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RESUMO:  

O leite assume importante papel na alimentação humana e é considerado um dos 

alimentos mais completos, porém pode ser um meio de crescimento rápido de vários 

microrganismos, por isso, deve haver cuidados higiênico-sanitários em todas as 

etapas da produção: ordenha, manejo, transporte e armazenamento do leite cru. A 

presença de microrganismos, pode indicar condições de manipulação inadequada 

do produto. Sendo assim, são estabelecidos parâmetros microbiológicos como 

critério de aceitação para o consumo dessa matéria prima de acordo com a 

Instrução Normativa n. 62/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

INTRODUÇÃO:  

A produção de leite no Brasil precisa melhorar substancialmente em qualidade e o 

produtor precisa ter uma maior apropriação dos valores que seu produto gera. Uma 

das dificuldades encontradas pelos produtores é a manutenção da contagem padrão 

em placas (CPP) e a contagem de células somáticas (CCS) em níveis baixos, 

garantindo assim, a boa qualidade do leite e uma melhor remuneração por litro. A 

principal causa para o aumento de CCS no leite é a mastite (Chaddad, 2015). A 

doença apresenta-se sob duas formas: subclínica e clínica. A mastite subclínica, 

ocorre com certa frequência nos rebanhos, e é responsável pela maior porcentagem 

das perdas, podendo reduzir a secreção de leite em até 50%, suas alterações não 

são evidentes, porém, quando realizado teste em laboratório, é evidenciado 

alterações importantes, como por exemplo, a diminuição do percentual de caseínas, 

gordura e lactose do leite, esses fatores comprometem a qualidade final dos 

produtos, prejudicando as indústrias de laticínios. A mastite é causada pelos mais 

diversos agentes, os mais comuns são as bactérias dos gêneros streptococcus e 

stafhylococcus. Outros agentes de importância são os coliformes (CARVALHO et al. 

2002). O índice medido por propriedade rural de contagem padrão em placas (CPP) 

e contagem de células somáticas (CCS) devem ser avaliados pela Rede Brasileira 

de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite, e devem estar de acordo com os 

padrões mínimos de 1,0 x 105 e máximo de 4,0 x 105 respectivamente a partir de 

01.07.2016 para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste (BRASIL, 2011). 

OBJETIVO: 



Adequar a qualidade do leite cru refrigerado de uma propriedade leiteira aos 

parâmetros de CPP e CCS estabelecidos pela legislação, em animais saudáveis, 

livres de qualquer doença infecto contagiosa, que não estejam em fase colostral, por 

meio da implantação de boas práticas de manejo de ordenha e do monitoramento da 

sanidade. 

METODOLOGIA: 

Serão selecionadas 05 (cinco) vacas multíparas, criadas em sistema extensivo. Após 

verificação da sanidade de todas, será realizado aplicação de protocolo de boas 

práticas de manejo de ordenha e controle de sanidade. A avaliação da Mastite 

subclínica será realizada antes de cada ordenha em todos os animais através do 

teste CMT (California Mastitis Test) 1 (uma) vez por semana, com 20 ml de leite de 

cada teto que serão misturados ao reagente em raquete, será realizada a avaliação 

visual da presença de grumos de pus, sangue ou qualquer coloração alterada, os 

resultados visualizados serão mensurados em planilha, durante 10 meses. O teste 

da caneca telada, ou fundo preto, será realizado todos os dias, a cada ordenha em 

todas as vacas, depositando na caneca cerca de 03 jatos de leite de cada teto, 

deverá ser avaliado um teto um por vez. Será realizada a avaliação visual da mesma 

maneira que o teste CMT, os resultados serão mensurados em planilha, durante 10 

meses. Identificar a presença de células somáticas (CCS) e contagem padrão em 

placas (CPP), para isso, será coletada 01 (uma) amostra mensal de leite de todos os 

quartos mamários, de todos os animais selecionados, e encaminhados para Clínica 

do Leite – ESALQ/USP em Piracicaba/SP, onde serão realizadas as análises, com 

esses resultados, será realizada a média geométrica sobre um período de 03 (três) 

meses mensurados em planilha, durante 10 meses. Será implantado o uso da 

solução para pré e pós dipping. Pré-dipping: o processo se baseará na imersão dos 

tetos em solução desinfetante, de uso diário, aplicado puro, 30 segundos antes de 

iniciar cada ordenha, será realizada a secagem de cada teto com papel toalha 

descartável. Pós-dipping: o processo se baseará na imersão dos tetos em solução 

desinfetante, de uso diário, aplicado puro, imediatamente após cada ordenha, os 

animais serão alimentados para que o produto possa agir, formando um filme 

protetor na teta da vaca, prevenindo ataque de microrganismos que podem causar a 

mastite, e ainda promovendo a cicatrização de ferimentos no úbere. 

DESENVOLVIMENTO: 



Nos meses de maio e junho deste ano, foram realizadas visitas a propriedade, para 

as coletas iniciais de dados, escolha dos animais, e revisão de literatura. No mês de 

julho, foi realizado treinamento à implantação do protocolo de manejo sanitário dos 

animais com os funcionários da propriedade e com o proprietário. Em agosto foi 

realizada a primeira coleta para avaliação de CCS e CPP e enviada ao laboratório 

credenciado, assim como implantado o protocolo de manejo. 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

A primeira análise com resultado emitido em 26/08/2017 evidenciou que, o quarto 

mamário caudal direito dos animais 01 e 02 e o quarto mamário caudal esquerdo do 

animal 1 estão com valor de CCS superior ao máximo permitido, esses animais 

foram marcados, tratados e retirados do projeto. Foram selecionados outros 02 

animais para o mesmo. 
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