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RESUMO

sA, V. de S. Influencia do metodo de higiene do teto na produ~ao e qualidade

fisico-quimica e microbiologica do leite de cabra. 2009.50 F. Dissertayao (Mestrado)

- Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Universidade de Sao Paulo.

o objetivo geral deste trabalho foi avaliar se 0 metoda de higiene dos tetos das cabras

reduz 0 numero de microrganismos do teto e melhora a qualidade do leite obtida durante

a ordenha medinica. Para tanto foram utilizadas 12 cabras pluriparas da rac;a Alpina

submetidas ao pre-dipping (1 3 fase experiemental) e lavagem secagem e pre-dipping (23

fase experimental). Durante as 2 fases experimentais, a produyao, composiyao,

contagem de celulas somaticas foi mensurada uma vez por semana durante tres

semanas. Tambem foram colhidas amostras de sangue antes (- 5 eO min) e ap6s (5 min)

o pre-dipping para determinayao dos niveis de cortisol, uma vez por semana durante tres

semanas. No presente estudo 0 pre-dipping contribuiu para a reduyao do numero de

estafilococus e coliformes encontrados na superficie do teto, entretanto 0 pre-dipping

nao influenciou significativamente a CCS, a qualidade ou a produyao de leite.

Palavras-chave: higiene; pre-dipping; leite; qualidade; produyao.
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I. INTRODU<;AO

o leite esta entre os seis produtos mais importantes da agropecuaria brasileira

(EMBRAPA, 2003) .. Porem, dados do Ministerio da Saude apontam urn consumo

inexpressive de leite e derivados lacteos pela populayao brasileira. 0 leite tern uma

funyao nutricional importante, por proporcionar alimentayao adequada ao recem

nascido dos mamiferos e por ser urn importante alimento em todas as fases da vida do

homem contemporaneo. 0 leite tambem apresenta funyao social e econ6mica. por

compor a renda do produtor rural, sendo que a profissionalizayao da sua cadeia

produtiva tern gerado empregos aos trabalhadores rurais e urbanos.

A produyao de leite tem perspectiva de continuar a crescer nos pr6ximos anos. com

condiyoes reais do pais mudar 0 panorama de importador para exportador de produtos lacteos

(EMBRAPA, 2003). Assim. a !nstruyao Normativa 51 (AGRICULTURA, 2002) ressalta a

importancia de produzir um leite com qualidade, dentro dos padroes minimos internacionais

necessarios para a exportayao do produto. A melhoria nas condic;oes de produc;ao do leite

beneficia os produtores e reflete a reduc;ao de incidencia de doenc;as 110 rebanho, resultando em

maior produtividade, menor descarte de animais e menor custo de produc;ao. Alem disso, os

laticfnios veem pagando diferencialmente por um leite de melhor qualidade microbiol6gica e

fisico-quimica.

o leite e seus derivados constituem um excelente meio para 0 desenvolvimento de

microrganismos indesejaveis. patogenicos e deteriorantes (TEUBER, 1992). Assim, a

contaminayao do leite por microorganismos pode acarretar doenyas graves a populayao. Entre

agentes patol6gicos encontrados no leite, destacam-se especies de Staphylococcus spp por serem

consideradas causas comuns de toxinfecc;oes alimentares (CARMO & BERGDOLL, !990).

Alem da baixa qualidade do leite cru, outros fatores que contribuem para a elevada freqQencia

desses surtos incluem sua manipulac;ao indevida desde a fazenda produtora ate 0 comercio

varejista (SENA, 2000).

Dessa forma e relevante buscar mecanismos que possam auxiliar na melhoria da

quaJidade do leite pelo produtor, atraves higienizayao da sala de ordenha e dos utensflios,

treinamento adequado do ordenhador, antissepsia dos tetos do animal, alem da adoyao de boas

prciticas de manejo de forma a propiciar uma ordenha completa. segura e ininterrupta.

Portanto, 0 objetivo deste estudo foi avaliar a eficiencia da higienizayao parcial (com

antisseptico a base de iodo) e completa (com lavagem dos tetos mais antisseptico a base de

iodo) dos tetos de dois grupos de cabras lactentes. atraves da quantificayao de Staphylococcus

spp, coliformes totais e Contagem Bacteriana Total na superficie dos tetos, verificando assim
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sua influencia na qualidade do leite. E ainda avaliar se 0 metodo de higiene do teto tambem

pode promover uma melhor ejeyao e produyao de leite. refletindo consequentemente na

melhoria de sua qualidade.
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II. REVISAO DE LITERATURA

2.1 Considera~oes sobre a Caprinocultura

A cabra foi 0 primeiro animal domesticado pelo homem, atualmente cabra domestica

(Capra hircus) e explorada em praticamente todos os continentes, produzindo leite, carne.

couro, peJe e esterco em regi5es onde outras especies nao sobreviveriam. A chegada dos

caprinos na America ocorreu simultaneamente a migrac;:ao dos primeiros colonizadores

europeus, hoje observa-se que a maior parte do rebanho caprino concentrada na regiao tropical

do continente.

Segundo a FAO (2006) 0 rebanho caprino mundial gira em torno de 807.637.728

cabeyas, e 0 rebanho nacional em 10.700.000 animais, colocando 0 Brasil entre os 20

maiores produtores mundiais de ovinos e caprinos (ANUALPEC, 2006). A regiao de

maior expressao na caprinocultura e0 nordeste brasileiro, apresentando 0 maior rebanho

nacional. Aproximadamente 42% da totalidade do efetivo encontram-se nesta regiao

sobretudo nos Estados da Bahia, Pernambuco e Piaui (ANUALPEC, 2006). Nessa

regiao 0 leite de cabra e muito consumido pela popula~ao rural. Ja nas regioes Sui e

Sudeste esse consumo ainda esta restrito a popula~ao de maior poder aquisitivo, uma

vez que 0 pre~o de mercado ainda emuito elevado quando comparado ao leite de vaca.

apesar do crescimento importante nessas regioes nos ultimos dez anos. Ainda hoje a

cabra tern urn papel muito importante como fornecedora de alimentos, particularmente

em paises ou regioes em desenvolvimento.

Porem, apesar do reconhecido valor socioecon6mico da caprinocultura Ieiteira

principalmente para as regi5es mais dependentes dessa atividade, como 0 nordeste brasileiro,

pouco tern sido feito para melhoria da qualidade desse produto. A atividade caracteriza-se pelo

baixo nfvel tecnol6gico. ofertas irregulares e pouca participac;:ao no mercado consumidor urbano

(ALMEJDA, 2003).

Como nos ultimos anos a populac;:ao tem mostrado cada vez mais interesse por produtos

naturais, saudaveis e de boa qualidade, 0 consumo de leite de cabra vern sendo muito difundido,

por ser urn alimento completo, rico em vitaminas, proteinas e sais minerais, alem de ser de alta

digestibilidade, sendo uma opc;:ao para pessoas alergicas ao leite de vaca. Essas caracteristicas

associadas ao fato desses animais serem de facil manejo transformaram a criac;:ao de cabras em

uma atividade simples e lucrativa.

As rac;:as COIlJ aptidao leiteira aqui encontradas sao diversas, predominando Saanen e

Alpina, sendo esta ultima uma rac;:a de menor produc;:ao se comparado a primeira, porem com

maior rustiddade. A rac;:a Alpina e originaria dos Alpes europeus, sendo uma rac;:a que apresenta
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cabeya triangular, perfil semiconcavo ou retilfneo, orelhas eretas e curtas e porte medio. com

peso variando entre 70 e 90 kg e perimetro toracico entre 1.10 e 1.20 m. No Brasil a media de

leite varia de 2,0 kg a 4,0 kg para uma lactayao com durayao entre 240 e 280 dias (EMBRAPA,

2007).

2.2 0 leite caprino

o leite e considerado urn alimento completo por conter nutrientes unicos e necessarios a
alimentayao das crias. 0 reconhecimento mundial das propriedades nutricionais do leite de

cabra permite a classificayao deste produto como alimento funcional, ou seja, alimento com

relativo papel metabolico ou fisiologico que 0 nutriente tern no cresci mento, desenvolvimento,

manutenyao e outras funyoes normais do organismo humano (ANVISA, 1999).

o leite de caprino possui ainda menor alergenicidade devido, em parte. a menor

presenya as l-caseina quando comparado ao leite de vaca (4-26% versus 36-40~o

respectivamente) (CLARK & SHERBON, 2000) e ausencia de aglutinina, que impede a junyao

das particulas gordurosas formando urn coalho de digestao mais dificil. Os triglicerideos

presentes em maior quantidade aumentam a digestibilidade da gordura no leite de cabra, alem

de possuir maior teor de vitamina A, calcio, magnesio, potassic e fosforo, quando comparado ao

leite de vaca (HAENLEIN, 2004). Crianyas que se alimentam de leite de cabra possuem ganho

de peso 9% maior quando comparadas a crianyas alimentadas com leite de vaca

(RAZAFINDRAKOTO et al., 1993). Alem disso, 0 leite e a materia-prima dos melhores queijos

do continente europeu, possui uso terapeutico e em cosmeticos (CORDEIRO, 2006).

A maior parte das pesquisas realizadas em relayao aqualidade de leite se concentra em

vacas. e 0 que se costuma fazer e extrapolar tais dados para os caprinos (LUENGO et al., 2004).

Porem, os parametros fisico-quimicos do leite caprino tam bern sao bastante caracteristicos.

Mendes (1993) estudando tais parametros no leite cru e pasteurizado concluiu que a

porcentagem de extrato seco total (EST) situou-se na faixa de i 1,64 e 12, I8%; a de extrato seco

desengordurado (ESD) ficou entre 8,47 e 8,62% e a densidade variou de 1,0280 a 1,0306 gIL.

Cruz et al. (1998) analisando tais caracteristicas em algumas marcas comerciais de leite de cabra

produzido no estado da Paraiba encontrou variayoes entre 9,82 e 12,96% para EST, 7,2 a 9.08~o

para ESD e densidade entre 1,025 e 1,032 giL.

2.3 Qualidade microbiol6gica do leite

A pecuaria leiteira no Brasil vern sofrendo transformayoes significativas ao tango dos

anos. A exigencia das industrias por urn leite de melhor qualidade tem penalizado muitos

produtores que comeyam a investir em treinamento e metodos de higiene mais rigorosos. A
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baixa qualidade do produto afeta toda a cadeia produtiva do leite, podendo condenar toda uma

linha de fabricayao. Desta forma, os laticfnios tem investido maciyamente em seu controle de

qualidade com pagamento diferenciado baseado na composiyao, contagem de ceIulas somMicas

(CCS) e contagem de microorganismos.

Para auxiliar 0 setor produtivo no Brasil 0 Ministerio da Agricultura, Pecwiria e

Abastecimento aprovou a Instruyao Normativa nO 51, que regulamenta os novos padroes de

identidade e qualidade do leite, fixando valores minimos e progressivos de qualidade

microbiol6gica. fisica e quimica. a Ministerio tambem regulamentou sete laborat6rios

brasileiros para compoem a Rede Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL) para realizar

amilises e identificayao destes pan'imetros.

Mesmo que posteriormente a coleta 0 leite receba os melhores tratamentos, 0 leite

produzido sem os devidos cuidados de higiene toma-se um produto de qualidade inferior,

(BEHMER, 1987), oferecendo condiyoes 6timas para multiplicayao de microorganismos em

curto espayo de tempo. Essa qualidade higienica do leite e influenciada principal mente pelo

estado sanitario do rebanho, manejo dos animais e dos equipamentos durante a ordenha, e a

presenya de microrganismos, residuos de medicamentos e odores estranhos (BRITO & BRITO,

1998).

Segundo Santos (2000) 0 leite para ser considerado de boa qualidade deve apresentar as

seguintes caracteristicas: sabor agradavel, alto valor nutritivo, ausencia de agentes patogenicos e

contaminantes, reduzida contagem de celulas somMicas e baixa carga microbiana.

Dentre os varios caminhos ate a obten<;ao do leite. a ordenha e 0 momento mais

importante da atividade leiteira por ser momenta de obten<;ao do seu produto final e

ocasiao fundamental para monitoramento e controle da mastite, possibilitando assim a

ado<;ao de urn manejo que resulte na melhoria da qualidade do leite.

a leite produzido por femeas saudaveis em lactayao, e esteril. No entanto, a

contaminayao da glandula mamaria ocorre quando microrganismos patogenicos tem acesso aos

tetos e canais lactiferos. a desenvolvimento desses agentes depende quase que exclusivamente

deste tipo de contaminayao. Contudo ap6s a contaminayao existe uma fase de latencia (lag

phase), nesta fase a taxa de proliferayao e insignificante conseqlientemente nao ha produyao de

metab61itos relacionados ao seu desenvolvimento (PRATA, 1984). Contudo, uma variedade de

outros fatores intrinsecos ao animal influenciam 0 desenvolvimento dos microrganismos ap6s a

contaminayao da glandula mamaria.

2.4 Fatores que podem contribuir com a qualidade do leite
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A composiyao do leite varia entre as diferentes especies de mamfferos e mesmo entre

indivfduos da mesma especie. Numa determinada especie, a composiyao depende de muitos

fatores como raya, linhagem, perfodo de lactayao. alimentayao, freqUencia de ordenha e

fisiologia. A qualidade higienica do leite e influenciada pelo status sanitario do rebanho

presenya de microorganismos, odores estranhos e resfduos de medicamentos, antibi6ticos,

desinfetantes. vermffugos e outros produtos qufmicos.

Dentre os varios fatores que podem contribuir para alterayao da qualidade do leite a

infecyao da glandula mamaria, mastite, e urn dos mais importantes, pois reduz os teores de

lactose, gordura e casefna e aumenta os teores de protefnas, cloreto. s6dio e acidos graxos livres

(BRITO et aI., 1998) responsaveis pelo sabol' ranc;oso do leite, diminuindo sua vida de

prateleira. As bacterias presentes no leite podem tel' tres origens: ambiente, flora natural e

infecyoes intramamarias. Ha uma ampla gama de pat6genos envolvidos na reduyao da qualidade

higienica, sendo os estafilococus, estreptococus e coliformes os agentes mais comuns no Brasil.

2.5 Influencia da higieniza~ao na qualidade do leite

A incidencia de infec«ao intramamaria esta altamente correlacionada ao numero de

pat6genos que podem causar mastite presentes no teto e uma das formas de evitar tal infecyao e

a realizayao da pre e p6s higienizayao dos tetos. a objetivo da pre-higieniza«ao e diminuir a

populayao microbiol6gica presente na pele dos tetos, minimizando a probabilidade de

ocorrencia de mastite.

As recomendayoes usuais de pre-higienizayao vao desde lavagem com agua, secagem

manual, secagem com toalha de papel seca ou urn ida de papel ou simplesmente pre-diping e

secagem com toalha de papel. a usa de toalha seca de papel reduz de forma significativa a

contagelr bacteriana total na superficie do teto de vacas. Entretanto, 0 usa de toalhas umidas

nos tetos sem a posterior secagem pode resultar na elevac;ao dessa contagem (GALTON et a!.,

1986). Normalmente sanitizantes a base de iodo (0,1 a 0,25%) reduzem 0 fndice de mastite pOI'

contaminantes ambientais em 51% (PANKEY, 1998). Porem para reduyao de coliformes totais

iodo e hipoclorito de s6dio sao mais eficazes que 0 acido dodecilbenzeno sulf6nico (GALTON

et al.. 1986). Assim, urn pre-diping eficaz e essencial para produyao de leite de alta qualidade.

A transferencia de alguns microrganismos durante a ordenha as vezes e inevitavel

mesmo sob as melhores condiyoes de higiene. Para destruir esses agentes e necessario imergir

os tetos em soluyao antisseptica logo ao final da ordenha. Desse modo, 0 p6s-diping e
considerado como a pratica mais efetiva de higiene para prevenir novas infecyoes

(NICKERSON, 200 I).

2.6 A contagem de celulas somaticas
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Ha algumas caracteristicas especificas do leite de cabras que as diferem do leite bovino.

Por exemplo, 0 numero de celulas somliticas e utilizado como um indicador da qualidade do

leite em todas as especies leiteiras, e no leite de cabra 0 numero basal de celulas somaticas (50 a

400 x 103 celulas/mL) e superior aquele encontrado em bovinos (40 a 80 x 103 celulas/mL)

(PAAPE & CAPUCO. 1997) havendo uma serie de fatores que contribuem para isso. A

secreyao do leite bovino e mer6crina enquanto que 0 capri no e de origem ap6crina, e, assim,

particulas citoplasmaticas provenientes da poryao apical das celulas secret6rias sao misturadas

ao leite somando-se as celulas somaticas (POUTREL & LERONDELLE, 1982; ZENG &

ESCOBAR, 1996).

Assim os aparelhos contadores eJetronicos de celulas comumente utilizados (DNA-nao

especificos) nao conseguem fazer a distinyao entre esses dois grupos de celulas (DULIN et aI.,

1982). Varios sao os fatores que influenciam a Contagem de Celulas Somliticas (CCS) nos

animais, sendo eles individuais e ou de meio ambiente. Alem disso, outros fatores diferenciam 0

numero de celulas somliticas no leite de cabra, por exemplo: estagio de lactayao (DULIN et aI.,

1982; WILSON et al.. 1995), pariyao (WILSON et al. 1995; CONTRERAS et al. 1999), estro

(MCDOUGALL & VOERMANS, 2002), numero de crias (SINAPIS & VLACHOS, 1999) e

infecyao por artrite-encefalite viral caprina (CAE) (RYAN et al. 1993, SANCHEZ et. AI, 200 I).

A CCS e uma tecnica preventiva, que fornece informay5es que auxiliam na reduyao da

incidencia de mastite nos rebanhos leiteiros. Este metodo e utilizado para detectar 0 aumento de

leuc6citos no leite sendo que do total de CCS, os leuc6citos correspondem de 75% a 98%, 0

restante sao oriundas das celulas epiteliais provenientes da descamayao que ocorre no tecido de

revestimento da glandula mamaria (RIBAS, 1994).

2.7 Mastite

A mastite e uma infecyao causada por varias especies de microorganismos (TORRES.

1985), tais como protozoarios, fungos, algas, virus, bacterias e micoplasmas. A mastite.

particularmente na sua forma subclinica, e a doenya mais persistente e disseminada entre os

animais leiteiros de todo mundo. doenyas que tem importancia sobre a qualidade do leite em

todo mundo. Alem de ser a doenya que mais freqUentemente afeta os animais leiteiros. a mastite

por alterar significativamente a qualidade do leite e a que mais causa prejuizo economico aos

produtores e as industrias leiteiras (MONARDES, 1994).

Para obter leite de qualidade adequada, dentro das condiy5es sanitarias exigidas. e

fundamental atentar para 0 processo de produyao desse leite em todas as fases da criayao dos

animais leiteiros. Pois, a qualidade do leite in natura e influenciada por muitas variaveis, entre
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as quais: fatores zootecnicos associados ao manejo, alimentat;ao, potencial genetico dos

rebanhos e fatores relacionados aobtent;ao e armazenagem do leite.

Assim, Johnson (2000) relata que tres fatores sao a chave do controle da produt;ao de

leite de qualidade: a rotina de ordenha, a saude do animal e 0 equipamento de ordenha. A

interat;ao desses tres fatores com poe 0 'Triangulo da Mastite". segundo 0 mesmo autor as falhas

nestes tres fatores relacionados ao manejo de ordenha sao relacionadas a falta de atent;ao do

pessoal envolvido na execut;ao dessa trfade.

A mastite ou inflama<;ao da glandula mamaria e uma das enfermidades mais complexas

na pecuaria leiteira. devido adificuldade de identificat;ao do agente, custo com medicamentos e

perdas consideraveis na produt;ao de leite. Nos Estados Unidos, as perdas relacionadas a mastite

foram estimadas em USS 2 bilhoes, nesta estimativa nao foram contabilizadas as perdas

causadas pelas alterat;oes na qualidade e composit;ao do leite (HARMON, 1993).

As mastites subclinicas sao normal mente causadas por bacterias Gram-positivas em

forma de cocos especial mente Staphylococcus aureus e StrepfococCUs agalactiae. A mastite

causada por esses pat6genos resulta em alterat;oes na composit;ao do leite, incluindo aumento na

contagem de celulas somMicas, tendo grande impacto economico (HARMON, 1993). Tais

alterat;oes variam em funt;ao da intensidade e durat;ao da infect;ao (SCHA LM et aI., 1971). Nas

mastites subclinicas a taxa de lactose, a-Iactoalbumina e gordura no leite podem estar

diminuidas devido a redu<;ao na atividade de sintese do tecido mamario. Alguns trabalhos

mostram ainda que 0 conteudo de gordura e a gordura total diminuem devido a redut;ao da

produ<;ao de leite. Alem disso, a atividade enzimatica, 0 tempo de coagulat;ao, a produtividade e

a qualidade dos derivados lacteos, sao influenciados negativarnente (KITCHEN, 198\).

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e Escherichia coli sao agentes

contagiosos comuns, sendo que a present;a desses agentes causa infec<;ao da glandula mamaria

afetando a concentra<;ao de celulas somMicas no leite (EBERHART et aI., 1987; DOHOO &

MEEK, 1982). 0 maior reservat6rio desses agentes e 0 ubere infectado e sua principal forma de

dissemina<;ao entre os animais se da durante 0 procedimento de ordenha (ARCURI et aI., 2006).

2.8 Estresse e susceptibilidade a infecc;oes

Os animais podem ser submetidos a estresse fisiol6gico, causado por alterat;oes de

manejo, l)or exemplo, ou a estresse fisico (fadiga, enfermidades. fome). Procedimentos como

confinamento, por exemplo, nao causam dor, mas pode ser 0 principal estressor fisiol6gico em

animais criados extensivamente. A reat;ao dos animais sera determinada por uma interat;ao

complexa entre fatores geneticos e experiencias anteriores, pois os animais tem a capacidade de

recordar um manejo aversivo, tornando-se ainda mais estressados numa experiencia futura

(GRANDIN, 1997)..
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Indicadores comportamentais de desconforto podem ser tentativa de fuga, vocalizayao e

micyao (BOISSY & BOISSOU, 1998). Mas outras medidas podem ser obtidas atraves de

dosagens fisio16gicas de hormonios como 0 cortisol, que eaceito como um indicador de estresse

nos animais e no homem (WARRIS et al. 1995).

Em diferentes situayoes, ocorre liberayao de hormonio adrenocorticotr6pico pela

glandula pituitaria, esse hormonio induz a sintese e secreyao de glicocortic6ides pelo c6rtex da

adrenal. Atualmente. esta bem documentado que os glicocortic6ides possuem efeito

imunossupressor (KEHRLI et aI., 1999), embora 0 mecanismo exato nao esteja compreendido

os glicocortic6ides tambem aumentam a liberayao de neutr6filos (LEE & KEHRLI, 1998;

KULBERG et al. , 2002).

Os neutr6filos sao essenciais na proteyao do organismo contra agentes invasores

patogenicos. Sendo 0 primeiro grupo de defesa, eles migram rapidamente para os tecidos

fagocitando e matando os invasores presentes nos sitios de inflamayao (BURTON et aI., 1995'

KEHRLI et aI., 1999). Embora 0 mecanisme exato nao esteja compreendido, acredita-se que os

glicocortic6ides aumentam a liberayao de neutr6filos pela medula 6ssea, pois induzem a

segmentayao enzimatica de L-selectina na superficie do neutr6filo.

Reduyao na expressao de L-selectina desloca a populayao de neutr6filos do pool

marginal para a circulayao periferica e resulta em uma maior circulayao de neutr6filos incapazes

de migrar para os sitios de inflamayao (BURTON et at.. 1995; KEHRLI et at.. 1999).

Conseqiientemente. os animais tomam-se mais susceptiveis a infecyoes (ROTH & KAEBERLE,

1982; BURTON et aI., 1995; LEE & KEHRLI, 1998).

Kulberg et al. (2002) estudando a relayao entre incidencia de mastite e concentrayao de

neutr6fi1os no sangue de vacas encontrou correlayao positiva entre 0 numero total de celulas

brancas e cortisol (r = 0.24; P < 0,01) e entre neutr6fi los e cortisol (r = 0.29; P < 0,00 I).

ID.HIPOTESE

A pre-higieniza9aO ("pre-dipping") promove a obten9ao de urn leite de melhor

qualidade, com reduyao do numero de bacterias por area de superficie do teto. alem de

promover uma ejeyao de leite mais eficiente em cabras.

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Avaliar se 0 metodo de higiene do teto reduz 0 numero de microrganismos no

teto e melhora a qualidade do leite obtida durante a ordenha mecanica.
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4.2 Objetivos Especificos

Quantificar a produ<;ao leiteira obtida por diferentes metodos de higiene do

teto;

>- Quantificar 0 numero de bacterias totais presentes na superftcie do teto'

Quantificar a popula<;ao de Staphylococcus spp. e coliformes totais na

superftcie do teto'

~ Quantificar 0 numero de celulas somaticas;

Avaliar a qualidade ffsico-qufmica do leite (lactose, gordura, protefna e

s6lidos totais);

Avaliar os nfveis de estresse no animal pela dosagem de cortisol no plasma

sangufn~o;

V. MATERIAL E METODOS

5.1 Local e Animais experimentais

Foram utilizadas doze cabras multfparas da ra<;a Alpina pelagem Chamoisee,

provenientes do Setor de Ovinocaprinocultura da Faculdade de Zootecnia e Engenharia

de Alimentos (PCAPS/FZEA/USP), Campus de Pirassununga-SP. Os animais foram

alocados nas instala<;oes do Laborat6rio de Fisiologia Animal do Departamento de

Ciencias Basicas, latitude 21 0 57' 02" sui, longitude 470 27' 50" oeste e altitude de 630

metros. com clima 'do tipo Cwa. segundo a classifica<;ao de Koppen, tropical, sazonal,

com duas esta<;oes bern definidas, verao chuvoso e inverno seco.

5.2 Manejo Alimentar

As cabras permaneceram em piquete com baixa disponibilidade de Brachiaria

decumbens e Pennisetum purpureum Schum durante 0 dia e foram confinadas no final

da tarde. por volta das 18 horas. A alimenta<;ao era composta por silagem de milho,

fornecida ad libitum pela manha diariamente e concentrado a base de milho grao, farelo

de soja, soja tostada, calcario e suplemento, fornecido durante a ordenha pela manha

(0.5 kg/animal). Os animais tinham livre acesso ao bebedouro e sal mineral.

5.3 Manejo de Ordenha
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Os procedimentos da ordenha experimental foram adotados com base em estudo

previo (NEGMO, 1996). Antes da ordenha os animais permaneceram em sala de

espera sombreada, com ventilayao natural. A ordenha mecanica iniciava-se as 7 horas, 0

sistema tipo tanden foi regulado para manter vacuo a 44 kPa, pulsayao de 70/30% e 60

ciclos/minuto. A mesma rotina foi seguida de acordo com 0 protoco!o: teste de caneca

de fundo escuro. pre-dipping (de acordo com 0 tratamento de cada grupo), colocayao

dos copus das teteiras nos tetos, ordenha, retirada do conjunto de teteiras e p6s-dipping

em todos os animais.

Figura I. Sala de ordenha com os doze animais experimentais.

5.4 Exame parasitol6gico

Durante as fases experimentais foi realizada a contagem de ovos por grama de

fezes (OPG) para monitoramento da saude do rebanho, segundo metodologia de

GORDON & WHITLOCK (1939), obtendo-se media de OPG de 1400.

5.5 Amostragem

As doze cabras foram divididas em dois grupos experimentais (homogeneos com

relacyao a producyao de leite, idade de lactayao, peso vivo e escore corporal). recebendo
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diferentes tratamentos de acordo com a fase do estudo. 0 delineamento experimental

utilizado foi 0 "crossover" (cada animal recebeu os dois tratamentos em semanas

alternadas).

5.5.1 Fase I

No perfodo de 27 de outubro a 15 de novembro de 2006, os animais do grupo

contraIe (C) nao receberam pre-higienizayao, sendo realizado 0 teste da caneca de fundo

escuro e logo em seguida a ordenha mecanica. Jft os animais do grupo tratamento (T)

foram submetidos ao teste da caneca, imersao dos tetos em soluyao anti-septica a base

de iodo 2%, secagem do teto ap6s 15 segundos com toalha de papel descartftvel e

ordenha mecanica. Ap6s ordenha ambos os grupos receberam p6s-dipping com 0

mesmo anti-septico.

II Grupo C (Controle) II
•

I !
I I. Teste da caneca I!

Coletaantes r'--~~.~;~~;;~~~~~~~~~~~~~~~
~I 2. Ordenha medinica II

I Grupo T (Tratamento) I
I 1. Teste da caneca I

Coleta antes

I 2. Pre-dipping com lodo a 2% I
3. Secagem com toalha de papel apos 15" I

Coleta depois

I 4. Ordenha medinica I
Figura 2. Organograma dos Tratamentos na Fase I.

5.5.2 Fase II
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No perfodo de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2006, as cabras

pertencentes ao grupo T foram utilizadas como grupo controle (teste da caneca de fundo

escuro seguido de o.rdenha) e os animais do grupo C receberam um novo tratamento que

consistiu em teste da caneca de fundo escuro, lavagem de ambos os tetos de cada cabra

por 5 segundos com agua corrente, secagem com toalha de papel, pre-diping com iodo a

2%, secagem com toalha de papel ap6s 15 segundos e ordenha medinica. Ap6s ordenha

ambos os grupos receberam p6s-dipping a base de iodo a 2%. Durante os seis primeiros

dias dessa fase os animais permaneceram sob esse manejo para adaptac;ao, iniciando-se

novas coletas a partir do setimo dia.

I Grupo T (Controle) I
I II 1. Teste da caneca I
'II 2. Ordenha mecanica I

n .Grupo C (Tratamento) II
HI 1. Teste da caneca II
H~ 2. Lavagem dos tetos por 5' II
HI 3. Secagem dos tetos com toalha de papel II
HI 4. Pre-dipping com lodo a 2% II
HIs. Secagem com toalha de papel apos IS" II
y, 6. Ordenha mecanica II

Figura 3. Organograma dos Tratamentos na Fase II.

5.6 Coleta dos dados

5.6.1 Produ~ao de leite

as animais foram submetidos a uma ordenha pela manha com mensurac;ao diaria

total da produyao de leite e mensurayao individual uma vez por semana com auxflio de

medidores autom<iticos.
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5.6.2 Microbiologia

Da superficie do teto direito de cada cabra foi colhido material para exame

bacteriol6gico: contagem bacteriana total (CBT), contagem de coliformes totais (UFC)

e contagem de Staphylococcus spp. Como recomendado para coletas microbiol6gicas, a

colheita propriamente dita foi realizada com auxflio de um "swab" esterilizado. sendo

realizados quatro movimentos cruzados ao redor do teto abrangendo uma regiao de I

cm2 (GALTON et aI., 1986). As coletas foram realizadas uma vez por semana,

totalizando tres coletas em cada fase experimental.

Para 0 grupo tratado (T da fase leT da fase II) foi realizada uma coleta antes da

higienizayao e outra ap6s, enquanto que 0 grupo controle em ambas as fases foi

realizada somente uma coleta de material bacteriol6gico antes de iniciar a ordenha.

Ap6s colheita, cada "swab" foi colocado em tuba de ensaio contendo 10 mL de soJuyao

fisiol6gica esterilizada (NaCI a 0,85%).

I.s amostras foram imediatamente levadas ao laborat6rio. sendo realizadas 4

diluiyoes consecutivas de cada amostra para posterior semeadura, conforme Figura 4

(MARSHALL, 1992). Para contagem de coliformes totais foram utilizadas placas

descartaveis para meio de cultura (Petrifilm 3 enquanto que para contagem

Coliformes totais: Placas
de Petrifilm 3MI!>

~ Staphylococcus spp: Agar
~ Baird-Parker

c--=:::r Contagem bacteriana total:
~ Plate Count Agar

Diluic;:oes

10':>

10-4

Iii
~ 10-6

~ "., ".,".,
/ _ ! 10.

3 E:=3

y~ lOmL~S!<30
salina a 0.85%

Figura 4. Esquema da coleta microbiol6gica.

bacteriana total utilizou-se Plate Count Agar Mersel!\l e, para Staphylococcus spp 0 meio

de cultura utilizado foi Agar Baird-Parker Merse®. A leitura das placas foi realizada

ap6s 48 horas de incubayao a 37°C em condiyoes de anaerobiose.
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5.6.3 Amostras de leite

Uma amostra de leite foi coletada duas vezes por semana dos doze animais e

enviada aClfnica do Leite - ESALQ/USP para analise da composiyao ffsico-quimica do

leite (proteina, gordura. lactose, s61idos totais) e da contagem de celulas somaticas

(CCS). A composiyao e a contagem de celulas somaticas do leite foram determinadas

por meio de contadores automaticos (respectivamente, Infrared Analyser for milk.

Bentley Instruments, Minnesota e Somacount 300, Bentley Instruments, Minnesota).

Cada amostra de 50 mL de leite foi conservada com uma pastilha do conservante

bronopol (2-bromo-2-nitropropano-l,3-diol) e analisado em ate sete dias ap6s a

colheita.

5.6.4 Amostras de sangue

A cada 15 dias foram realizadas as colheitas de sangue antes (-5 min.), durante

(0 min.) e depois (5 min.) da ordenha. As coletas de sangue foram realizadas por punyao

venosa utilizando-se tubos para coleta a vacuo contendo heparina s6dica. 0 sangue foi

imediatamente levado ao laborat6rio onde foi centrifugado por 15 minutos, a 3000 rpm.

a 15°C de temperatura para obtenyao do plasma. 0 plasma obtido foi estocado a -20°C

para posterior dosagem de cortisol.

5.6.5 Dosagem de cortisol

As analises de cortisol foram feitas com auxilio de kits de dosagem

imunoenzimatica (Diagnostic Systems Laboratories, Inc - DSL 10-2000 ACTIYE) no

Laborat6rio de Fisiologia Animal da FZEAIUSP. A curva padrao foi determinada

utilizando-se 7 pontos com as concentrayoes variando de 0.5 a 60 I-lg/dL e, para a leitura

dos resultados foi utilizado comprimento de onda de filtro a 450 nm, com sensibilidade

para a determinayao de 0, I I-lg/dL.

5.7 Analise estatistica

Para analise estatistica dos dados utilizou-se 0 procedimento PROC MIXED e

PROC GLM do SAS (SAS, 2003), por meio de analise de variancia (ANOYA) e teste

de Tukey para os contrastes entre as medias. 0 nfvel de significancia adotado foi de 5%
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e todos os resultados foram apresentados com a media e erro padrao medio (S.E.M).

Como os dados de microbiologia e de contagem de celulas somaticas nao apresentaram

distribuic;ao normal, foram transformados para logaritmo na base 10.
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VI. RESULTADOS E DISCUssAo

6.1 Experimento 1

6.1.1 Contagem Bacteriana Total

A Contagem Bacteriana Total (CBT) dos tetos das cabras submetidas ao

tratamento expressa em logaritmo de Unidades Formadoras de Col6nias (UFC) esta

representada na Figura 5.

6,01 c:::::::J Grupo C
~ Grupo T antes do pre-dipping

5,5 ~ Grupo T depois do pre-dipping

5,0
a Cl a

,=., a ,..::c, a
4,5

4,0
N

E
3,5u

U
u. 3,0
~

0

gl 2,5
....J

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1" 2" 3"

Semanas Experimentais

Figura 5. Contagem bacteriana total na fase I.

Durante esta fase experimental houve efeito do tratamento que causou

diminuiyao significativa (P<O,05) das medias de CBT, sendo que 0 grupo tratado

apresentou valores menores, ap6s 0 pre-dipping, quando comparado ao grupo controle.

Esse resultado indica que a realizayao do pre-dipping com iodo a 2% reduziu

eficientemente a contagem bacteriana total nos tetos. Porem, nao foi observado efeito da

semana 01.: da intera<;ao grupo experimental*semana 0 que indica que 0 pre-dipping tem

urn efeito temporario.

Como encontrado neste estudo, a utilizayao de iodo no pre-dipping com

posterior secagem com toalhas de papel, diminuiu significativamente a contagem
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bacteriana total, com conseqUente melhoria na qualidade do leite (GALTON et al..

1986; RASMUSSEN et aI., 1991), ja que a contaminayao dos copos das teteiras parece

ser uma conseqUencia da contaminayao dos tetos (KNAPPSTEIN et aI., 2004).

Ap6s 0 pre-dipping, uma reduyao media de 75 % na contagem bacteriana total

entre os grupos tratado. Em vacas submetidas a diferentes tipos de higieniza<;ao esta

diminuiyao foi de cerca de 53% (GALTON et aI., 1982; PANKEY, 1989) e 90 %

(BRITO et al.; 2000). demonstrando a eficiencia deste tipo de manejo na qualidade final

do produto. Porem, deve-se atentar para concentrayao da soluyao do pre-dipping, pois

produtos muito concentrados podem irritar a pele do animal.

A eficiencia da higienizayao em vacas ordenhadas pelo robo de ordenha avaliada

por meio da CBT dos tetos foi influenciada pela marca do produto utilizada

(KNAPPSTEIN et aI., 2004). Esses autores observaram diferen<;as entre duas marcas

das seis estudadas e tam bern observaram que as vacas que visitavam a ordenhadeira

mais freqUentemente tinham 0 teto mais limpo e apresentavam uma menor CBT.

o principio ativo de cada desinfetante influencia diretamente na qualidade

microbiol6gica dos tetos. A utiliza<;ao de hipoclorito de s6dio a 2 %, por exemplo, e

considerado eficiente. porem irritante para pele dos tetos e a 0,5 % como utilizado

comercialmente e pouco efetivo; dessa forma, recomenda-se 0 uso de 2 % ou I % de

iodo, porem, se for realizado imersao dos tetos utilizar iodo a 0,5 % para evitar residuos

no leite (PEDRINI & MARGATHO, 2003).

6.1.2 Coliforme Total

Houve efeito significativo (P<0,05) do tratamento, sendo que 0 pre-dipping

diminuiu a contagem Coliformes Totais (Figura 6). Houve ainda intera<;ao entre semana

e tratamento para a variavel. ou seja 0 grupo tratado na semana I e 3 mostrou-se

diferente do controle,
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~ Grupo T depois do pre-dipping
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Semanas Experimentais

Figura 6. Coliforme total na fase I.

Da mesma forma como encontrado no presente trabalho, Amaral et al. (2004)

estudando diferentes tipos de higienizayao (pre-dipping) nos tetos de vacas durante a

ordenha, observou diminuiyao de 81 % no numero de coliformes totais quando

comparado ao grupo controle. Sugerindo que 0 pre-dipping pode ser uma importante

ferramenta na prev~nyao da mastite bovina e na melhora da qualidade do leite.

, Comparado diversos procedimentos de higienizayao dos tetos, nao foi observado

padrao uniforme de contaminayao para a contagem de coliformes totais (BRITO et aI.·

2000).Tem sido relatado que mesmo em situayoes em que os tetos sao considerados

muito sujos a sua contaminayao por coliformes e reduzida (McKINNON et aI., 1983). E

ainda, alguns autores nao observaram diminuiyao na contagem de coliformes com 0

tratamento com iodo (EBERHART et aI., 1983). Estes dados da literatura explicam a

grande variabilidade de repostas dos coliformes totais observadas no presente estudo.

A presenya de coliformes totais no leite cru e frequentemente atribufda as

pniticas precarias de higiene durante a ordenha e nas etapas subsequentes (MORENO et

aI., 1999; GOTTARDI et aI., 2008). Normalmente, a ordenha de tetos limpos e secos,

mesmo sem a utilizayao sem a desinfecyao dos tetos, e eficaz para manter baixa a

contagem de coliformes totais no teto (BRAY & SHEARER, 1996). Porem, neste

mesmo tipo de situayao experimental foi observada a presenya de coliformes no leite do
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tanque, sem que houvesse isolamento deste microorganismo de quartos individuais

(BRITO et aI., 1998).

6.1.3 Staphylococcus spp.

As contagens de Staphylococcus spp. no teto das cabras AJpinas submetidas ao

manejo cio pre-dipping encontram-se na Figura 7.

c:=:J Grupo C
~ Grupo T antes do pre-dipping
~ Grupo T depois do pre-dipping

b
a

a

aa

a

3,5

3,0

2,5

N
E
u 2,0U
u.
::J
a...... 1,5
OJ
0

....J

1,0

0,5

0,0

1" 2" 3"

Semanas Experimentais

Figura 7. Staphylococcus spp na fase I.

Houve efejto significativo de tratamento e semana para a variavel

Staphylococcus spp, porem 0 efeito do tratamento foi significativo apenas na colheita

realizada na 23 semana de apos 0 infcio do tratamento.

Em caprinos acometidos pela mastite, as bacterias mais prevalentes encontrados

tem sido os Staphylococcus coagulase-negativa seguidos de Staphylococcus aureus e

Streptococcus sp. (POUTREL et aI., 1997; CONTRERAS et aI., ]997; WHITE &

HfNCKLEY, ]999). No Brasil, 0 genera Staphylococcus e 0 principal agente causador

de mastite contagiosa, estando presente na maioria dos rebanhos leiteiros.

Amostras contendo Staphylococcus coagulase negativa foram isoladas de

teteiras em urn rebanho caprino (MURICI et aI., 2002), esse fato e de extrema
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importancia, pois estes microorganismos aderem na superficie das teteiras, sendo 0

principal veiculo de transmissao de mastite entre os animais do rebanho.

Por outro lado, observou-se uma estreita relayao entre cepas de Staphylococcus

spp. isoladas no leite de cabras e 0 6stio do teto (SANTANA et aI., 2001; TONIN,

2003). Da mesma forma, tetos sujos ou mal higienizados podem ser carreadores de

microorganismos para 0 interior do sistema de ordenha, prejudicando a qualidade do

leite (KRUG et al.. 1990). Conudo, a contagem de microorganismos e menor em tetos

nao higienizados do que naqueles higienizados inadequadamente (SANTANA et aI.,

2001).

Avaliando-se a influencia da infecyao intramaria na produyao de leite de cabras,

observou-se prevalencia de 43,7 % de Staphylococcus coagulase negativa; 35.4 % de

Staphylococcus aureus e 12.4 % de Pseudomonas aeruginosa. Por outro lado, Amaral et

al. (2004) encontrou diminuiyao de 86 % no numero de Staphylococcus sp no grupo de

vacas que teve 0 teto adequadamente higienizado com hipoclorito de s6dio quando

comparado ao grupo controle.

Apesar da realizayao de prMicas adequadas de higiene, 0 mesmo nivel de

eficiencia do pre-dipping nao foi observado no presente estudo para reduyao dos

estafilococus. Da mesma forma outros autores tambem constataram que nao houve

correlayao entre 0 indice de mastite infecciosa e a contagem de estafilococus totais no

leite (SOUTO, 2006). Estes dados experimentais sugerem que a eficiencia do pre

dipping e menor para este genero de bacterias.

6.1.4 Produ~ao de Leite

A produyao de leite das cabras Alpinas submetidas ao manejo do pre-dipping

encontram-se na Figura 8.
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Figura 8. Produ~ao de leite na fase I.

Nao houve 'efeito significativo de tratamento e tempo para produc;ao de leite.

indicando que esta variavel nao foi influenciada pela estimulac;ao dos tetos durante 0

pre-dipping. Acredita-se que em vacas uma rotina de ordenha com estimulac;ao por

meio do pre-dipping possa auxiliar na ejec;ao do leite (WEISS et aI., 2005; DELAVAL,

2008).

o percentual de liete residual foi semelhante para os dois grupos experimentais

inferindo-se que a estimulac;ao tactil nao e tao importante em cabras ou a duraC;ao do

pre-dipping nao foi eficiente para melhorar a ejec;ao do leite.

Alguns auotores postulam que em cabras a liberac;ao de ocitocina e menos

importar.te no momento da ordenha quando comparada as vacas (MARNET &

McKUSlC, 200 I). Entretanto, se nao houver liberac;ao de ocitocina a ejec;ao do leite e

prejudicada, sendo 0 volume de leite residual inversamente relacionado a produc;ao de

leite total (PEAKER & BLATCHFORD, 1988).

6.1.5' Composi~ao Fisico-Quimica do leite

Nao houve influencia dos tratamentos na composic;ao para 0 grupo controle e

tratado, indicando que as caracteristicas fisico-qufmicas do leite nao sao influenciadas

pelo pre-dipping (Figura 9 e 10),
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Figura 9. Composic;ao fisico-quimica na fase I.

Outros autores tambern ja observaram que apesar da contaminayao do ubere por

pat6genos, nao houve diferenyas na produyao de leite (MIN et aI., 2007). A mesma

tendencia foi observada neste trabalho apesar de uma menor contaminayao dos tetos

ap6s 0 pre-dipping, nao houve diferenya na composiyao do leite quando comparado ao

grupo controle.

Embora no presente estudo, as caracteristicas fisico-qufmica do leite nao tenham

sido alteradas, outros autores demonstraram que 0 teor de lactose e proteina no leite foi

alterada pela presenya de Staphylococcus, sendo menor no leite de cabras infectadas do

que daquelas nao infectadas Como em outros estudos, a gordura foi 0 componente mais

estavel no leite (BARROS, 200 I; LEITNER et aI., 2007).
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6.1.6 Cortisol

As concentra90es de cortisol no plasma das cabras Alpinas submetidas ao

manejo do pre-dipping encontram-se na Figura II.
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Figura 11. Concentra~ao plasmatica de cortisol na fase I.

Nao houve efeito significativo de tratamento e tempo de colheita para os niveis

de cortisol, inicialmente supunha-se que a manipulayao do ubere poderia ser urn fato

estressante para 0 animal.

Entretanto, os animais experimentais eram cabras multiparas em lactayao. como

a manip1llayao do ubere durante a ordenha e inevitavel, provavelmente estes animais

estavam habituados a esta situayao. Assim, no presente estudo, os valores de cortisol

mensurados foram pr6ximos aos basais para a especie (MARNET & McKUSIC, 2001).

Os niveis de cortisol mensurados durante situayoes estressantes. foram

associados it reduyao na eficiencia dos mecanismos de defesa celular da glandula

mamaria, pois favoreceram 0 desenvolvimento de microrganismos e a instalayao da

mastite (P!-IILPOT & NICKERSON, 1991).

6.2 Experimento 2

6.2.1 Contagem Bacteriana Total

A contagem bacteriana total no teto das cabras Alpinas submetidas ao manejo de

lavagem, secagem e pre-dipping encontram-se na Figura 12.

100

90

80

70
CO>

600......
~

u 50
u...
::J
0 40z

30

20

10

0

_ GrupoC

c=:::J Grupo T antes
_ Grupo T depois

T

1" 2"

Semanas Experimentais

3"

Figura 12. Contagem bacteriana total na fase II.
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Houve efeito significativo (P>0,05) da interac;ao tratamento*semana sobre a

contagem bacteriana total. mostrando que a realizac;ao da lavagem dos tetos adicionada

ao pre-dipping com iodo diminui significativamente a CBT (Figura 10).

o numero de CBT no leite aumenta quando 0 ubere e tetos sao molhados ou

inadequadamente limpos (GALTON et aI., 1982), nessa situac;ao a CBT alcanc;a niveis

acima do recomendado pela politica de qualidade das industrias (TAVERNA, 2004).

Portanto, a quantidade de bacterias existentes sobre a pele dos tetos antes da colocac;ao

das teteiras reflete a qualidade da higiene do ambiente em que vivem os animais

leiteiros (TAVERNA, 2004).

Segundo, Fagundes et aI. (2004) propriedades leiteiras que tern manejo de

higiene inadequado tern CBT ate 350 % maior que fazendas que adotam prMicas de

higiene satisfat6rias. Alguns autores compararam propriedades com diferentes tipos de

leite (A, B e C) e observaram uma reduc;ao significativa nos valores medios de

microrganismos mes6filos (86,0%) e psicrotr6ficos (96,0%) quando os tetos foram

higienizados antes da ordenha (SANTANA et aI., 200 I). Dessa forma, e possivel

diminuir significativamente a contaminac;ao dos tetos ap6s a correta higienizac;ao

(BRITO et aI.; 2000).

6.2.2 Coliforme Total

A contagem de coliforme total no teto das cabras Alpinas submetidas ao manejo

de lavagem, secagem e pre-dipping encontram-se na Figura 13.
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Houve efeito significativo (P<0,05) dos tratamentos na contagem de coliformes

totais, sendo os me~ores valores observados ap6s a lavagem e pre-dipping (Figura 11).

Diferentes autores, ja descreveram resultados semelhantes (EBERHART et a!., 1983;

BRITO et a!.; 2000; AMARAL et a!., 2004; GOITARDI et a!., 2008)

Contudo 0 estudo de diversos procedimentos de higienizac;ao dos tetos, nao tern

promovido urn padrao uniforme de reduyao de coliformes totais (BRITO et al.; 2000).

Em fazendas comerciais. as principais causas de variac;ao apontadas pelos autores que

atuam nesta area foram relacionadas falta de higiene geral (MORENO et a!., 1999;

GOTTARDI et al.. 2008). Em situayoes experimentais. as principais causas de variayao

do efeito da higiene realizada nos tetos tern sido relacionadas ao nfvel de sujeira e

limpeza dos tetos, alem da realizayao da secagem dos tetos ap6s sua lavagem e/ou pre-

dipping (BRAY & SHEARER, 1996; McKINNON et a!., 1983).

Estes dados da Iiteratura expl icam a grande variabi Iidade de repostas dos

coliformes totais observadas no presente estudo. Porem de modo gera\.

experimentalmente 0 manejo de lavagem e pre-dipiing tern reduzido em pelo 80% 0

numero de coli formes totais (AMARAL et a!.; 2004)
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6.2.4 Composi~ao Fisico-Quimica do Leite

33

6.2.3 Staphylococcus spp.

A composic;ao fisico-quimica do leite das cabras Alpinas submetidas ao manejo

do pre-dipping encontram-se na Figura 15.

Houve efeito significativo de tratamento para variavel em quesHio, pois a

lavagem e pre-dipping rediziu significativamente 0 numero de Staphylococcus spp

(Figura 16)..

Outros estudos ja relataram a eficiencia de uma boa higiene do teto na redwrao

deste importante agente causador de mastite (POUTREL et aI., 1997; SANTANA et al..

200 I; MURIel et aI., 2002). Aparentemente, a associac;o da lavagem ao pre-dipping foi

muito eficiente, pois reduziu drasticamente a incidencia de Staphylococcus sp nos tetos.

As contagens de Staphylococcus spp. no teto das cabras Alpinas submetidas ao

manejo do pre-dipping encontram-se na Figura 14.
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Como relatado anteriormente neste mesmo estudo, na 2a fase tambem nao houve

influencia dos tratamentos na composic;ao do leite em func;ao do manejo de higiene do

teto (Figura 12).

Estudos previos, ja haviam ressaltado que em condic;oes experimentais a mastite

sub-clfnica nao alterou significativamente a composic;ao fisico-qufmica do leite. sendo

estas alterayoes mais comuns em animais que apresentavam mastite clfnica ((BARROS,

2001; LEITNER et aI., 2007; MIN et aI., 2007)

6.2.5 Produ~o de Leite

A produc;ao de leite das cabras Alpinas submetidas ao manejo do pre-dipping

encontram-se na Figura 16.
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Tambem nao houve efeito significativo de tratamento na produyao de leite e no

percentual de percentual de leite residual foi semelhante para os dois grupos

experimentais. Resultados semelhantes foram observados por outros autores (MIN et

al.,2007)

as valores percentuais de leite residual mensurados no presente estudo indicam

que a eficiencia da ejec;ao de leite foi equivalente para os do is grupos experimentais.

Consequentemente, apenas a manipulayao do teto durante a lavagem do ubere nao

promoveu uma maior liberayao de ocitocina. Cabe ressaltar que outros autores ja

observaram em vacas e cabras leiteiras, correlac;oes positivas entre a estimulayao

manual dos tetos e a liberayao de ocitocina e a estimu]ac;ao manual dos tetos e produyao

leiteira (MARNET & McKUSIC, 2001; WEISS et aI., 2005).

6.3 Contagem de Celulas Somaticas

Nao houve efeito significativo de tratamento na contagem de celulas somaticas

nas duas fases experimentais.
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Em fazendas comerciais. a CCS da glandula das cabras e intluenciada por

diferentes agentes pat6genos (LEITNER et aI., 2007). Em outros estudo, a induyao da

mastite elevou a CCS de 2259 para 4761 x 103 celulas/ml de leite (MIN et aI., 2007).

Contudo, amostras de leite provenientes dos quartos mamarios infectados por

Staphylococcus spp. nao apresentaram aumento significativo quanta it contagem de

celulas somtiticas (SA et aI., 2004; Souto, 2006; MIN et ai., 2007). Ao mesmo tempo

nao foi observada correlayao entre 0 fndice de mastite infecciosa e a contagem de

coliformes totais no leite (SOUTO, 2006; MIN et aI., 2007).

A diversidade de respostas em experimentos que testaram a eficiencia da

utilizayao do pre-dipping e importante. Enqua.nto, alguns autores tern demonstrado que

a realizavao do pre-dipping reduziu significativamente a incidencia de mastite em

rebanhos (YALCIN et aI., 1999; BARNOUIN et ai., 2005; FADLELMOULA et aI.,

2007). Outros autores tern inclufdo a realizayao de pre-dipping entre os fatores de risco

que aumentam a incidencia de mastite (BARKEMA et aI., 1998; MALINOWSKI. 2000'

PEELER et al.. 2000; MAITI et aI., 2004).
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A quantidade de bacterias existentes sobre a pele dos tetos antes da colocayao

das teteiras reflete a qualidade da higiene do ambiente em que vivem os animais

Jeiteiros (TAVERNA. 2004).

Assim, 0 emprego da higienizayao dos tetos saudaveis aliada a terapia

intramamaria dos tetos com mastite subclfnica, detectados por apresentarem elevrao

numero de CCS, tern side recomendado como prMica no controle da mastite (DODD et

a!., 1964; NEA VE et a!., 1966), diminuindo os riscos de transmissao de bacterias

patogenicas presentes no teto e ambiente entre os animais livres de mastite.

Alguns autores observaram uma reduyao nos valores medios de microrganismos

mes6filos (86,0%) e psicrotr6ficos (96,0%) quando os tetos foram higienizados antes da

ordenha (SANTANA et aI., 2001).

Os produtores rurais tern concentrado a melhoria na qualidade do leite

principalmente na aquisiyao de eqllipamentos, mas pecam por nao adotarem prMicas de

higiene fundamentais para a garantia da quaJidade do produto (BOENG et aL 2005).

Contudo, a eficiencia do pre-dipping na redllc;ao da incidencia de mastite permanece

controversa. pois grupos cientificos conceituados (BARKEMA et aI., 1998; YALCIN et

aL 1999; MALINOWSKI, 2000; PEELER et a!., 2000; MAITI et a\., 2004BARNOUIN

et a\., 2005; FADLELMOULA et a\., 2007) descreveram resultados muito dispares

sobre a eficiencia do p6s-dipping.

No presente estudo 0 pre-dipping contribuiu para a reduyao do numero de

estafilococus e coliformes encontrados no teto ap6s sua realizac;ao, entretanto nao 0 pre

dipping nao influencioll significativamente a CCS, a qualidade ou a produyao de leite.
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