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RESUMO 

 

A Hiperqueratose do teto é a hiperplasia do estrato córneo da pele ocasionada por 
lesões crônicas durante a ordenha mecânica, classificado como normal o grau 1, 
leve o grau 2, grave o grau 3 e muito grave o grau 4. Objetivo deste trabalho 
foi analisar a relação entre fatores de manejo de ordenha, regulagem do 
equipamento de ordenha, número de lactações, dias em lactação e posição 
anatômica do teto no grau de hiperqueratose do rebanho leiteiro de 5 fazendas no 
município de Piumhi-MG.  Os dados não paramétricos foram avaliados pelos 
testes Kruskal-Wallis e Qui Quadrado de Pearson, e os dados paramétricos pela 
ANOVA seguida de teste t de Student. Todos os testes forma realizados no 
programa BioEstat 5.0, com grau de significância p < 0,05. Os dados foram 
representados em forma de tabelas e gráficos. Do total de 743 vacas 
observadas, 40,55% apresentaram hiperqueratose em diferentes graus. O grau 1 foi 
mais frequentemente observado, seguida do grau 2, e o graus 3 e 4. Foi observado 
que na fazenda 5, não havia extrator automático; na fazenda 1, 2 e 5 havia baixo 
tempo de espera de estímulo antes da colocação da teteira; na fazenda 2, 4 e 5 
havia tempo excessivo de permanência de teteira após o fim da ejeção do leite, e a 
fazenda 1 apresentou mais vacas com grau 1 de hiperqueratose que a fazenda 4, e 
menos vacas com grau 2 do que a fazenda 5. Nas vacas em primeira lactação a 
frequência de escores 3+4 foi menor que nas vacas em terceira lactação, e 
observou-se uma tendência do aumento do grau de hiperqueratose com o aumento 
do número de lactações. Foi observada maior incidência de hiperqueratose grave 
nos tetos anteriores quando comparados ao posteriores. Concluímos que a 
hiperqueratose é uma patologia multifatorial, e todo e qualquer fator relacionado ao 
aumento do desgaste físico do teto durante a ordenha pode levar ao 
desenvolvimento desta patologia. 
 
Palavras-chave: Ordenha. Hiperqueratose. Vacas leiteiras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hyperkeratosis of the roof is the hyperplasia of the stratum corneum of the skin 
caused by chronic lesions during mechanical milking, classified as normal grade 1, 
mild grade 2, severe grade 3 and very severe grade 4. Objective of this work was to 
analyze the relationship between milking factors, milking equipment regulation, 
number of lactations, days in lactation and anatomical position of the ceiling in the 
degree of hyperkeratosis of dairy herds of 5 farms in the municipality of Piumhi-MG. 
The non-parametric data were evaluated by the Kruskal-Wallis and Chi-square test of 
Pearson, and the parametric data by ANOVA followed by Student's t-test. All tests 
were performed in the BioEstat 5.0 program, with significance level p <0.05. The data 
were represented in the form of tables and graphs. Of the total of 743 cows 
observed, 40.55% presented hyperkeratosis to different degrees. Garus 1 was more 
frequently observed, followed by grade 2, and grades 3 and 4. It was observed that in 
farm 5, there was no automatic extractor; at farm 1, 2 and 5 there was low stimulation 
wait time before the kettle was placed; on farms 2, 4 and 5 there was excessive time 
for teat remaining after the end of the milk ejection, and ranch 1 presented more 
cows with grade 1 hyperkeratosis than ranch 4, and less cows with degree 2 than 
ranch 5 In the first lactating cows the frequency of 3 + 4 scores was lower than in the 
third lactating cows, and there was a tendency to increase the degree of 
hyperkeratosis with the increase in the number of lactations. A higher incidence of 
severe hyperkeratosis was observed in the anterior ceilings when compared to the 
posterior ones. We conclude that hyperkeratosis is a multifactorial pathology, and 
any and all factors related to the increase of physical wear of the roof during milking 
may lead to the development of this pathology. 
 
Keywords: Milking. Hyperkeratosis. Dairy cows. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que cada vez mais o mercado exige produtos de qualidade e com os 

produtos lácteos não é diferente. Com isto, progressivamente, a demanda por 

matéria prima de qualidade para a elaboração de seus produtos tem aumentado.  

Segundo Vilela (2018), a produção de leite no Brasil teve início no ano de 

1532, quando o português Alfonso de Souza veio para o país, desembarcando 32 

bovinos europeus. Em 1641 segundo o historiador João Castanho, iniciou a 

produção leiteira em rebanho bovino no Brasil com a primeira ordenha de vacas 

ocorridas em 1641 em uma fazenda das redondezas de Recife. Na época a 

produção leiteira era desvalorizada, sendo o café o principal produto. Três séculos 

após, com a queda do café em 1870, a pecuária leiteira foi impulsionada levando ao 

desenvolvimento e modernização das fazendas, não só da produção de leite, mas 

também de diversos produtos do agronegócio.  

Vilela et al (2002), completa dizendo que no programa de agronegócio do 

Brasil, o leite tem grande relevância, pois tem um imenso mérito financeiro e social 

para o país. O Brasil conta com milhões de propriedades rurais em toda área 

nacional, que proporcionam mais de três milhões de empregos e acrescentam mais 

de R$ 6 bilhões na produção agropecuária. 

Para Leite (2017) o resultado de vacas ordenhadas no Brasil em 2016, atingiu 

19,7 milhões, correspondo a 9,0% dos bovinos do País. Está soma corresponde a 

uma queda de 6,8% em relação ao ano de 2015. No 4° trimestre de 2017, as 

empresas registradas no Ministério da Agricultura compraram de 6,44 bilhões de 

litros, o melhor resultado para um 4° trimestre desde 2014. O estado de Minas 

Gerais é hoje o maior produtor de leite do país, e em 2016 contribuiu com 26,7% da 

produção do país (IBEGE, 2018). Dentro do estado de Minas Gerais, a região 

sudoeste, onde se encontra o município de Piumhi, é uma das tradicionais 

produtoras de leite além de outros produtos ligados ao agronegócio. De acordo com 

IBGE (2018) a região de Piumhi possui um rebanho com 56.353 animais, 10.800 

vacas ordenhadas produzindo em média 28.425 litros de leite.   

 A Hiperqueratose do teto é a hiperplasia do estrato córneo da pele 

ocasionada por lesões crônicas durante a ordenha mecânica (NEIJENHUIS et al., 

2000). A sobreordenha, é uma falha de manejo, onde aplica-se pressão mecânica 

ao teto sem que este esteja preparado para ejeção do leite. A pressão excessiva é 
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um dos fatores que favorece a ocorrência de hiperqueratose em diferentes fases de 

lactação. A hiperqueratose favorece a contaminação por patógenos e a ocorrência 

de mastite, gera desconforto durante a manipulação dos tetos para ordenha e 

estresse ao animal, culminando com queda na produção de leite.   

Devido a importância da produção leiteira no estado de Minas Gerais e da 

influência da hiperqueratose na produtividade das vacas,  o presente trabalho, tem 

por objetivo analisar a relação entre fatores de manejo de ordenha, regulágem do 

equipamento de ordenha, número de lactações, tempo de lactação e posição 

anatômica do teto no grau de hiperqueratose do rebanho leiteiro de 5 fazendas no 

município de Piumhi-MG.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Anatomia, Fisiologia e histologia da Glândula Mamária  

 

A glândula mamária é composta, por um conjunto diversificado de unidades 

glandulares ordenadas bilateralmente, semelhante e paralelas à linha mediana 

ventral do tronco (BRAGULLA et al., 2004). A glândula mamária é adaptada de uma 

glândula sudorípara exócrina, tuboloacinosas com dois tipos secretórios 

holomerócrio ou apócrino, dividido por tecido conjuntivo (FEITOSA, 2008). 

O leite antes da ordenha fica acomodado em duas repartições diferentes.  

Menos de 20% do leite situa-se nas cisternas do teto e da glândula, enquanto a 

outra parte o resíduo situa-se nos menores ductos galactóforos e nos alvéolos 

(BRUCKMAIER; BLUM,1998). O alvéolo presente na glândula mamária é o 

constituído pelo sistema excretor de leite, onde acomodada 80% do leite antes da 

ordenha, está envolvido por células mioepiteliais que são encarregados da emissão 

do leite. No momento em que ocorre o estreitamento dessas células, o fluido é 

reprimido nos alvéolos, eliminado em direção dos ductos maiores e sucessivamente 

para a cisterna da glândula, que escorre o leite para a cisterna do teto e em seguida 

para os tetos (BLOWEY; EDMONSON,2010).  

Para Santos e Fonseca (2007), o papel biológico do sistema mamário é 

oferecer defesa imunológica e nutricional para os neonatos. O leite é uma união de 

diversos ingredientes dissolvido em água, caracterizado por emulsão de glóbulos de 

gordura, vitaminas lipossolúveis, proteína, sais minerais, solução de lactose, 

vitaminas hidrossolúveis e micelas de caseínas em suspenção coloidal ligadas a Ca 

(Calcio) e P(fósforo). 

A glândula pituitária estabelece a liberação de ocitocina regulando o reflexo 

de ejeção do leite.  Para que ocorra a excitação da glândula pituitária a vaca deve 

sentir o bezerro mamar ou o ordenhador coloca as mãos nos tetos estimulando os 

receptores neuronais existentes na pele, os quais transmitem sinais pelas as vias 

nervosas para o hipotálamo liberar as moléculas de ocitocinas. A ocitocina é 

carregada por áreas axonais dos neurônios, em seguida para as vias terminais 

localizados na parte posterior da glândula pituitária, ativado os neurônios secretares 

e liberadores de hormônios na circulação sanguínea. Os menores ductos 

galactóforos e os alvéolos, retrai quando os receptores da glândula são excitados 
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pela ocitocina e empurram o leite localizado no lúmen alveolar e nos ductos. A 

secreção do leite ocasiona um aumento da pressão nas cisternas, permanecendo 

enquanto as concentrações de ocitocina não decrescem (BRUCKMAIER; 

BLUM,1998).   

De acordo com Brito e Sales (2007) o úbere da vaca se equivale a quatro 

quartos de uma glândula independente que é drenada por um teto. A sustentação 

primária e composta por dois ligamentos o lateral e o mediano. Os ligamentos 

suspensórios laterais são estabelecidos por um constante tecido intersticial do 

úbere. Portanto a função do sistema de sustentação da glândula mamária é 

significativa para o úbere das vacas leiteiras de alta produção pois transportam uma 

extensa fração de leite. Os ligamentos suspensores da glândula mamária, de maior 

relevância são:  ligamento suspensor lateral da mama  que são tiras fibrosas  

laminadas que adentram na  glândula por segmentos laterais; ligamento médio 

composto por tecido conjuntivo elástico posto no plano sagital mediano 

(fragmentado a úbere em parte direita e esquerda); cordões conjuntivos disposto de 

tecido conjunto dorsalmente á mama se ajustando na parede do abdome e fáscia 

superficial da glândula mamaria de tecido conjuntivo (DAVIDSON ; STABENFELDT, 

2008)( FIG.1). 

Zeni (2012), ressalta que a glândula mamária dispõe de um fornecimento 

nervoso no 1°, 2°, 3° e 4° nervos lombares e estes são essencialmente nervos 

sensoriais. O plexo mesentérico caudal, no sistema simpático monitora a corrente 

sanguínea das artérias e controla o fornecimento de sangue para os alvéolos. 

Segundo Dyce (1996) o fornecimento sanguíneo das duas metades do úbere 

é formado pelas artérias ipsilaterais, veias pudentas externas que são consideradas 

as responsáveis pelo escoamento sanguíneo. As veias pudentas circulam o sangue 

dos quartos mamários, para veia epigástrica superficial caudal e para veia perineal 

caudal. O acentuado trânsito sanguíneo possibilita um maior rendimento secretor de 

leite nas glândulas mamárias. Os quartos anteriores pesam dois terços menores dos 

posteriores, desta maneira, eventualmente, os quartos posteriores têm uma maior 

produção de leite (BRITO; SALES, 2007). 
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Figura 1 - Sistema de suspenção do úbere da vaca e divisão dos quartos 
Mamários. 

 
Fonte: WATTIAUX (2007, p.77). 

   

Santos e Fonseca (2000), comenta que as vacas possuem quatro tetos, estes 

caracterizam a inexistência de pelagem, glândulas sebáceas e sudoríparas. A 

extremidade dos tetos possui uma pele muito fina e a parede dos tetos contém 

várias fibras musculares lisas e um grande fornecimento sanguíneo e venoso. Nas 

bordas dos tetos fica localizado o orifício, área externa da cisterna do teto ele 

apresenta em média 11 mm onde é vedado durante a ordenhas. Os tetos contêm 

posicionamento, ângulos, dimensões e forma distintas (DYCE, 1996). Os tetos são 

constituídos por um revestimento queratinizado de epiderme, que se caracteriza 

como uma linha de defesa (TEIXEIRA; RIBEIRO; SIMÕES, 2008). 

Nos tetos mesmo com a presença considerável de musculo liso em sua 

parede, nas extremidades do canal a quantidade de células musculares são mais 

baixas, tento uma concentração, mas elevada de fibra elástica. Estas fibras elásticas 

são fundamentas no fechamento do canal do teto realizando uma ação passiva para 

que não ocorra a passagem do leite A excitação dos receptores do musculo liso da 

glândula mamaria tem início nos tetos e progridem em direção ao úbere empurrando 

o leite no sentido ascendente, reduzindo assim pressão da cisterna do teto (VAN 

DER MEWE, 1985). 

Para Dyce (1996) a parede do teto é constituída por três revestimento: o 

externo que é constituído por pele glabra privado de glândulas; o revestimento 

intermédio que é constituído por um tecido conjuntivo de músculo liso e de uma 

parcela aceitável de veias que atuam como parte do plexo venoso e  a porção mais 

interna que é composta por um epitélio com um par de camadas de células cuboides 

(GIESECKE et al; 1972).O teto dispõe de uma epiderme constituída por diversos 

revestimentos, a basal é constituída por um revestimento de células cuboides, 
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afastada do derma pela membrana basal; o revestimento espinhoso, composto por 

células poliédrica e a granulosa tem suas especificações por ter existência de 

células com grânulos basófilos que são compostos de querato-hialina (queratina) 

(SOUZA, 2008). O revestimento, mais externo é chamado de córnea, onde somente 

encontra-se células cornificadas, achatadas, mortas, privadas de núcleos ou 

organelas citoplasmáticas com presença de queratina no interior (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 1995) (FIG.2). 

 

Figura 2 - Anatomia do sistema secretor de leite. 

 
Fonte: WATTIAUX (2007, p.78). 

 

Para proteger o úbere das bactérias que o circunda, são utilizados 

mecanismos de proteção anatómicos, celulares e de fatores de defesa solúvel. No 

úbere a primeira proteção anatômica é o canal do teto, à medida que as bactérias 

extrapolam o canal do teto encontra o sistema imune (SORDILLO et al; 1997). Os 

fundamentos de proteção solúveis podem se subdividir em proteção inatos ou 

específicos, os linfócitos B dão origem aos anticorpos (proteínas) que são 

encarregados pela proteção específica e os elementos, lactoferrina, lactoperoxidase, 

lisozima são proteínas bacteriostáticas e bactericidas relacionadas a defesa inata 

(SOUZA, 2008). 

Rainard e Riollet (2006) cita que a prevenção do úbere deve acontecer de 

forma correta onde a integridade da pele do teto sem lesões diminuirá as infecções 

delimitado a entrada de população de microrganismos da pele e meio ambiente. É 

possível associar o aparecimento de feridas na pele do teto com o crescimento de 
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mastite pelo Staphylococcus aureus. Portanto para a prevenção da Staphylococcus 

aureus o ordenhador deve manter os equipamentos de ordenha limpos e secos, 

utilizar pré-dipping e pós-dippging, para que o equipamento possa ser utilizado em 

outras vacas que estejam sadias sem perigo de contaminação (RADOSTITS et al, 

2002). 

 

2.2 Ordenha  

 

O manejo de ordenha é um fator de grande relevância tanto para o bem-estar 

das vacas quanto para a lucratividade da produção. É uma atividade que consome 

de 60-80% da mão de obra, com dedicação exclusiva, sendo desta forma importante 

a otimização de sua competência para a conquista de maior produtividade na 

atividade leiteira (NEIVA, 2000).  

Segundo Blowey; Edmondson (2010) os elementos primordiais do sistema de 

ordenha são: o leite que deve ser extraído, no menor tempo possível, com o menor 

risco de lesão aos tecidos mamários e maior segurança para animais, trabalhadores 

e equipamentos. A aplicação de uma pressão baixa, mas eficaz na extremidade do 

teto durante a ordenha, leva à abertura do canal do teto e secreção do leite com 

menor risco de lesões sendo a situação ideal para maior produtividade. 

A ordenha pode ser feita de forma manual ou mecânica. No manual, a 

pressão é feita pela mão do ordenhador, demandando mais mão-de-obra, enquanto 

a mecânica utiliza-se uma bomba de sucção para a extração do leite. Esse tipo de 

ordenha é o mais adotada em instalações com alto grau tecnológico e animais de 

elevada produção (RIBEIRO et al., 1998). 

Fonseca; Santos (2000), contam que a ordenha mecânica teve seu início a 

cerca de 100 anos, em 1851, quando surgiram as primeiras máquinas, com a 

câmara de sucção única e ausência de pulsação. Devido à demora na ordenha o 

primeiro sistema foi um fracasso. A criação do sistema de dupla câmera veio 

proporcionar maior agilidade e eficiência na ordenha e menor risco de lesões como 

edema, congestão dos tetos e traumas no esfíncter, impulsionando a utilização da 

ordenha mecânica. No sistema de dupla câmara, atualmente, além da busca 

contínua por estratégias que minimizem as lesões ao tecido, o mercado tem 

buscado novas tecnologias que aumentem o bem-estar das vacas e se aproximem o 



20 
 

estímulo mecânico ao natural de sucção do bezerro durante a amamentação, 

visando maior produtividade.   

 

2.2.1 Elementos básicos de um sistema de ordenha  

 

A compreensão do desempenho dos elementos essenciais que constituem 

uma ordenhadeira mecânica são fundamentais para uma manipulação e 

preservação dos instrumentos que garantem a integridade da glândula mamária 

(NEIVA, 2000). 

Os sistemas de ordenha mostrado na FIG.3, indiferente da dimensão ou 

eficiência, tem os mesmos elementos básicos (PHILPOT; NICKERSON, 2002). 

• Sistema de vácuo 

• Sistema de Pulsação 

• Sistema de extração 

• Sistema de transporte do leite 

 

Figura 3 - Representação sintetizado de maquinário de ordenha básico 

 
Fonte: FONSECA; SANTOS (2000, p.94). 

 

2.2.1.1 Sistema de vácuo  

 

De acordo com Fonseca; Santos (2000) o sistema a vácuo é uma medida de 

pressão negativa formada pela extração de moléculas de ar. Este sistema é 

composto uma bomba, tanque e regulador de vácuo, vacuômetro, tabulação e 

torneira (NEIVA, 2000). 
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2.2.1.2 Bomba de vácuo 

 

A Bomba a vácuo é um sistema encarregado pela retirada sequencialmente 

da quantidade de ar ideal para conservar o vácuo parcial ao nível de 380 mm Hg 

(hectograma) ou Kpa( kilo Pascal) (NEIVA, 2000). Este equipamento esvazia o ar 

das linhas e das unidades para gerar o vácuo preciso para ordenhar as vacas. Com 

isto a maior parte dos equipamentos recentes utiliza-se o vácuo para encaminhar o 

leite para o tanque coletor ou tanque de expansão realizando assim uma limpeza 

dos maquinários de ordenha (WATTAUX, 2007).  

 

2.2.1.3 Regulador de Vácuo  

 

O Regulador de Vácuo é Indispensável em um sistema de ordenha, pois, 

monitora a frequência do nível de vácuo, conservando em um ponto de regulagem 

pré-determinado, crescendo ou reduzindo a quantidades de ar aderida pelo sistema. 

Ele deve ser receptível a mudanças de vácuo, regulando o diafragma aos mais 

receptíveis niveis. Os mediadores modernos de regulador a vácuo correspondem a 

menos de 0,2 polegadas (0,67 Kpa) de mercúrio em menos de 0,2 segundo, e 

aperfeiçoa reduzindo as flutuações de vácuos (PHILPOT; NICHERSON, 2002). 

Langlois et al. (1981) averigua que o nível de vácuo de 42,1 KPa é o mais adequado 

para os graus de hiperqueratose de teto em vacas em relação ao nível 51 Kpa. 

 

2.2.1.4 Linha do Leite  

 

A extensão da linha do leite e o esquema do sistema de ordenha necessitam 

oferecer um fluxo estratificado ao longo da ordenha, o que concede leite corrente na 

parte inferior e o ar corrente constante sobre o leite (PHIPOT; NICKRSON, 2002). 

 

2.2.1.5 Vacuômetro 

 

É um equipamento que assinala no sistema de ordenha o nível de vácuo. 

Quem identifica onde deve ser instalado e o melhor local de visualização adequada 

é o operadorador (NEIVA, 2000). 
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2.2.1.6 Nível de vácuo   

 

Para Fonseca; Santos (2000) consiste em “força do vácuo” a desigualdade da 

pressão presente no sistema de ordenha e a pressão atmosférica. Quando for maior 

o nível de vácuo, mais baixo será a parcela de moléculas de ar no sistema e maior a 

força física consequente do gradiente de pressão externa e interna. É significativo 

salientar que encontramos um nível de vácuo apropriado para o funcionamento de 

cada sistema de ordenha está demostrado na TAB.1. 

 

Tabela 1 - Nível de vácuo de conforme o tipo de maquinário de ordenha 

Tipo de equipamento Nível de vácuo 

Linha alta 47-51 KPa 

Linha com garrafão central 46-49 KPa 

Linha baixa 42-46 KPa 

Balde ao pé 44-46 KPa 

Fonte: FONSECA; SANTOS (2000, p. 97). 

 

Conforme demonstrado na tabela acima a linha alta FIG.4 encontra-se acima 

de 1,5 metros do pavimento do animal, sendo, acima do úbere da vaca de ordenha. 

Enquanto a intermediaria FIG.5 encontra 1,25 metros de altura do pavimento da 

vaca, e a linha baixa FIG.6 encontra-se posterior a do úbere da vaca, concedendo 

por meio da gravidade seja mais baixo o nível de vácuo (SANTOS et al, 2018).  

 

Figura 4 - Demonstração esquemática de linha alta de ordenha 

 
Fonte: TECNOMILK LTDA, (2014)  
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Figura 5 - Demonstração esquemática de linha média de ordenha 

 
Fonte: TECNOMILK LTDA (2014).  

 

Figura 6 - Demonstração esquemática de linha baixa de ordenha 

 
Fonte: TECNOMILK LTDA (2014). 

  

2.2.1.7 Sistema de Pulsação 

 

Sua finalidade é oscilar o vácuo com pressão atmosfera entre o copo da 

teteira e a teteira, atuando de forma que a teteira abre e feche. Sendo assim ocorre 

a fase de ordenha e uma de massagem, que equivale a um ciclo de pulsação, 

buscando semelhança com o estímulo de sucção do bezerro durante a 

amamentação (PHIPOT; NICKRSON, 2002). 

 

2.2.1.8 Ciclo de Pulsação  

 

  O ciclo de pulsação é dividido em quatro fases, conforme a FIG.7 O conceito 

correto destas fases é importante para um ordenha apropriada, as aferições das 

medidas destas fases são realizadas por aparelhos específicos. 

• Fase A: fase de abertura. A teteira do início com o processo de abertura e 

começa o fluxo do leite; 
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• Fase B: fase de extração efetiva. A teteira mantem-se completamente aberta 

e o fluxo de leite está no máximo esta fase não deve passa de 30% do ciclo; 

• Fase C: fase de fechamento. A teteira do início ao processo de fechamento e 

ocorre uma redução do fluxo de leite; 

• Fase D: Fase de massagem efetiva. A teteira mantem-se colapsada, 

ultrapassando a máxima massagem do teto esta fase não deve ultrapassa 

15% do ciclo ou 15 milisegundos (FONSECA; SANTOS, 2000). 

 

Figura 7 - Fases do ciclo de pulsação completo 

 
Fonte: Fonseca; Santos (2000 p. 99). 

 

2.2.1.9 Relação de Pulsação 

 

  É definido como a distribuição equilibrada do tempo de massagem e extração, 

relação A+B/C+D, recomenda-se que está relação não ultrapasse 70:30. Quanto, 

mas ampla a relação, maior a velocidade de ordenha, entretanto maiores os ricos de 

lesões de teto e esfíncter (FONSECA; SANTOS, 2000). 
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2.2.1.10 Tipos de pulsadores  

 

Existem variados modelos de pulsadores: pneumáticos de membrana, 

eletromagnético, hidráulico e de pistão. Os primeiros são os mais utilizados e sua 

competência depende da preservação de vácuo constante (NEIVA, 2000). 

No pulsador tem uma borracha que realiza o massageamento, devido a 

influência da pressa atmosférica e da participação do vácuo que drena o leite 

(FONSECA; SANTO, 2000). Com isto é fundamental para o desempenho da 

ordenha mecânica a geração de vácuo parcial (1/2 atmosfera ou 380 mm Hg) em um 

método que concede a acesso monitorado de ar (NEIVA, 2000). 

  Ainda de acordo com Neiva (2000) quando o ar passa na câmara de 

pulsação, o vácuo presente no interior do insuflador de borracha em versus a este, 

faz com que o teto seja massageado possibilitando o fluxo sanguíneo. É neste 

momento que a câmara de pulsação tem influência negativa, ocorrendo assim uma 

expansão da borracha insufladora onde está proporciona uma abertura do esfíncter 

do canal do teto. Com isto o leite é drenado desigualmente tendo uma pressão 

intramamária no úbere que está completo de leite, e o vácuo parcial é colocado na 

extremidade do teto (NEIVA, 2000). 

 

2.2.1.11 Tipo de pulsação  

 

Os tipos de pulsação são considerados como pulsadores de ação simultânea 

(4x0), onde move-se os quatro tetos ao exato tempo em sintonia, ocasionando 

elevadas flutuações de vácuos, um refluxo lento de leite, contudo, acontece menores 

nível de vácuo na extremidade do teto ao longo da fase de extração.  (BLOWYEY; 

EDMONDSON, 2010). 

Pulsadores alternados (2x2) concede a ordenha somente de dois tetos por 

vez, ao mesmo tempo os outros dois estão sendo massageados isso concede um 

equilíbrio de vácuo sendo, mas eficiente que o simultâneo (PHILPOT; NICKRSON, 

2002).  
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2.2.1.12 Taxa de pulsação 

 

Corresponde a quantidade de pulsações por minuto, que é uma faixa de 45 a 

60 ciclos de batidas por minutos (SANTOS; FONSECA, 2007).  

2.2.1.13 Sistema para extração do leite 

 

No meio dos elementos do sistema de ordenha o único que tem união direta 

com os tetos da vaca são as teteiras (BLOWYEY; EDMONDSON, 2010). Deve se 

obter uma compatibilidade das teteiras e os copos das testeiras. Desta forma, a 

teteia deve ser profunda para se conectar totalmente abaixo dos tetos, e a boca não 

deve ser transformada pelo copo (PHIPOT; NICKRSON, 2002). 

Segundo Blowey; Edmondson (2010) para uma pressão, mas estabilizada 

obtém-se a teteira de barril triangular que parece ser, mas benéficas pois emprega-

se uma compressão em três planos, ao invés de dois.  

Por tanto deve ser considerada as referências de troca das teteiras, pois a 

medidas que elas vão envelhecendo sua elasticidade vai decaindo e por 

consequências perde a sua habilidade de massageamento do teto. Ainda, o uso 

contínuo de produtos químicos ao longo da ordenha do sistema ocasiona 

minúsculas aberturas na borracha, que vão crescendo gradualmente (SANTOS; 

FONSECA, 2007).  

 

2.2.1.14 Hiperqueratose  

 

A principal modificação de longa duração (2 a 8 semanas) é a hiperqueratose, 

sendo umas das mais constantes alterações do canal do teto. 

Segundo Nein et al (2001) a hiperqueratose no teto podem manifestar sinais 

crônico ao longo da doença, como a elevada fração de células inflamatórias e 

tecidos de extrato córneo, acentuada construção de anel rugoso em suas pontas. 

Ela se refere a uma hiperplasia do estrato córneo da pele do teto, sendo capaz de 

acontecer devido a um resultado fisiológico comum da pele do teto pela atividade da 

ordenha. E muitas das vezes pode progredir com ciclos de lactações, espação na 

produção de leite frequência de ordenha (NEIJENHUIS et al., 2000).A 

hiperqueratose da extremidade do teto e resultado da hiperplasia localizada do 

Stratum corneum e do Stratum granulosum (NEIJENHUIS et al., 2004). 
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O aumento da camada do epitélio compõe uma resposta fisiológica do canal 

dos tetos ao estimulo de ordenha, alguns animais ordenhados manualmente 

também contêm hiperqueratose só que em uma menor proporção que os 

ordenhados mecanicamente (MEIN et al; 2003). 

Para fazer uma observação da hiperqueratose da extremidade dos tetos 

sugere-se o critério mencionado por Mein et al. (2001), por meio do qual é capaz de 

fracionar em quatro graus de lesões: grau 1 normais, as pontas dos tetos são lisas e 

possui um orifício pequeno; grau 2 lesão considerado leve as pontas dos tetos  são 

lisa ou ligeiramente áspera e com uma ligeira calosidade na forma de anel, 

projetando-se a partir do orifício,  grau 3 considerado grave a calosidade nas pontas 

dos teto está em relevo destacado, com superfície áspera e com camada de 

queratina de 1-3 mm acima do orifício e no grau 4 considerado muito grave , 

calosidade  dos tetos apresenta superfície muito áspera, com camada de queratina 

superior a 4 mm, muitas vezes quebradiça (FIG.8). Lesões de hiperqueratose de teto 

de maior intensidade como as de graus 3-4 pode ser naturalmente diagnosticada 

pelos ordenhadores, pois obtém uma característica marcante de flor, tendo níveis 

aceitáveis de hiperqueratose < 20%. Porém a hiperqueratose também pode ocorrer 

com menos intensidade tendo o fechamento da pele ao redor do orifício externo do 

teto, gerando um anel. 
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Figura 8 – Graus de hiperqueratose de ponta de teto 

 
Fonte: Adaptado de MENDONÇA (2017).  

 

As lesões de hiperqueratose de teto não condena a vaca, contudo a torna, 

mas susceptível a doenças oportunistas, não ocorre uma queda de produção leiteira 

direta, porem estas lesões torna mais receptível a contaminação de mastite e está 

patologia por si só leva a uma queda considerável na produção leiteira 

(MENDONÇA, 2017). 

Quando ocorre a remoção da queratina há sua estimulação no canal do tetos. 

Como consequência a este estimula há a formação de projeções de queratina em 

todo o orifício da cana dos tetos. Quando obtém este queratina ou o excesso de 

estimulo de produção transforma-se em casos graves, podendo verificar um 

crescimento de mastite clinica e subclínica (KIRK, 2008) 

Aproximadamente 70% das perdas econômicas na pecuária leiteira é  devido 

a mastites,  o que corresponde a perdas na produção de leite. As perdas são  

maiores quando ocorrer a mastite  clínica  mas primeiras lactação,  já na mastites 

subclínicas não ocorre um descreio na produção, mas contudo as perdas 

acumuladas ao longo das lactação, num rebanho com um grande numero de 

animais  pode atingir uma perda somática significativas (SANDHOLM et al; 1995). 
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2.3 Influência do sistema e manejo de ordenha na ocorrência de hiperqueratose 

 

 De acordo com Cerqueira et al. (2011) fatores associados a rotinas da 

ordenha como, pressão excessiva sobre o teto, equipamentos danificados, 

alterações de vácuo e pulsação, sobreordenha e manejo inadequado de extrator 

podem estar correlacionadas ao surgimento de anomalias nos tetos e esfíncteres. 

As primordiais sequelas em curto prazo, horas e dias, são alteração de cor, rigidez 

da ponta do teto e do grau abrimento do orifício externo. Os impactos a médio prazo, 

dias ou semanas, compreendem a alterações na pele do teto e presença de 

petequeias. As alterações mais importantes são as que ocorre em um prazo mais 

extenso, (semanas e meses), relacionadas ao surgimento de hiperqueratose (KIRK, 

2008). 

Se o sistema de ordenha mecânica não obter a extrator automático de teteira, 

e importante que ocorra o fechamento do registro de vácuo (SANTOS; 

FONSECA,2007). Os extratores automáticos são sistemas que seção de maneira 

automática o vácuo nas ordenhadeira mecânica e extraem a unidade de ordenha em 

determinado tempo (PHILPOT; NICKERSON, 2002). Caso contrários a teteira 

permanência por um tempo desnecessário ao longo da ordenha pode resultar em 

tetos mais susceptíveis lesões de hiperqueratose (GLEESON et al., 2007). 

O surgimento de uma marca aparente ou tocável na base dos tetos pode ser 

provocada por vácuo alto na câmera maior da teteiras. No final da ordenha, os tetos 

obtêm frequentemente uma textura suave, mas poucos tetos apresentam uma 

textura mais firme e em alguns casos estão duros e com sinais de congestão 

perdendo a sensibilidade de contato. O surgimento de uma marca achatada na 

ponta, é característica de teteiras constituída sob alta tensão e falhas na (MEIN et al; 

2001).  

O movimento periódico da teteira proporciona a fratura das camadas externas 

da queratina que posteriormente e removido pelo fluxo de leite (MEIN et al; 2004).  

A pulsação tem uma relação relevante com a hiperqueratose. De acordo com 

estudos, o ordenha com ausência de pulsação elimina menos de 10% da queratina 

existente no canal do teto no início da ordenha, contudo, animais ordenhados 

frequentemente com a presença de pulsação remove 40% (LACY-HULBERT et al; 

1996). A função dada pela pulsação na retirada de queratina apresenta ser mais 

relevante que a função representada pelo vácuo. Sendo que vacas ordenhadas com 
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ausência de pulsação, mas com vácuos variados sofrem danos de queratinas 

semelhantes (LACY-HULBERT, 1998).  

Uma das consequências de hiperqueratose provocada pela ordenha, é a 

pulsação defeituosa (massagem incompetente), é um elevado nível de vácuo 

(BLOWEY & EDMONDSON, 2010). Um fator que interfere na hiperqueratose é o 

nível de vácuo, pois ele modifica a velocidade do fluxo do leite, Williams e Mein 

(1986), estabeleceram que a agilidade do fluxo do leite a 50 KPa, era de 8,5m/s, 

mas ao diminuir o vácuo para 40 KPa, essa agilidade passa de 7,5 m/. Souza (2008) 

verificou que nas propriedades com média de vácuo acima de 42 Kpa apresenta um 

risco 1,64 vezes maiores de hiperqueratose que me propriedade com vácuo abaixo 

42 Kpa. 

A forma, a qual liga o vácuo sobre a influência de hiperqueratose, não é 

totalmente esclarecida, mas de acordo com Mein et al. (2003), quantos mais auto for 

o vácuo, maiores serão as diferenças de pressão entres as diversas fases de 

pulsação e, consequentemente, mas alta será a pressão exercida nos tetos pelas 

teteiras estimulando a hiperqueratose. 

Visto que a pressão empregada pelo leite sobre a queratina do canal do teto é 

exatamente equivalente à velocidade de fluxo do leite, elevando o vácuo de ordenha 

eleva a quantidade de queratina conduzida pelo leite na sua caminhada, 

promovendo a hiperqueratose (WILLIAMS; MEIN, 1986). A apresentação dos tetos a 

valores altos de pressão ocasiona a suspenção da circulação elevando a pressão na 

área, ocasionando a hiperqueratose (MEIN et al., 2003). 

A alta taxa do número de vacas em lactação por rebanho, a demanda pela 

diminuição dos custos operacionais e a progressiva ausência de trabalhadores 

qualificados tem levado a dificuldades no desempenho no manejo de ordenha. A 

implantação de extratores automáticos de teteiras, surge como uma opção para uma 

redução de tais problemas permitindo assim sanidade do úbere das vacas (SOUSA, 

2008). Sendo um sistema que rompe de forma automática o vácuo durante a 

ordenha mecânica e extrai a unidade de teteira em um estabelecido tempo 

(PHILPOT ; NICKERSON, 2002).Quando o sistema de ordenha não possui extrator 

automático de teteiras é essencial que ocorra o fechamento do registro de vácuo, 

para prevenir a aplicação de pressão excessiva no teto, o que leva a grande 

tendência de lesões no esfíncter e nos tetos (SANTOS ; FONCECA, 2007).  
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Embora tenha-se no mercado uma grande diversidade de equipamentos de 

ordenhas, a sua regulagem deve sempre ser feita de forma frequente, de preferência 

fora do período de ordenha e de acordo com parâmetros de referência 

cientificamente aprovados para cada equipamento. Embora os princípios básicos de 

cuidados durante a ordenham mecânica sejam semelhantes, diferentes sistemas 

podem levar distintos danos e modificações no canal do teto (SOUSA, 2008).  

Grande parte dos ordenadores têm o costume de aperta o conjunto de 

teteiras para baixo, o que aumenta a pressão nas teteiras com o objetivo equivocado 

de retirada completa do leite e realização de massagem adicional no úbere. Porém, 

este comportamento não é aconselhado por causar hiperqueratose (SANTOS; 

FONCECA, 2007). 

  Outro fator bastante importante na formação de lesões de hiperqueratose é o 

efeito da sobreordenha sobre os tetos. A sobreordenha ocorre quando o fluxo de 

leite para a cisterna do teto é menor do que o fluxo do canal do teto (STERRETT et 

al., 2015), ou seja, ocorre a permanência das teteiras nos tetos dos animais após o 

término da decida do leite (NEIJENHUIS et al., 2000). A sobreordenha é um dos 

principais fatores de risco envolvidos na deterioração da condição dos tetos.  

Rasmussen (1999) mostra que os últimos 30 segundos da ordenha são mais 

relevantes para a formação de lesões de hiperqueratose pois os tetos já se 

encontram quase vazios.  

 SCHUKKEN et al (2006) menciona que variedade de teteiras tem ação sobre 

a hiperqueratose e comprovaram que teteiras de tipos variados ocasionam a 

hiperqueratose em diversas proporções. Mein et al. (2003) informam que o design 

das teteira induzem o grau de hiperqueratose nos pontos do teto cabido ao fluxo do 

leite e na pressão feita sobre os tetos. 

 

2.4 Outros fatores correlacionados a ocorrência de lesões de teto 

 

 Diante os diversos fatores que levam a hiperqueratose encontramos os de 

origem ambiental, químicos, anatômico que também devem ser levados em 

consideração para uma diminuição dos casos de hiperqueratose.  

  No geral, a hiperqueratose tem um piora nos meses mais frios (TIMMS et al., 

1998. As oscilações e diminuição de temperatura juntamente com ambientes 

húmidos e lamacentos, ocasiona a secagem e a rigidez da queratina (MEIN et al., 
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2001) favorecendo o aparecimento da hiperqueratose. Estes procedimentos não 

foram perfeitamente explicados sendo e incomuns a influência das condições 

climáticas nas lesões de hiperqueratose (TIMMS et al., 1998).  

 A existência de sujeiras nos tetos levar a uma secagem da pele, juntamente 

com a epiderme do ducto papilar proporcionando o surgimento de hiperqueratose 

(MEIN et al., 2001). A utilização de desinfecção logo após a ordenha nas partes 

distais do teto levando a uma pele seca ocasiona irritações e hiperqueratose. Estes 

estudos nos desmontar que desinfetantes com uma maior concentração pode 

interferir na saúde da epiderme do canal dos tetos (MEIN et al., 2001). 

A interferência genética ligada a fatores como herdabilidade, formato e 

dimensão dos tetos que pode estar ligada a ocorrência de hiperqueratose 

(CHRYSTAL et al., 1999). Os formatos dos tetos que estão relacionados 

hiperqueratose são:   redondos e pontiagudos. Os pontiagudos obtêm, mas 

calosidades e rugosidade, comparados os de forma redondeada pois o canal do teto 

destes encontra-se, mas desprotegido as forças de pressão das teteiras 

(NEIJENHUIS et al., 2000). 

O comprimento do teto é, constantemente, indicado como relevante no 

surgimento da hiperqueratose. Porém, Neijenhuis et al. (2001) investigou que a 

existência de hiperqueratose é favorecida, devido a existência de calosidade e 

rugosidade nos tetos. Entretanto quanto maior for o teto, maior será a altura a ser 

afetada na teteira os maiores afetado pela pressão. Desta forma ocorre um 

decréscimo da forca que se aproxima do fundo do copo (MEIN et al., 2003). 

Os tetos anteriores podem vir a apresentar um maior grau de calosidade em 

comparação aos posteriores, visto que estes ficam mais tempo sobre a ordenha, no 

entanto, os posteriores são mais privilegiados pelo leite ainda presente 

(NEIJENHUIS et al., 2000). Quanto menor for a produção de leite a ordenha 

acabará, mas brevemente nos quartos mamários com menos quantidade de leite em 

relação com os que apresentam uma elevada produção de leite e, por consequência 

os tetos são sujeitos ao vácuo por maior quantidade de tempo (BIRTEN ; ALAÇAM, 

2015). 

Dentre outros fatores que pode se nota a hiperqueratose é relação com a 

quantidade de dias de lactação. É provável notar que vaca com 101 dias de lactação 

ou mais, já possuem um elevado risco de obterem níveis maiores de hiperqueratose 

(CARDOZO et al., 2015). Na altura do parto o nível de hiperqueratose podem ser 
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menores, crescendo ao longo dos 4 meses de lactação sendo relacionado com 

crescimento de produção de leite; surgindo assim mais cedo em novilhas do que em 

animais com duas lactações (NEIJENHUIS et al., 2000). Souza (2008) aponta que 

vacas com somente uma lactação obtinham um baixo risco de possuírem 

hiperqueratose que as vacas com duas ou mais lactações. Durante o período de 

lactação a presença de calosidade reduz ou permanece, sendo a época de secagem 

a fase onde pode-se observar uma queda mais significativa (NEIJENHUIS et al., 

2000).  

Tem-se notado uma correlação positiva com a produção de leite com a 

ocorrência de hiperqueratose nas pontas dos tetos como ordenhas, mas demoradas 

(NEIJENHUIS et al., 2000). Gleeson et al. (2007) também aponta uma elevada 

ocorrência de escorre de hiperqueratose nas pontas dos tetos com acréscimo na 

produção de leite. 

 

2.5 Hiperqueratose e bem-estar animal  

 

A vida das vacas leiteiras vem se modificado ao longo dos anos. O 

crescimento da produção com a elevada eficiência da conversão alimentar, 

acarretarão variados problemas. Contudo estes animais não apresentaram sinais de 

modificações do seu bem-estar animal, mas apresenta um crescimento de doenças, 

de produção e um decréscimo no seu tempo de vida. Auxiliar um animal a alcançar 

sua capacidade reprodutiva é o almejado, desde que não ocorra mudanças do seu 

bem-estar (BROOM, 1991). 

Parâmetros como a hiperqueratose nas pontas de tetos, obtém uma ampla 

vantagem que nos concede um auxílio do bem-estar ao longo da vida produtiva dos 

animais, realizando um controle que possibilita uma melhora durante o tempo e as 

condições anormais (SANTOS, 2018). 

Pode-se afirmar que hiperqueratose do canal dos tetos é um sinal de bem-

estar animal, por defeitos no manejo de ordenha ou uma ordenha mecânica com 

imperfeiçoes. Também ocorre por fatores próprio dos animais, justificativa a analise 

deste problema com base em rebanhos e não com base em animais 

separadamente. Alguns pesquisadores têm avaliados o bem-estar animal ao longo 

da ordenha, tendo em consideração parâmetro do estado dos tetos e a periocidade 
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de comportamentos de determinadas, análises dos equipamentos de ordenha 

(OHNSTAD, 1998). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Características do estudo   

 

  O presente estudo não necessitou da aprovação do Comissões de Ética no 

Uso de Animais - CEUA, por se tratar de uma pesquisa observacional, sem nenhum 

tipo de contenção e/ou manobras invasivas. Cada proprietário assinou um termo de 

conscientização e sigilo (APÊNDICE 1). 

 

3.2 Região estudada  

 

  Piumhi é um município do estado de Minas Gerais com população estimada 

em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 34.525 habitantes 

(IBEGE, 2017). Dispõe de uma área total com 7.645 km² possuindo um clima 

tropical, com temperatura média de 22º C (FIG.9). 

 

Figura 9 - Mapa do Minas Gerais apontado a município de Piumhi. 
 

 
Fonte: IBGE,2017 

 

3.3 Coleta da amostra 

  Os dados foram coletados no período de abril e maio, em cinco Fazendas 

produtoras de leite no município de Piumhi – MG. As fazendas apresentam média de 

produção de 1.500 a 8.360  litros por dia, média de produção por animal de 20 a 38 

Município 

de Piumhi  
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litros, e rebanho entre 78 e 218 animais mestiços de holandês com zebu, em 

diferentes proporções (tab 2). Em cada fazenda foram avaliadas todas as vacas em 

lactação, perfazendo um total de 743 animais e 2972 tetos avaliados.    

Tabela 2: Perfil geral das fazendas selecionadas para a pesquisa 

Fazendas Media de 
produção diária 

Media de 
produção por 

animal. 

N° de animais em 
lactação 

N° de tetos 
avaliados 

F1 1500 litros 20 litros 128 512 
F2 5100 litros 29.14 litros 174 688 
F3 3000 litros 21.5 litros 146 580 
F4 8.360 litros 38 litros 218 872 
F5 1500 litros 20 litros 78 308 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

3.4 Detalhamentos da proposta do projeto 

 

  Os tetos das vacas foram avaliados durante o processo rotineiro de ordenha 

das propriedades logo após a ordenha e antes da aplicação do pós-dipping 

utilizando uma fonte de luz e uma ficha clínica conforme Mendonça (2017) 

(APÊNDICE 2). Os tetos foram classificados individualmente de acordo com a 

presença de hiperqueratose em quatro graus 1, 2, 3, 4 conforme Mein et al. (2001). 

De acordo com esta classificação, os tetos  de grau 1 apresenta-se normais, as 

pontas dos tetos  apresentam lisas e possuem um orifício pequeno; nos tetos grau 2, 

as pontas dos tetos são lisas ou ligeiramente ásperas e apresentam uma ligeira 

calosidade em forma de anel, projetando-se a partir do orifício; nos tetos grau 3, a 

calosidade na ponta dos tetos estão em relevo destacado, com superfície áspera e 

com uma camada de queratina de 1-3 mm acima do orifício; e nos tetos grau 4, as 

calosidades apresentam superfície muito áspera, com camada de queratina superior 

a 4 mm, muitas vezes quebradiça ( FIG. 10). Foram considerados livres de 

hiperqueratose (normais) os tetos classificados como grau 1, casos leves aqueles 

classificados como grau 2 e casos graves de hiperqueratose aqueles tetos 

classificados como grau 3 e 4. 
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Figura 10 – Graus de hiperqueratose de ponta de teto 1,2,3 e 4 encontrados nas 
fazendas no presente estudo. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2018). 

 

  Foi observado o manejo de ordenha registrando nas fichas a ocorrência de 

retirada forçada do extrator, baixo tempo de espera de estímulo antes da colocação 

da teteira e tempo excessivo de permanência de teteira após o fim da ejeção do 

leite, fatores estes considerados predisponentes à hiperqueratose. Foram avaliados 

ainda o relatório de acompanhamento do rebanho para registro do número de 

lactações e dias em lactação de cada animal (DEL) e o relatório de manutenção do 

equipamento de ordenha, disponibilizado pelo proprietário, para avaliação da 

presença de extrator automático, nível de vácuo e taxa de batimentos de pulsação 

por minuto de cada equipamento de ordenha.  

 

3.5 Tabulação dos dados   

 

  Os dados brutos foram tabelados no programa Excel® 2016, conforme o 

número da vaca, grau de hiperqueratose de cada teto (AD-anterior direito, AE-

anterior esquerdo, PD-posterior direito e PE-posterior esquerdo, TP-teto perdido), 

fazenda, número de lactações, dias em lactação. Os dados referentes aos dias em 

lactação foram agrupados em trimestre: primeiro trimestre, vacas de 1 a 90 dias em 

lactação, segundo trimestre, vacas de 91 a 180 dias em lactação, terceiro trimestre, 
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vacas de 181 a 270 dias em lactação e quarto trimestre, vacas de 271 em lactação 

ou mais (APÊNDICE 3). 

  Os dados foram agrupados para geração dos seguintes parâmetros: 

• Frequência de grau 1, 2, 3 e 4 de hiperqueratose de teto por fazenda, 

expressa em porcentagem; 

• Grau médio de hiperqueratose de teto por fazenda; 

• Frequência de grau 1, 2, 3 e 4 de hiperqueratose de teto por lactação, 

expressa em porcentagem; 

• Grau médio de hiperqueratose de teto por lactação; 

• Frequência de grau 1, 2, 3 e 4 de hiperqueratose de teto por tempo em 

lactação (trimestres), expressa em porcentagem; 

• Grau médio de hiperqueratose por tempo em lactação (trimestres); 

• Frequência de grau 1, 2, 3 e 4 de hiperqueratose de teto por posição 

anatômica dos tetos (posterior e anteriores), expressa em porcentagem; 

  Para avaliação de possíveis diferenças na frequência de apresentação de 

graus 1, 2, 3 e 4 de hiperqueratose dentro da mesma fazenda, lactação, trimestre 

em lactação e posição anatômica do teto utilizou-se o teste estatístico Kruskal-

Wallis. Para avaliação de diferenças na frequência de apresentação de graus 1, 2, 3 

e 4 de hiperqueratose entre fazendas, lactações, trimestres em lactação e posições 

anatômicas do teto utilizou-se o teste Qui Quadrado de Pearson. Para avaliação de 

diferenças nas médias de escore entre fazendas, lactações e trimestres em lactação 

utilizou-se ANOVA seguida de teste t de Student. Todos os testes forma realizados 

no programa BioEstat 5.0, com grau de significância p < 0,05. Os dados foram 

representados em forma de tabelas e gráficos. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A incidência geral de hiperqueratose (graus 2, 3 e 4) nas fazendas avaliadas 

foi de 40,55% dos tetos avaliados. A média geral de escore 3 e 4, considerados 

lesões graves foi de 13,4% com variação por fazenda: fazenda um 13,23%; fazenda 

dois 14,68%; fazenda três 13,31%; fazenda quatro 14,45%; fazenda cinco 11,36% 

(TAB.3). Alcântara (2016) trabalhando com vacas Girolando na região São João del 

Rei mostra em seu estudo com 26 vacas leiteiras, que a incidência de 

hiperqueratose foi de 30,77% no grau 2, 2,56% com grau 3, não sendo observado 

grau 4 nos animais. Mendonça (2008) trabalhando com 114 vacas mestiças 

(Holandês preto e branco x Gir leiteiro) na região João Monlevade, no estado de 

Minas Gerais relatou somente 5% dos quartos mamários afetados por lesões graves 

na ponta dos tetos, correspondente aos graus 3 e 4. Cardozo (2015) trabalhando 

com com 1.080 vacas Holandesa, 575 Jersey e 45 de cruzamentos Holandesa × 

Jersey na região do Sul do estado de Santa Catarina, observou 45,4% das vacas 

com hiperqueratose (grau 3 ou 4) em pelo menos um teto.  Manzi et al. (2011), em 

seu estudo avaliou, na cidade de São de Paulo 1931 tetos de 499 vacas holandesa 

obtendo 31,0% de grau 2, 21,5% de grau 3 e 17,9% de grau 4.  

No estudo de Manzi et al. (2011) observamos alta frequência de graus 3 e 4 

associado a existência do fator predisponente ao surgimento de hiperqueratose nível 

de produção. O leite ao passar pelo canal do teto arrasta uma quantidade 

siguinificativa de queratina de forma que vacas de alta produção  estão mais 

propícias ao aparecimeto de hiperqueratose (Williams & Mein 1986).  

No presente trabalho as fazendas têm produção média e alta, fatores que 

predispõe a alta incidência de hiperqueratose de acordo com Blood et al. (1995). 

Entretanto os resultados observados para a incidência de hiperqueratose nestas 

fazendas não estavam acima dos limites aceitáveis, que seria < 20% de graus 3 e 4, 

de acordo com Mein et al (2001). Os animais eram, em sua maioria, mestiços de 

holandês com zebu um cruzamento que apresenta mistura de características como:  

mais rustica e mais adaptada ao clima tropical, elevada produtividade e precocidade 

reprodutiva, o que pode ter influenciado a baixa ocorrência de hiperqueratose 

(EMBRAPA,2010). 

  Em todas as fazendas, o escore de teto 1 foi mais frequentemente observado, 

seguida do escore 2, e os escores 3 e 4 apresentaram incidência semelhante, sendo 
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as mais baixas variando 2,92 a 10,72. Entretanto podemos observar uma maior 

incidência de escore 1 na fazenda 1 quando comparada à 4, e uma menor incidência 

de escore 2 na fazenda 1 comparada a fazenda 5 (TAB. 3), (GRAF.1). Isto poderia 

ser justificado pelo manejo diferente entre as fazendas e o numero de animais em 

lactação.     

 

Tabela 3 - Frequência de observação de escores de teto 1, 2, 3, 4 e 3+4 por fazenda 
e média geral de escore de teto por fazenda. 

 Fazenda 1 Fazenda 2 Fazenda 3 Fazenda 4 Fazenda 5 

Frequência escore 1 (%) 68,74Aa 57,86a 61,82a 55,59aB 53,25a 

Frequência escore 2 (%) 18,04Ba 27,46b 24,87b 29,95b 35,39bA 

Frequência escore 3 (%) 8,02c 9,25c 9,28c 10,72c 8,44c 

Frequência escore 4 (%) 5,21c 5,43c 4,03c 3,73c 2,92c 

Frequência escore 3+4 (%) 13,23 14,68 13,31 14,45 11,36% 

Média geral de escore 1,50 1,63 1,56 1,64 1,60 

Médias assinaladas com letras minusculas na mesma coluna e maiusculas na mesma linha diferem 
entre sí com p>0,05. 

 

Grafico 1 -   Frequencia de graus de hiperqueratose de teto nas fazendas 1 (F1), 2 
(F2), 3 (F3), 4 (F4) e 5 (F5). 

 
* Assinala diferença na frequência de escores entre fazendas 

 

A sobreordenha é um conjunto de fatores que expõe os tetos a pressão e 

desgaste acima do essencial para a retirada do leite, sendo um dos principais 

fatores associados a ocorrência de hiperqueratose (CERQUEIRA et al., 2011). A 
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sobreordenha foi caracterizada pelo baixo tempo de espera de estímulo, tempo 

excessivo de permanência da teteira e retirada forçada do extrator. Fatores como 

média de vácuo e taxa de pulsação por minuto também foram avaliados uma vez 

que também estão associados ao excesso de desgaste físico sobre os tetos.  

A média de vácuo nas fazendas variou entre 42 e 48,5 Kpa, dentro do 

considerado ideal por Fonseca e Santos (2000) e a taxa de pulsação por minuto 

variou entre 60-44 dentro do considerado ideal por (SANTOS; FONSECA, 2007). 

Quanto ao manejo, foi observado que na fazenda 5, não havia extrator 

automático; na fazenda 1, 2 e 5 havia baixo tempo de espera de estímulo antes da 

colocação da teteira; na fazenda 2, 4 e 5 havia tempo excessivo de permanência de 

teteira após o fim da ejeção do leite (TAB.4). 

 

Tabela 4 - Ocorrência de retira forçada do extrator, baixo tempo de espera de 

estímulo antes da colocação da teteira, tempo excessivo de permanência de teteira 

após o fim da ejeção do leite, nível de vácuo e frequência de pulsação do 

equipamento de ordenha por fazenda. 

 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Nível de vácuo 48 48  42,5 42,0 47 

 Taxa pulsação/min 60-40 64-44 60-40 60-40 60-40 

Extrator Sim Sim Sim Sim Não 

Retira forçada do extrator Sim Sim Sim Sim Sim 

Baixo tempo de espera de estímulo Sim Sim Não Não Sim 

Tempo excessivo de permanência de 

teteira 

Não Sim Não Sim Sim 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

As fazendas apresentam algumas diferenças no nível de produção, manejo 

dos animais, quantidade de animais ordenhados por dia e equipamentos de 

ordenha. As fazendas apresentaram diferentes falhas de manejos, que deveriam ser 

corrigidas ao logo de sua rotina de ordenha.   

No grupo de vacas em primeira lactação observou-se uma maior frequência 

de escore de teto 1, seguido pelo 2, 3 e 4. Já no grupo de vacas de segunda, 

terceira e acima de quatro lactações os escores 3 e 4 apresentaram frequência 
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igual, sendo as mais baixas. No grupo de 4 lactações os escores 2, 3 e 4 

apresentaram frequência igual, sendo as mais baixas variando de 2.79 a 37.85%. 

Quanto ao grau médio de hiperqueratose, as vacas de primeira e acima de quatro 

lactações apresentaram graus médios iguais as demais, as vacas de terceira 

lactação obtiveram grau médio de hiperqueratose maior que as vacas de segunda e 

quarta lactação. Nas vacas em primeira lactação a frequência de escores 3+4 foi 

menor que nas vacas em terceira lactação (TAB.5). 

 

Tabela 5 - Escore de teto por lactação 

Médias assinaladas com letras minusculas na mesma coluna e maiusculas na mesma linha diferem 
entre sí com p>0,05. 

 

Gráfico 2 - Frequência de observação de escorre de teto por lactação 

 

* Assinala diferença na frequência de escores entre lactações 
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 1 lactação 2 
lactações 

3 lactações 4 lactações >4 lactações 

% tetos escore 1 61.98a 60.66a 51.11a 67.04a 49.00a 

% tetos escore 2 24.05b 26.66b 30.71b 23.22b 37.85b 

% tetos escore 3 8.53c 9.37c 12.93c 7.49b 10.36c 

% tetos escore 4 5.43d 3.31c 5.25c 2.25b 2.79c 

% tetos escore 3+ 4 13.96A 12.68 18.18B 9.74 13.15 

Média geral de escore 1.58AB 1.56A 1.73B 1.46A 1.67AB 
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O número de lactações e os dias em lactação, são dois fatores que revelam 

uma associação significativa com a hiperqueratose. Nas vacas com mais lactações, 

observa-se uma tendência de aumento na frequência de escores 2, 3 e 4. Da 

mesma forma, observa-se uma tendência de aumento no escore médio das vacas 

com o aumento do número de lactações, especialmente entre a segunda e terceira 

lactação (GRAF.2,3). Corroborando com Souza (2008), em seu trabalho realizado 

em 17 fazendas na região de Portugal com 1209 vacas aponta que animais com 

mais de uma lactação teria um grau de hiperqueratose de 2,62 pontos maior do que 

vacas com somente uma lactação. Lage (2013) observou em 1200 vacas na região 

de Belo Horizonte que as de primeira lactação já apresentam algum grau de 

hiperqueratose, obtendo uma média de grau 1,5, enquanto as vacas de segunda e 

terceira iniciam a lactação com grau 2. Nos resultados encontrados por Shearn e 

Hillerton (1996) em um estudo com 2500 vaca apontam que as de primeira lactação 

teriam um menor risco de hiperqueratose comparando com as vacas de duas ou 

mais lactações. Neijenhuis et al. (2000), em um trabalho realizado na Holanda, 

observaram que primíparas teria uma menor formação de hiperqueratose na ponta 

de teto comparado com as pluríparas. Mitev et al. (2012) ressalta em sua pesquisa 

que vacas mais velhas apresentam uma maior ocorrência de hiperqueratose de 

ponta teto pelo fato de obterem um maior tempo de ordenha. 

  Observou-se, em todos os trimestres estudados, uma maior frequência de 

grau 1 de hiperqueratose de teto seguido pelo 2, 3 e 4. Não foi observada diferença 

no escore médio de tetos entre as vacas no primeiro, segundo terceiro e quarto 

trimestre de lactação (TAB. 6). 

 

Tabela 6- Graus de hiperqueratose de teto por dias em lactação 
 1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres 

% tetos escore 1 63.91a 54.06a 53.22a 55.32a 

% tetos escore 2 22.95b 31.72b 30.69b 30.14b 

% tetos escore 3 8.35c 10.16c 11.88c 11.35c 

% tetos escore 4 4.80d 4.06c 4.21c 3.19c 

Média geral de escore 1.54 1.65 1.68 1.63 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Gráfico 3 – Graus hiperqueratose de teto por dias em lactação 

 

Fonte: Própria autora (2018). 

   

  Neijenhuis et al. (2001), em um estudo realizado na região da Holanda aponta 

que o grau de hiperqueratose piora ao longo dos dias em lactação. Lage (2013) em 

seu estudo demostra que vacas com 4 a 5 meses de lactação encontra-se com os 

tetos já afetados pelo grau 2 de hiperqueratose e as vacas com 10 meses de 

lactação tendem a progredir para graus de hiperqueratose 3 e 4. Para Neijenhuis et 

al. (2000), a hiperqueratose de ponta de tetos aumenta durante as primeiras oitos 

semanas de lactação. Gleeson et al. (2003) notaram em seu trabalho com 60 vacas 

holandesas um aumento de hiperqueratose durante os cinco primeiros meses de 

lactação e uma diminuição depois disso. Cardozo (2017) em seu trabalho demostra 

que vacas com 101 dias de lactação tiveram uma maior probabilidade de 

desenvolver hiperqueratose de ponta de teto. Souza (2008) verificou que em vacas 

com 94 dias de lactação ou mais, havia uma probabilidade maior de hiperqueratose 

em relação as vacas com 94 dias de lactação ou menos. SHEARN e HILLERTON 

(1996) apontam que  nos primeiros 3 meses de lactação o aparecimento de 

hiperqueratose nos tetos reduz, com 4 meses de lactação  aumenta  e a partir dos 5 

meses de lactação começam a decair, contudo, segundo os autores estes valores 

não puderam ser confirmados uma vez que este estudo foi tratado de forma 

transversal não acompanhando a evolução da hiperqueratose de teto ao longo da 

lactação, como num estudo longitudinal. Souza (2008)  aponta  que a hiperqueratose 

tem carater variável entre  animais de forma que um estudo de  logividade  
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acompalhando o rebanho e sua evolução tanto na taxa produção quanto ao longo da 

lactação seria o mais recomendado para avaliar melhor o graus de hiperqueratose.  

  Foi observada diferença na ocorrência de graus 3-4 de hiperqueratose entre 

os tetos anteriores (36,21%) e posteriores (18,82%).  O grau 1 foi observado com 

mais frequência em todas as posições, seguido do 2 e os graus de hiperqueratose 3 

e 4 apresentaram frequência igual, sendo as mais baixas (TAB. 7).  

 

Tabela 7 -    Graus de hiperqueratose em posição anatômica 

 AD AE PD PE 

% tetos escore 1 54.83a 55.56 a 63.44 a 63.35 a 

% tetos escore 2 26.38b 27.02 b 26.88 b 27.52 b 

% tetos escore 3 11.19c 11.11 c 7.64 c 7.63 c 

% tetos escore 4 7.60c 6.31 c 2.05 c 1.50 c 

% escore 3+4 AD+ AE e 

PD+PE 

              36,21 A                       18.82B 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Gráfico 4 – Escore de hiperqueratose em posição anatômica 

 
*Assinala diferença na frequência de escores entre posição anatômica 

 Fonte: Própria autora (2018). 

 

  Sousa (2008) e Cerqueira (2012) encontraram valores 22,8% e 25%   de 

graus de hiperqueratose 3-4 muito semelhantes nos tetos anteriores, que foram mais 

afetados em relação aos posteriores . Moreira (2015) em seu trabalho com 2139 teto 

notou níveis de hiperqueratose graus 1-2 nos tetos anteriores de 79,9% e nos 
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posteriores de 80,4% sendo a média maior nos posteriores. Acredita-se que os tetos 

anteriores obtêm um maior grau de hiperqueratose que os posteriores por 

produzirem mais leite e dessa forma estarem, mas expostos as forças mecânicas na 

ordenha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A incidência geral de hiperqueratose, especialmente nas formas mais graves, 

correspondente ao grau 3 e 4, foi baixa variando de 11,36% a 14,68% embora 

fatores variados estejam envolvidos na diferença da incidência de hiperqueratose. 

Observou-se uma tendência de aumento do grau de hiperqueratose com o aumento 

do número de lactações. Da mesma forma observamos uma maior incidência de 

hiperqueratose grave nos tetos anteriores, que são os menos produtivos. Assim, 

concluímos que a hiperqueratose é uma patologia multifatorial, e todo e qualquer 

fator relacionado ao aumento do desgaste físico do teto durante a ordenha. 
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