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O leite é um dos alimentos mais importantes para o ser humano, sendo uma rica fonte de 
nutrientes para crianças e idosos. O produto é oriundo de ordenha de fêmeas, as quais devem ser 
sadias para produzir um leite de boa qualidade. Outros parâmetros que influenciam na qualidade 
do leite produzido são as condições higiênico-sanitárias da ordenha dessas fêmeas, dos utensílios, 
equipamentos e ambiente de ordenha e manipulação do produto. Considerando a baixa qualidade 
higiênico-sanitária do leite produzido no país, quando comparado com países que são grandes 
produtores de leite, este trabalho se justifica por contribuir com dados relevantes para a obtenção 
de leite de melhor qualidade higiênico-sanitária, comparando leites obtidos por ordenha manual e 
por ordenha mecânica, no que diz respeito à sua qualidade microbiológica e à sua forma de 
obtenção.  Sendo assim, o objetivo do trabalho foi comparar dois tipos de ordenha de fêmeas, 
manual e mecânica, no que diz respeito à qualidade microbiológica do leite obtido.  Para isso, foi 
realizada uma revisão bibliográfica baseada em livros, revistas e artigos científicos. Para a pesquisa 
de literatura em meio eletrônico, foram utilizados os bancos de dados: Scielo e os bancos de 
dados biblioteca digital Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), usando as palavras "ordenha", 
"manual", "mecânica", "leite", "qualidade" e "aspectos higiênico-sanitários". Após a pesquisa, 
foram selecionados e utilizados os artigos que mais puderam contribuir para o presente 
trabalho.  De acordo com os estudos analisados, verificaram-se resultados de Contagem de Células 
Somáticas (CCS) menores em leites oriundos de ordenha mecânica que em leites oriundos de 
ordenha manual, porém também verificaram-se resultados de Contagem Bacteriana Total (CBT) 
maiores em leites oriundos de ordenha mecânica que em leites oriundos de ordenha manual. Uma 
baixa CCS indica que há saúde da glândula mamária da fêmea ordenhada, ou seja, menos células 
epiteliais e leucócitos estão presentes no leite. No entanto, quando a CBT é alta, podemos julgar 
que a ordenhadeira mecânica pode não estar sendo higienizada corretamente, o que pode causar 
a proliferação de bactérias e consequentemente contaminar o leite que passar este 
equipamento.  Assim, conclui-se que ainda há um importante caminho a ser percorrido na 
instrução e ensino a pessoas responsáveis pela ordenha, no que diz respeito às boas práticas de 
fabricação e procedimentos de higiene operacional e pré-operacional, para a obtenção de um leite 
de melhor qualidade.         

 


