, no qual o leite não poderá ser consumido. Os 
ouvintes também conheceram a precisão de 
informações técnicas para o uso de drogas nos 
rebanhos, principalmente em animais que terão seu 
subproduto direcionado ao consumo humano. Sendo 
assim ficou esclarecido a necessidade de consultar um 
médico veterinário antes de medicar seus animais.
Porém, como citado por Souto [4] é necessário que, a 
partir desse processo de reflexão haja um 
comprometimento interior com a mudança de 
comportamento, ou seja, da prática atual para uma nova 
prática.

Os palestrantes, também, evidenciaram as vantagens 
da utilização de plantas medicinais que são bastante 
encontradas nesses municípios no tratamento de 
enfermidades ocorridas em seus rebanhos.

A oficina trabalhou de forma construtivista como a 
relatada por Souto [4], de forma que os capacitadores 
procuraram saber junto aos participantes quais as 
plantas que os mesmo conheciam e suas indicações. 
Durante a prática os participantes coletaram partes de 
plantas, como folhas, entrecasca, sementes e raízes, 
com as quais aprenderam e produziram pomadas, 
tinturas e lambedores, que podem ser empregados em 
afecções respiratórias, digestivas, oculares, bem como 
lesões de pele, entre outros.

A capacitação produziu o conhecimento quanto aos 
riscos de resíduos antimicrobianos no leite e a 
utilização da fitoterapia no rebanho.
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