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Introdução

Segundo o IBGE (2007), o rebanho bovino leiteiro 
vem apresentando considerável produção nos últimos 
anos. A captação de leite foi de aproximadamente 17,9 
bilhões de litros. 

Considerado o alimento mais perfeito da natureza, o 
leite apresenta uma composição rica em proteína, 
vitaminas, gordura, carboidratos, sais minerais e cálcio, 
essenciais aos seres humanos. É produzido durante a 
lactação das vacas, a partir de elementos que passam do 
sangue para as células especializadas do úbere [2]. A 
venda do produto é que garante o sustento do produtor, 
portanto ele deve ter qualidade. 

A qualidade higiênica é influenciada pelo estado 
sanitário do rebanho, manejo dos animais e dos 
equipamentos de ordenha e as presenças de 
microrganismos além de resíduos de drogas e odores 
estranhos. Do ponto de vista higiênico o leite deve ser: 
agradável, limpo, fresco e seguro. Atendendo a
legislação vigente quanto aos contaminantes orgânicos, 
inorgânicos e aos resíduos biológicos [3].  

Entretanto é na ordenha o momento em que ocorre a 
maior parte das contaminações, seja por sujeira do 
estábulo, do úbere dos animais, dos latões e das mãos 
do ordenhador [4]. A mastite é uma das doenças mais 
importante do gado leiteiro e que ocorre devido a uma 
soma de fatores decorrentes do manejo ambiental 
inadequado da propriedade ou pode ser provocada por
ferimentos físicos, estresse e infecções por 
microrganismos, como as bactérias dos gêneros 
estreptococos e estafilococos, além dos coliformes. O 
controle requer a utilização das práticas que reduzem a 
exposição do orifício dos tetos aos microrganismos 
infecciosos [5].

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o nível de 
higienização no momento da ordenha, utilizada pelos 
produtores do município das Correntes-PE.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado através da aplicação de 
questionários compostos de 12 perguntas fechadas,
durante os meses de julho e agosto de 2008, a 135 

produtores de leite, moradores da zona rural e urbana do 
município das Correntes-PE. Os questionários foram 
preenchidos nas propriedades, geralmente logo após a 
ordenha da manhã e os dados tabulados em Programa 
Excel®, para cálculos das freqüências absolutas e relativas.    

Resultados e Discussão

A caracterização da higienização da ordenha realizada 
pelos produtores de leite entrevistados no município das 
Correntes, evidencia que os produtores realizam alguns dos 
procedimentos básicos, para obtenção do leite de 
qualidade, como observado na Tabela 1. A lavagem do 
úbere e das tetas é realizada por 49,6% dos entrevistados, 
contra 50,4% que não a realizam. No transcorrer da 
ordenha as tetas podem entrar em contato com lama, fezes, 
e material de cama – palhas, maravalha de madeira e areia. 
Caso estes materiais fiquem aderidos às tetas e úbere, e se 
não forem removidos antes da ordenha, pode ocorrer 
intensa contaminação do leite [6]. 

Em relação à lavagem do úbere e tetas, 34,3% dos 
produtores a realizam, sendo 93,9% com pano e 6,1% com 
papel toalha (Figura 1), enquanto 65,7% não a realizam. A 
utilização de papel descartável é indicada para secar o 
úbere após a lavagem, pois evita a contaminação entre os 
animais, já que será usada uma única vez, o que não ocorre 
quando se usa panos para realizar a secagem.

A maioria dos produtores afirma lavar (94,1%) e guardar
(92,6%) os utensílios de forma correta no final da ordenha. 

Durante o processo de ordenha, as mãos do ordenhador, 
na maioria das vezes, são as fontes primárias de 
contaminação das tetas e leite. Desta forma, é 
recomendado, para a realização da ordenha, lavar as mãos e 
os antebraços com auxilio de escova e sabão e logo após 
secá-los com uma toalha limpa [7], fato este que é realizado 
pela maioria dos produtores (74,0%).

Quando questionados se o leite era coado após o término 
da ordenha, 79,3% dos entrevistados afirmaram que sim, 
contra 20,7% que não realizam este procedimento. Dos 
produtores que asseguram coar o leite 23,4% utilizam um 
pano e 76,6% usam o coador (Figura 2).

A limpeza diária da sala de ordenha e a manutenção dos 
utensílios e equipamentos em condições adequadas são 



fatores decisivos na produção higiênica do leite. Logo 
que termine a ordenha, deve-se fazer a limpeza da sala, 
removendo as fezes e outros materiais (restos de 
rações, de leite, etc.) [8]. Este procedimento não foi 
observado entre a maioria dos produtores do município 
das Correntes, como verificado na Figura 3, onde 
29,6% realizam a limpeza diariamente, 31,1% 
semanalmente, 18,5% quinzenalmente e 20,8% 
mensalmente. As instalações devem ser adequadas ao 
número de vacas, facilitando a movimentação delas. A 
construção deve ser feita de modo a facilitar as tarefas 
de limpeza, como a retirada de fezes e urina. O melhor 
local é em terreno permeável, com bom escoamento 
das águas e longe de fontes de mau cheiro [9].

O uso do iodo é recomendado para vedar os tetos 
evitando que bactérias entrem nos canais dos tetos e 
venham a causar algum tipo de inflamação e apenas 
25,9% realizam pós-dipping (Tabela 1), fato este 
crítico na higienização do teto no momento da ordenha, 
pois o pré e pós-dipping melhoram a condição da pele 
do teto e, assim, reduz-se as taxas de infecção da 
glândula mamária no rebanho [10].

Como observa-se (Figura 4), a maioria dos 
proprietários afirmam já terem tido caso de mastite em 
suas propriedades com 48,2% dos entrevistados, contra 
40,7% que alegam nunca ter tido caso de mastite, 
entretanto 11,1% dos proprietários dizem não saber do 
que se trata a mastite, fato este que vem preocupar a 
qualidade do leite e a sanidade de todo o rebanho, pois 
a mastite é uma inflamação da glândula mamária por 
qualquer que seja o agente casual e o processo 
inflamatório se traduz por alterações físicas do tecido 
mamário, que se não for tratada rapidamente, provocam 
destruição irreversível das células secretoras de leite 
[11].

Entre os produtores que afirmaram já ter caso de 
mastite em sua propriedade 49,2% afirmam não ter 
desinfetado as instalações diariamente contra 50,8% 
(Tabela 1), o que difere do programa profilático de 
rotina que deve ser efetuado regularmente, para quebrar 
a cadeia de transmissão entre os animais do rebanho, 
pela mudança na ordem de ordenha dos animais, o uso 
de iodo a higienização dos tetos e a manutenção do 
local de ordenha limpo e seco [12].

Conclusão
Conclui-se que apesar de pequena parte dos produtores 

realizarem alguns procedimentos, o nível de higienização 
da ordenha, ainda não é satisfatório, fazendo-se necessário 
a implantação de um curso teórico-pratico para abordagem 
da técnica de higiene da ordenha, assim como esclarecer os 
produtores sobre a ocorrência das mastites, visando não só 
aumentar a quantidade de leite produzido como também a 
obtenção de um produto saudável para o consumo humano.
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Tabela   1.   Características das práticas de manejo de higiene utilizado pelos produtores do município das Correntes.

93,9%

6,1%

Pano Papel Toalha

23,4%

76,6%

Coador Pano

Figura 1. Percentual de produtores quanto ao método de 
secagem do úbere e das tetas.                                                                                                                                                   

Figura 2. Percentual de produtores quanto ao método de 
coagem do leite.

29,6%

31,1%

18,5%

20,8%

Diariamente Semanalmente Quezanalmente Mensalmente

Figura 3. Percentual de Produtores quanto à regularidade da 
limpeza das instalações com a utilização de água limpa e 
produtos apropriados para desinfetar.

48.15%

40.15%

11.11%

Ocorreu Nunca ocorreu Não sabe o que é

Figura 4. Percentual de Produtores quanto à ocorrência de mastite 
na propriedade.

Práticas Resposta
Sim Não

N°                            % N°                            %
Realiza a lavagem do úbere e das tetas com água 
corrente.

67 49,6 68 50,4

Realiza a secagem do úbere e das tetas. 46 34,1 89 65,9

Lava os utensílios no final da ordenha. 127 94,1 8 05,9 

Guarda os utensílios de boca para baixo em local 
seco e limpo.

125 92,6 10 07,4

Lava as mãos e os antebraços com auxilio de escova 
e sabão e saca-los com toalha limpa.

100 74,0 35 26,0

Côa o leite após o termino da ordenha. 107 79,3 28 20,7

Usa iodo após o termino da ordenha. 35 25,9 100 74,1 

Usa desinfetante nas instalações em caso de mastite. 69 51,1 66 48,9   


