Influência dos sistemas de ordenha sobre a qualidade do leite de bovinos leiteiros
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Introdução
Dentre os fatores relacionados com a qualidade do leite, o principal é a mastite, que é um
processo inflamatório do úbere, acompanhado da redução de secreção de leite e mudança de
permeabilidade da membrana que separa o leite do sangue. Esta doença é normalmente
causada pelo desenvolvimento de bactérias no interior da glândula mamária. Uma das
principais mudanças que a mastite causa no leite é o aumento no número de células somáticas.
Estas células são estruturas de defesa do organismo que, devido a presença de patógenos na
glândula, migram para o interior desta, a fim de combatê-los. Desse modo, a contagem de
células somáticas (CCS) no leite indica o estado sanitário do úbere. Portanto, objetivou-se
com este estudo verificar a influência dos sistemas de ordenha manual e mecânica sobre a
saúde da glândula mamária de vacas leiteiras criadas em fazendas de Roraima, por meio da
realização de testes para determinação da mastite subclínica.
Material e Métodos
A colheita dos dados foi realizada no período da manhã, entre os períodos de 28 de agosto de
2016 a 02 de fevereiro de 2017. Foram colhidas amostras de leite de 86 vacas, 43 em sistema
de ordenha mecânica e 43 em sistema de ordenha manual. O delineamento experimental
adotado foi o inteiramente casualizado com 2 tratamentos (sistemas de ordenha) e 43
repetições por tratamento, totalizando 86 parcelas experimentais. Os rebanhos são
constituídos de animais predominantemente da raça girolando, com diferentes graus de
sangue, com idade variável, em diferentes estágios de lactação e boa condição corporal. As
vacas utilizadas no experimento foram escolhidas aleatoriamente dentro do rebanho. Após a
contenção das vacas e antes da colocação dos bezerros para mamar e estimular a descida do
leite, realizou-se o teste da caneca telada (Tamis) (Radostits et al., 1994), mediante avaliação
dos três primeiros jatos de leite, para verificar a presença de mastite clínica. Caso a vaca
examinada fosse diagnosticada com mastite clínica, a mesma seria imediatamente excluída
dos testes posteriores. Em seguida, foi realizada a antissepsia de cada quarto mamário com
solução de hipoclorito de sódio a 2%, com os tetos sendo secos com papel. A determinação da
mastite subclínica dos quartos mamários individuais foi obtida usando-se o Califórnia Mastite
Teste (CMT), conforme metodologia descrita por Schalm & Noorlander (1957). Para
determinação da CCS do leite total ordenhado de cada vaca utilizou-se o kit Somaticell®
conforme metodologia descrita por Langoni et al. (2012). A incidência de mastite subclínica
no rebanho foi determina pela fórmula:
% mastite subclínica = nº de vacas positivas no teste CMT x100
nº total de vacas testadas
(Fonseca & Santos, 2001). Os dados foram submetidos à análise de variância por intermédio
do software SISVAR (Ferreira, 2008). Para a análise de correlação de Pearson entre os testes
de mastite subclínica (Somaticell® x CMT) utilizou-se o software SPSS.
Resultados e discussão
Os valores de incidência de mastite subclínica, em ambos sistemas de ordenha podem ser
considerados altos, já que, conforme Fonseca & Santos (2001) estes valores não deveriam
ultrapassar 15% (Tabela 1). De acordo com Brito & Sales (2007), um animal com mais de
250.000 cél/ml tem grande probabilidade de estar infectado com microrganismos causadores

da mastite subclínica e valores de CCS médios entre 250.000 e 500.000 cél/ml podem resultar
em perdas de produção de leite da ordem de 4%, as quais já apresentam relevância
econômica. A CCS observada no sistema de ordenha mecânica atende o proposto pela
Instrução Normativa nº 62 (Brasil, 2011), a qual determina que o leite deverá apresentar CCS
com o limite de 400.000 cél./ml a partir de 01/07/2019, para os estados da região Norte. Para
o sistema de ordenha manual, a correlação entre CCS e CMT foi alta e positiva e para o
sistema de ordenha mecânica a correlação foi moderada e positiva (Tabela 2). Os resultados
do presente estudo comprovam que o teste CMT foi eficiente em determinar a mastite
subclínica nos sistemas de ordenha avaliados e a medida que seu escore aumenta, a CCS
também é incrementada em decorrência da maior intensidade da infecção da glândula
mamária, concordando com Ribeiro Júnior et al. (2011) os quais verificaram que o exame de
CMT apresentou ordem crescente de sensibilidade à CCS, comprovando, portanto, a relação
entre essas duas provas para leite de conjunto de bovinos leiteiros e a utilidade do CMT como
prova simples de triagem para antecipação dos resultados de CCS.
Tabela 1 - Incidência de mastite subclínica e contagem de células somáticas (CCS) nos
sistemas de ordenha avaliados
Sistema de Ordenha

Parâmetro

Mecânica

Manual

1

Incidência de Mastite Subclinica (%)

28

42

CCS (x 1000 cél/mL)

372

418

1

Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem pelo teste F ao nível de 5%

Tabela 2 - Análise de correlação entre CCS e variáveis fisiológicas relacionadas ao estresse
térmico e entre CCS e CMT, nos sistemas de ordenha avaliados.
Sistema de Ordenha

CMT

Manual

CCS (x 1000 cél/mL)

0,723**

Mecânica

CCS (x 1000 cél/mL)

0,434**

**(P<0,01)
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