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RESUMO 

MECANISMO NEURO HORMONAL DE EJEÇÃO DO LEITE: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Este trabalho teve por objetivo avaliar os resultados publicados na literatura 
científica acerca do mecanismo neuro hormonal de ejeção do leite de vaca 
leiteira. Usando informações de diversas fontes, dentre elas instituições de 
pesquisas, sites especializados, revistas de divulgação nacionais e 
internacionais, boletins técnicos, circulares técnicas, anais de congressos e 
simpósios, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e livros. 
O reflexo neuro-hormonal da ejeção do leite estabelece que da palpação do teto, 
a amamentação do bezerro, e outros estímulos que associam os ruminantes a 
ordenha como a presença do operário, o barulho da máquina de ordenha, etc., 
resulta em um estímulo nervoso que ao alcançar o sistema nervoso central 
determina a liberação de ocitocina pela hipófise à corrente sanguínea. Da 
estimulação pelo tato (táctil) até o aumento da pressão intramamária transcorrem 
30 a 60 segundos. Esta ação hormonal tem uma curta duração, de 5 a 7 minutos, 
daí a importância de colocar as teteiras o mais rápido possível após ter ocorrido 
o estímulo, caso contrário o efeito hormonal desaparece, deixando leite residual 
no úbere da vaca, comprometendo a produção de leite.  

  

Palavras chave: Bovino. Células mioepiteliais. Hipófise posterior. Leite residual. 

Produção de leite. 
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ABSTRACT. 

HORMONAL NEURO MILK EJECTION MECHANISM: BIBLIOGRAPHIC 
REVIEW 
 

 This study aimed to evaluate the results published in the scientific literature 
about the neurohormonal mechanism of ejection of dairy cow's milk. Using 
information from various sources, including research institutions, specialized 
websites, national and international dissemination magazines, technical bulletins, 
technical circulars, conference and symposium proceedings, articles published in 
national and international journals and books. The neurohormonal reflex of milk 
ejection establishes that from palpation of the roof, breastfeeding of the calf, and 
other stimuli that associate ruminants with milking such as the presence of the 
worker, the noise of the milking machine, etc., results in a nervous stimulus that 
upon reaching the central nervous system determines the release of oxytocin by 
the pituitary into the bloodstream. From stimulation by touch (tactile) to increased 
intramammary pressure, 30 to 60 seconds elapse. This hormonal action has a 
short duration, from 5 to 7 minutes, hence the importance of placing the liners as 
soon as possible after the stimulus has occurred, otherwise the hormonal effect 
disappears, leaving residual milk in the cow's udder, compromising the 
production of milk. 

 

Key words: Bovine. Milk production. Myoepithelial cells. Posterior pituitary. 

Residual milk.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Dentre os hormônios reprodutivos envolvidos na lactação, a ocitocina 

merece destaque, pois, além de promover a descida do leite, estimula também 

as contrações musculares do útero no momento do parto, contribuindo para a 

expulsão da cria e da placenta 

 A ejeção do leite depende do mecanismo neuro-hormonal. Este é um 

reflexo instintivo que não está sob o controle consciente do animal. A descida do 

leite ocorre após a ativação de um mecanismo neuroendócrino que resulta na 

liberação de ocitocina na corrente sanguínea, que causa a contração das células 

mioepiteliais que circundam os alvéolos, forçando a expulsão do leite 

(SCHMIDT, 1974).  

 Do total de leite produzido, 30 a 40% desce normalmente pelos canais 

galactóforos até a cisterna do teto, sendo denominado “leite cisternal”. O restante 

do leite produzido, 60 a 70%, fica retido na glândula mamária. Este é chamado 

de “leite residual” e só chega até o teto por ação da ocitocina que quando liberada 

naturalmente na corrente sanguínea do animal, ou por aplicação exógena, liga-

se aos receptores existentes nas células mioepiteliais e provoca a contração da 

musculatura da glândula mamária, expulsando assim o leite e promovendo o 

total esgotamento. 

 Fisiologicamente, a liberação da ocitocina pelo organismo do animal 

ocorre entre 1 e 2 minutos após o início de um estímulo tátil ou ambiental, como 

o som da ordenhadeira mecânica. Possui meia-vida plasmática muito baixa, 

cerca de 10 a 15 minutos. Entretanto, há relatos de que a atividade fisiológica de 
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uma única injeção intravenosa de ocitocina persiste por cerca de 20 minutos em 

porcas e vacas.  

 Contudo, há diferenças de espécies em termos da necessidade ou grau 

de liberação de ocitocina na ordenha (AKERS, 2002). Um fator que pode 

influenciar a ativação do mecanismo neuroendócrino de reflexo de ejeção do 

leite e que varia entre as espécies mamíferas é a capacidade de liberar ocitocina 

na presença de um estímulo exteroceptivo (evocado pela visão, olfato e/ou som 

do bezerro mamando ou do local da ordenha). Há algumas indicações de que 

esses estímulos geralmente se transformam em reflexos "condicionados" de 

ejeção do leite, principalmente quando se adota uma rotina regular de ordenha 

(HAMANN; DODD, 1992).  

Os estímulos que iniciam o mecanismo neuro-hormonal são muito 

importantes, pois se houver deficiência do estímulo à liberação da ocitocina, o 

período de lactação pode ser encurtado por retenção de leite no úbere 

acarretando possível queda da produtividade (FRANDSON et al., 2005). 

O mecanismo neuro-hormonal pode ser inibido pelo medo e o estresse 

que ativam o sistema neuro-adrenal e determinam a liberação de adrenalina. O 

reflexo ejetor do leite se inibe pelo bloqueio da adrenalina na glândula mamária 

e no cérebro. A adrenalina e noradrenalina provocam a constrição dos vasos que 

irrigam a glândula mamária, impedindo a chegada de ocitocina às células 

mioepiteliais. Por outro lado, a adrenalina e noradrenalina exercem um efeito 

direto sobre as células mioepiteliais, onde a atuam como antagonista fisiológico 

da ocitocina ocupando os receptores nas células mioepiteliais (SCHMIDT, 1974). 
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Esse fato ocorre com maior frequência em vacas primíparas devido ao 

estresse gerado pela primeira ordenha (SWENSON et al., 1996).   
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2. OBJETIVO 

A presente revisão de literatura teve como objetivo, verificar a influência 

de diversos fatores e aspectos relacionados ao mecanismo neuro hormonal de 

ejeção do leite sobre o desempenho de vacas leiteiras.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

Foi realizada uma revisão de literatura a fim de verificar a influência de 

diversos fatores e aspectos relacionados com o mecanismo neuro-hormonal de 

ejeção do leite de vacas leiteiras em lactação, resultando na alteração ou não da 

qualidade e quantidade do mesmo e concomitantemente sobre o aspecto 

econômico. Para tal, e maior facilidade de abordagem do tema, serão utilizados 

itens e subitens envolvendo vários aspectos, tais como: definição , mecanismo 

de ação, relação com o processo secretório, limitações, fatores que afetam  a 

ejeção do leite, manejo de vacas em lactação submetidas a diferentes tipos de 

ordenha. 

Por meio do levantamento bibliográfico, proporcionar subsídios e maiores 

esclarecimentos sobre o mecanismo de ejeção do leite de vacas leiteiras em 

lactação, uma vez que vários fatores estão diretamente relacionados com a 

obtenção do leite. Serão utilizadas informações de revistas especializadas de 

produção animal (nacionais e internacionais), de revistas de divulgação, de sites, 

boletins técnicos, teses, dissertações, anais de simpósios e congressos e de 

livros especializados em pecuária leiteira.  

3.1. Definição e caracterização do úbere   

 Nos ruminantes, as glândulas individuais estão tão intimamente 

associadas e justapostas que a estrutura resultante é chamada no conjunto de 

ÚBERE (MORAES, 2016).  
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 Ainda segundo Moraes (2016) o úbere apresenta: Quatro glândulas 

mamárias individuais chamadas de quartos mamários, esses quartos mamários 

são unidades glandulares completamente independentes, eles possuem 

revestimento piloso e o teto é completamente sem pelo.  

O peso do úbere é variável, e no caso da vaca em lactação é de 14 a 32 kg, e a 

capacidade de produção não está totalmente relacionada com o tamanho já que 

a relação parênquima (tecido secretório) e estroma (tecido conjuntivo) variam 

amplamente (Tabela 1);  

Tabela 1. Massa do úbere e fluxo sanguíneo em função da época do parto da 

vaca. 

 Massa do úbere Fluxo sanguíneo 

14 dias antes do parto 20 kg 4,5 L/min 

Na época do parto 44kg 21 L/min 

14 dias após o parto 33kg 12 L/min 

Fonte: Moraes (2016). 

 
O úbere dispõe de dois ligamentos (lateral e mediano) como estruturas primárias 

de suporte, sua pele oferece pequeno suporte mecânico, mas não suficiente para 

protege-lo. As duas metades do úbere bovino estão separadas pelo ligamento 

suspensório médio formado por duas lamelas de tecido conjuntivo elástico que 

se origina da túnica abdominal. A extremidade posterior desse ligamento está 

ligada ao tendão pré-púbico e os ligamentos suspensórios laterais são 

compostos de tiras fibrosas, não elásticas, formando numerosas lamelas que 

penetram a glândula e se tornam contínuas com o tecido intersticial do úbere. 

Eles estão unidos aos tendões pré-púbicos e sub-públicos, que estão unidos à 

sínfise pélvica.  
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 Os alvéolos e os ductos são rodeados por células mioepiteliais contráteis 

também chamadas de “células em cesta”, que respondem à ocitocina e 

favorecem a “descida do leite”. O leite é drenado dos ductos principais para a 

cisterna da glândula e daí passa para a cisterna da teta onde fica retido.  A 

cisterna da glândula comunica-se com a cisterna do teto através de uma crista 

circular (ânulo) que contém uma veia e algumas fibras de musculatura lisa. A 

cisterna do teto comunica-se com o exterior por uma abertura estreita no final do 

teto, chamado de ducto papilar (canal do teto) que se abre no óstio papilar que 

dispõe de fibras musculares lisas (MORAES, 2016).  

 A estrutura primária responsável pela retenção do leite é um esfíncter 

muscular que rodeia o canal da teta. Irradiando-se para cima existe uma 

estrutura conhecida como roseta de Fürstenberg, formada de 7 a 8 dobras de 

camadas duplas de epitélio e tecido conjuntivo subjacente.  As duas metades do 

úbere (direita e esquerda) recebem suprimento sanguíneo das artérias 

ipsilaterais existentes (artéria pudenda externa direita e esquerda), conforme 

Figura 1 e 2 (MORAES, 2016). 
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Figura  1.  Artérias e veias do úbere.  Fonte: Moraes (2016). 

 
Figura  2. Circulação arterial e venosa da glândula mamária. Fonte: Rubin (2011). 

 

 Na Figura 2 é mostrada a circulação venosa e arterial no úbere da vaca. 

Na vaca, o suprimento sanguíneo é feito principalmente pela artéria pudenda 

externa que passa pelo canal inguinal e divide-se em ramo cranial e caudal. O 

ramo cranial supre de sangue o quarto mamário anterior e o ramo caudal supre 

o quarto mamário posterior do mesmo lado da artéria. Uma pequena parte do 

suprimento sanguíneo é garantido pela artéria perineal ventral (ramo da pudenda 
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interna) que passa logo abaixo da vulva, na linha mediana, e chega até a parte 

caudal de ambos os lados da glândula mamária da vaca (MORAES, 2016).  

 
Figura 3. Detalhe da circulação venosa e arterial no úbere da vaca leiteira.  Fonte: Adaptado de 
Rubin (2011). 
 

 A drenagem sanguínea do úbere da vaca é feita pelas veias pudendas 

externas de cada lado. Elas recebem o sangue dos quartos mamários cranial e 

caudal do mesmo lado e drena para a veia epigástrica superficial caudal do 

mesmo lado. Caudalmente drena para a veia perineal (MORAES, 2016).  

 As veias das glândulas mamárias são desprovidas de valvas. Um intenso 

fluxo sanguíneo é condição para uma alta produção secretória das glândulas 

mamárias. Após o parto ocorre rapidamente um desvio do fluxo sanguíneo do 

útero para as glândulas mamárias (MORAES, 2016). 
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 Um estudo feito em vacas demonstrou que para produzir 1 litro de leite 

seria necessário circular pelo úbere 500 litros de sangue. Quando a vaca está 

produzindo 60 litros de leite por dia, 30.000 litros de sangue estão circulando 

através da glândula mamária. Assim, as vacas de leite de alta produção de hoje 

estão expostas a grandes demandas (MORAES, 2016).  

 As glândulas mamárias têm uma extensa rede de vasos linfáticos que 

drenam para os linfonodos supramamários. Os vasos eferentes desses 

linfonodos passam para os linfonodos ilíacos externos. Por meio dos troncos 

lombares, a linfa passa através do ducto torácico, penetrando no sistema venoso 

próximo a origem da veia cava cranial (MORAES, 2016). 

 Ainda segundo Moraes (2016) o úbere é a glândula mamária (Figura 4) 

das vacas, sendo o local em que o leite é produzido. Essas glândulas são 

compostas por um grande número de células responsáveis pela secreção do 

leite é de suma importância para perpetuação das espécies, para nutrir e 

proteger o recém-nascido com o leite. O úbere (figura 6) é dividido em quatro 

quartos, sendo os anteriores responsáveis pela produção de aproximadamente 

40% do leite e os 60% restantes produzidos pelos posteriores. A glândula 

mamária da vaca está localizada na região inguinal. Quando a vaca está em 

lactação o úbere pesa entre 14 a 32 kg, mas isso não tem relação direta e 

proporcional com a capacidade de produção. O leite é drenado dos ductos 

principais para a cisterna da glândula e daí passa para a cisterna da teta onde 

fica retido. A cisterna da glândula comunica-se com a cisterna do teto através de 

uma crista circular (ânulo) que contém uma veia e algumas fibras de musculatura 

lisa.  
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 A cisterna do teto comunica-se com o exterior por uma abertura estreita 

no final do teto, chamado de ducto papilar (canal do teto) que se abre no óstio 

papilar que dispõe de fibras musculares lisas. A estrutura primária responsável 

pela retenção do leite é um esfíncter muscular que rodeia o canal da teta 

(MORAES, 2016). 

Figura 4. Morfologia da glândula mamária. 
Fonte: (http(://www.bodeonline.com.br) 
 

 O sistema mamário da vaca é organizado para utilizar nutrientes, 

transformando-os em leite. Os nutrientes chegam até o úbere ou através do 

sangue (a partir do trato digestivo), ou pela mobilização das reservas corporais 

do animal. O leite é produzido continuamente e é armazenado no úbere até sua 

remoção, que se dá ou pela mamada do bezerro, ou pela ordenha manual ou 

mecânica. A vaca leiteira é bem adaptada para produzir grandes quantidades de 

leite. As estruturas mamárias que a vaca usa para produzir leite são localizadas 

no úbere, na porção posterior do abdômen, onde o bezerro tem fácil acesso. O 

úbere de uma vaca de alta produção pode produzir e armazenar mais de 20 kg 
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de leite em cada ordenha. Juntando-se à estrutura de tecidos, o peso total do 

úbere da vaca adulta pode chegar a 50 ou 60 kg antes da ordenha. Para 

sustentar essa estrutura são necessários ligamentos suspensórios fortes (BRITO 

e SALES, 2007).  

 Existem ligamentos suspensórios laterais (em cada lado do úbere), 

centrais (chamados medianos, que prendem o úbere à parede abdominal e são 

suspensos a partir da pélvis). Esses ligamentos separam os quartos mamários 

direitos e esquerdos (Figuras 5, 6 e 7).  

 
 

 
Figura  5. Sistema de suporte e separação dos quartos mamários do úbere. 
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Figura 6. Sistema de suporte e separação dos quartos mamários do úbere. Moraes  (2016). 

 

 

                                                                           
Figura 7. Ligamentos do úbere da vaca.   Fonte: Adaptado de Rubin (2011). 
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 Na frente do úbere existe outro ligamento que prende o úbere ao 

abdômen. A elasticidade do ligamento mediano permite que ele absorva 

choques, quando a vaca se movimenta, e também acomoda as mudanças de 

tamanho e peso do úbere que ocorrem com os vários estágios da produção de 

leite e à medida que o animal envelhece. Danos ou enfraquecimento dos 

ligamentos suspensórios causam distensão do úbere, tornando difícil a ordenha 

e aumentando as possibilidades de infecção (BRITO e SALES, 2007).  

 A distensão tende a aumentar com o avanço das lactações. Uma 

alternativa para minimizar esse problema é a seleção genética para ligamentos 

suspensórios mais fortes e o manejo adequado dos animais (BRITO e SALES, 

2007).  

 A glândula mamária está presente em todos os mamíferos e é 

essencialmente uma glândula da pele, que evoluiu por modificações que 

ocorreram em uma glândula sudorípara, retendo duas de suas características, 

devidas à existência de dois tipos de células epiteliais: uma camada de células 

epiteliais secretoras (que passaram a produzir e secretar o leite) e outra camada 

de células mioepiteliais, com capacidade de se contrair, que promovem o fluxo 

de leite desde os alvéolos periféricos até os ductos principais da glândula, de 

onde o leite flui para ser armazenado na cisterna do úbere (BRITO e SALES, 

2007).  
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Figura  8.  A glândula mamária. 

 

 

Figura 9.  Detalhes da glândula mamária. Fonte: Moraes (2016). 

 

 

- Pele do teto.  

 A estrutura histomorfológica da pele do teto das vacas é composta de 

epitélio estratificado queratinizado que se localiza da inserção do teto até a borda 

do óstio do ducto papilar. (AMARAL E ESCRIVÃO, 2005).  
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- Sistema do ducto papilar  

 O sistema do ducto papilar é dividido em três partes: o ducto papilar, a 

Roseta de Fürstenberg e a cisterna do teto (COSTA, 2008) 

- Ducto papilar  

 O ducto papilar é a porção mais distal do sistema do ducto papilar, sendo 

subdividido em três porções (proximal, média e distal). O comprimento do ducto 

papilar não se relaciona com a prevenção de novas infecções (AMARAL E 

ESCRIVÃO, 2005).  

 Algumas características observadas no ducto papilar são responsáveis 

pela maior proteção contra infecções mamárias. A busca dessas características 

dentro dos rebanhos bovinos durante a seleção promoveria um ganho de 

resistência contra as infecções mamárias. O ducto papilar é revestido por um 

epitélio estratificado escamoso queratinizado, sua espessura em vacas é 

327,25±5,91μ. O epitélio do ducto papilar é composto pela camada de queratina 

do ducto papilar que mede nas vacas 101,30±4,11 μ, valores referenciados na 

região média do ducto. Estudos bioquímicos anteriores já verificaram a presença 

de substâncias lipídicas com atividade bactericida e bacteriostática e proteínas 

catiônicas na camada de queratina, prevenindo a multiplicação e movimentação 

física das bactérias através do ducto papilar (Amaral e Escrivão, 2005).  

 A queratina coletada depois da ordenha possui diferente composição 

lipídica que a coletada antes da ordenha (JOEL et al., 1988).  

 A espessura da musculatura, ao redor do esfíncter do ducto papilar, mede 

na vaca 334,35±6,79μ, sendo o diâmetro luminal do ducto papilar 1,83±0,11mm, 
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o que pode diminuir a movimentação de micro-organismos através do canal 

(Amaral e Escrivão, 2005).  

 Mudanças na anatomia microscópica do ducto papilar, durante a 

involução mamária, são evidentes. A análise morfométrica do ducto papilar 

revela uma temporária dilatação do mesmo até o sétimo dia do período seco, 

ocorrendo progressiva redução da área luminar do ducto até o trigésimo dia. As 

mudanças das células do estrato granuloso indicam o decréscimo na taxa de 

maturação das células epiteliais durante a involução, fatos que predispõem a 

novas infecções mamárias (Comalli et al., 1984).  

- Roseta de Fürstenberg  

 O epitélio da mucosa pode ser estratificado cuboidal ou colunar. 

Observou-se também a presença de infiltrados intraepiteliais de linfócitos e 

monócitos e subepitelial de polimorfonucleares, monócitos e células plasmáticas. 

Particularmente, na porção superior da roseta existem agregações de tecido 

linforreticular, na forma de nódulos linfóides, considerados um sítio de produção 

de anticorpos. Assim, o papel primordial da Roseta é evitar a infecção bacteriana. 

A ocorrência de polimorfonucleares também é considerada como mecanismo 

primário de defesa, depois que a bactéria penetra no ducto papilar. Tais 

observações são válidas para vacas. O número de pregas observadas foi de 6 a 

10 em vacas, segundo Nickerson; Pankey (1983), citados por Amaral; Escrivão 

(2005).  

- Cisterna do teto  

 Em comparação com a Roseta de Fürstenberg, a mucosa da cisterna 

apresenta-se menos dobrada nas vacas. Está agregada em um epitélio 
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estratificado de cuboidal a colunar, que, usualmente, apresenta-se em duas 

camadas. Os tipos de células observados são polimorfonucleares, monocitos, 

macrófagos, células plasmáticas e linfocitos. Nódulos linfóides também foram 

vistos nestas espécies. Julga-se que estas células sejam responsáveis pelo 

impedimento da evolução da infecção bacteriana para os tecidos da glândula 

mamária, atuando como primeira linha de defesa contra infecções na cisterna do 

teto (Amaral e Escrivão, 2005).   

- Região cisternal  

 A área da cisterna da glândula é maior que a área cisternal do teto na 

vaca. A média da área da cisterna do teto é de 10,7±1,9cm2, enquanto que a da 

cisterna da glândula é de 13,1±1,1cm2. Os animais no início da lactação têm 

maior área da cisterna, seguidos dos animais no meio e final da lactação e dos 

mais velhos, que apresentam maior área quando comparados com animais 

jovens Thomas et al. (2004) citado por Amaral; Escrivão (2005).  

3.2. Mecanismo neuro hormonal de ejeção do Leite 

 

 3.2.1. Definição de ocitocina  

 A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo, um pequeno órgão 

na base do cérebro do animal. Esse hormônio possui várias funções no 

organismo, dentre essas estimular a contração uterina, controlar as hemorragias 

do útero e estimular a ejeção de leite (SWENSON et al., 1996). 

 Dentre os hormônios envolvidos na lactação, destaca-se a ocitocina que 

é secretada por estímulos aferentes como o parto e a lactação (SWENSON et 
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al., 1996). É um hormônio neuropeptídeo cuja composição é uma sequência de 

nove aminoácidos (Figura 10). Este hormônio é sintetizado no hipotálamo, 

armazenado na neurohipófise e produzido também no corpo lúteo (FRANDSON 

et al., 2005).  

 

Figura 10. Estrutura da molécula de ocitocina. Fonte: FRANDSON et al. (2005).  

 

 A ejeção do leite fora da glândula mamária depende do mecanismo neuro-

hormonal ou reflexo de ejeção do leite. Este é um reflexo instintivo que não está 

sob o controle consciente do animal. Neste mecanismo, a descida do leite ocorre 

após a ativação de um mecanismo neuroendócrino que resulta na liberação de 

ocitocina na corrente sanguínea, que causa a contração das células mioepiteliais 

que circundam os alvéolos, forçando a expulsão do leite (SCHMIDT, 1974).  

 Contudo, há diferenças de espécies em termos da necessidade ou grau 

de liberação de ocitocina na ordenha (AKERS, 2002). Um fator que pode 

influenciar a ativação do mecanismo neuroendócrino de reflexo de ejeção do 

leite e que varia entre as espécies mamíferas é a capacidade de liberar ocitocina 
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na presença de um estímulo exteroceptivo (evocado pela visão, olfato e/ou som 

do bezerro mamando ou do local da ordenha). Há algumas indicações de que os 

estímulos exteroceptivos geralmente se transformam em reflexos 

"condicionados" de ejeção do leite, principalmente quando se adota uma rotina 

regular de ordenha (HAMANN; DODD, 1992).  

 O mecanismo neuro-hormonal pode ser inibido pelo medo e o estresse 

que ativam o sistema neuro-adrenal e determinam a liberação de adrenalina. O 

reflexo ejetor do leite se inibe pelo bloqueio da adrenalina na glândula mamaria 

e no cérebro. A adrenalina e noradrenalina provocam a constrição dos vasos que 

irrigam a glândula mamaria, impedindo a chegada de ocitocina às células 

mioepiteliais. Por outro lado, a adrenalina e noradrenalina exercem um efeito 

direto sobre as células mioepiteliais, onde a atuam como antagonista fisiológico 

da ocitocina ocupando os receptores nas células mioepiteliais (SCHMIDT, 1974). 

Esse fato ocorre com maior frequência em vacas primíparas devido ao estresse 

gerado pela primeira ordenha (SWENSON et al., 1996).  

 Os estímulos que iniciam o mecanismo neuro-hormonal são muito 

importantes, pois se houver deficiência do estímulo à liberação da ocitocina, o 

período de lactação pode ser encurtado por retenção de leite no úbere 

acarretando possível queda da produção/lactação (FRANDSON et al., 2005) 

 

 3.2.2. Produção de Ocitocina  

 

A neurohipófise é composta por células do tipo glial ou pituícitos, que não 

sintetizam e secretam hormônios, mas estão envolvidas na estrutura de 
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sustentação de terminais nervosos que originam dos núcleos supra-ópticos e 

paraventriculares do hipotálamo. Estes feixes nervosos vão em direção à 

neurohipófise e são responsáveis pelo reflexo da secreção dos hormônios da 

hipófise posterior como a ocitocina. Após a síntese, a ocitocina é transportada 

pelos axônios do eixo hipotalâmico hipofisário para terminações nervosas na 

neurohipófise, onde são liberados no leito capilar sanguíneo (SWENSON et al., 

1996).  

 A liberação de ocitocina normalmente ocorre como uma onda entre 1-2 

minutos após o início do reflexo de estimulação tátil ou ambiental. Esse hormônio 

peptídico de cadeia curta possui uma meia-vida plasmática muito baixa, cerca 

de 10 a 15 minutos (FRANDSON et al., 2005).  

 3.2.3. A glândula mamária e o mecanismo neuro-hormonal de ejeção 

do leite 

 A glândula mamária é um tecido especializado, que passou por mudanças 

anato-morfológicas que possibilitaram a produção de leite. São originadas de 

invaginações do ectoderma com um aspecto túbulo-alveolar (FRANDSON et al., 

2005).  

 No aspecto anatômico estrutural, cada glândula pode ser dividida em duas 

porções principais: porção cisternal e alveolar (Figura 11). A parte cisternal da 

glândula é uma grande cavidade composta basicamente pelos grandes ductos e 

cavidades menores, cisternas dos tetos e sua função é o armazenamento de 

secreção láctea. Já a porção alveolar é constituída por um conjunto de alvéolos 

e pequenos ductos (DYCE et al., 1997) e sua função é a síntese e secreção do 

leite.  
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 Os alvéolos são considerados unidades secretoras das glândulas 

mamárias e são constituídos por uma linha de células epiteliais, que são 

circundadas por vasos sanguíneos e células musculares denominadas 

mioepiteliais. O tecido contráctil da glândula mamaria está formado pelas células 

mioepiteliais, que não só rodeiam os alvéolos, mas também os ductos inter-

lobulillares e as cisternas (SCHMIDT, 1974).  

 

Figura 11.  
Fonte: Componentes da porção cisternal (A) e alveolar (B) da glândula mamária. Philpot e 
Nickerson (2002). 
 

 As células mioepiteliais têm receptores sensíveis à ocitocina. O número 

de receptores a ocitocina atinge o número máximo durante a primeira lactação e 

então, provavelmente, persiste por toda a vida das células mioepiteliais 

(SWENSON et al., 1996). A união da ocitocina aos receptores nas células 

mioepiteliais através de pontes dissulfuros entre a ocitocina e a proteína dos 

receptores estimula a contração dos alvéolos e dilatação dos ductos (SCHMIDT, 
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1974), permitindo o transporte do leite do lumen alveolar ate as cisternas da 

glândula mamária (Figura 11).  

 

Figura 12. Efeito da ocitocina nas células mioepiteliais dos alvéolos (contração) e ductos 
(dilatação). Fonte: SCHMIDT (1974).  
 

 A glândula mamária se desenvolve a partir e exclusivamente de tecido 

cutâneo, consequentemente só tem fibras sensoriais somáticas e fibras motrizes 

simpáticas. O teto é profusamente inervado principalmente no canal do teto por 

fibras circulares e são sumamente importantes para mantê-lo fechado durante o 

intervalo entre ordenhas (SWENSON et al., 1996). No teto abundam fibras 

nervosas sensoriais implicadas no estímulo aferente que inicia o mecanismo 

neuro-hormonal da ejeção do leite, esses estímulos determinam também a 

ereção do teto, aumentam a ingestão de alimentos, iniciam a ruminação e podem 

alterar a pressão sanguínea e o ritmo respiratório do animal (SCHMIDT, 1974). 

 Durante a síntese, o leite é continuamente armazenado nos alvéolos, 

ductos e cisternas da glândula mamária. Aproximadamente 80% do leite 

armazenado no úbere das vacas está localizado nos alvéolos e pequenos dutos. 
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Sendo assim, somente cerca de 20% do leite total produzido está localizado nas 

cisternas da glândula e do teto e são prontamente ordenhados após a colocação 

do conjunto de teteiras no início da ordenha, sem a necessidade de descida do 

leite. Para que ocorra uma ordenha completa, há necessidade de um reflexo 

neuroendócrino, que é responsável pela liberação da fração alveolar do leite para 

a cavidade cisternal (SCHMIDT, 1974).  

 A ejeção do leite é ativada pela liberação de ocitocina  (Tabela 2) pela 

hipófise, que induz a contração das células mioepiteliais que envolvem os 

alvéolos e pequenos dutos do úbere. Em resposta à estimulação tátil, visual ou 

auditiva, são enviados sinais para o cérebro nos núcleos supraóptico e 

paraventricular do hipotálamo, localizado na região central do cérebro. Nestes 

núcleos, a ocitocina é sintetizada e transportada para a hipófise, de onde é 

liberada para a circulação sanguínea, após a estimulação dos tetos (RECCE, 

2008). 

A ocitocina hormônio responsável pela descida do leite é produzido no 

núcleo paraventricular supraóptico, Hipotálamo, hipófise, responsável pela 

ejeção do leite 

 A contração das células mioepiteliais, como resultado da ação da 

ocitocina, desloca o leite armazenado nos alvéolos para a cavidade cisternal, 

deixando todo o leite sintetizado pela glândula mamária disponível para a 

remoção pela ordenha. Para que ocorra a ejeção do leite, a resistência do canal 

do teto deve ser superada e a contração das células mioepiteliais deve assegurar 

força suficiente para o leite sair dos alvéolos e alcançar os ductos (RECCE, 

2008). 
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 A teoria do reflexo neuro-hormonal da ejeção do leite foi proposta pela 

primeira vez por Ely; Petersen (1941), esta teoria hoje admitida estabelece que 

da palpação do teto, a amamentação do bezerro, e outros estímulos que 

associam os ruminantes a ordenha como a presença do operário, o barulho da 

máquina de ordenha, etc., resulta em estímulo nervoso que ao alcançar o 

sistema nervoso central determina a liberação de ocitocina pelo lóbulo anterior 

da hipófise à corrente sanguínea (Figura 11, 12 e 13). A ocitocina chega à 

glândula mamária e contrai as células mioepiteliais forçando a saída do leite dos 

alvéolos aos pequenos ductos (Figura 12).  

Figura 13. Mecanismo neuro-hormonal da ejeção do leite. O estímulo (A) que a vaca associa à 
ordenha origina um impulso nervoso (B) que chega via nervo inguinal (1) á medula (2)o cérebro 
(3); a neurohipófise (C) verte ocitocina (D) em uma rama de a veia jugular (4). A ocitocina chega 
ao coração (5), é distribuída a todo o organismo pelo sangue arterial. A ocitocina que alcança o 
úbere sai do coração pela aorta (6) e entra nas glândulas mamárias pelas artérias pudendas 
externas (7) causando a contração das células mioepiteliais e consequentemente a ejeção do 
leite fora dos alvéolos. Fonte: SCHMIDT (1974).  
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Estimulos Naturais podemos citar por exemplo: A sucção do leite, o ato 

da sucção do bezerro se torna um comportamento inato pois, animal já nasce 

com a presença de tal comportamento. 

Estímulos Artificiais: Estímulos tácteis (Estimulo manual do teto na 

ordenha ou lavagem do teto); presença do bezerro; ruídos na ordenha.  

A porção aferente do mecanismo neuro-hormonal é nervosa. O reflexo 

ejetor do leite faz parte de um grupo de mecanismos neuroendócrinos onde os 

estímulos iniciam de receptores glandulares e afetam o hipotálamo e a 

neurohipófise. Entre eles se encontra o reflexo ruminal, o estímulo dos centros 

da sede e do apetite e as variações na pressão arterial (SCHMIDT, 1974).  

 O reflexo neuro-hormonal de ejeção do leite envolve receptores nervosos 

presentes na pele dos tetos e ativa a liberação de ocitocina, ocorrendo contração 

das células mioepiteliais e, consequentemente, a ejeção do leite. A ocitocina liga-

se especificamente e com alta afinidade aos receptores localizados nas células 

mioepiteliais (DAVIDSON e STABENFELDT, 2008).  

 

 3.2.4.  Ejeção do leite”  

 Recebe o nome de ejeção ou “descida do leite” a resposta ao estímulo da 

mamada do bezerro ou massageamento manual dos tetos ou com equipamento 

mecânico (ordenhadeira). 

 Trata-se de um reflexo inato, isto é, uma resposta involuntária, inerente 

ao animal. Esses estímulos são importantes porque eles produzem pulsos 

nervosos que chegam ao cérebro e ordenam a liberação de uma substância 

(hormônio) chamada ocitocina. Da estimulação pelo tato (táctil) até o aumento 

da pressão intramamária transcorrem 30 a 60 segundos. Esta ação hormonal 
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tem uma curta duração, de 5 a 7 minutos, daí a importância de colocar as teteiras 

o mais rápido possível após ter ocorrido o estímulo, caso contrário o efeito 

hormonal desaparece, deixando leite residual (VENTURINI et al., 2007). 

 A descida do leite envolve processos físicos, nervosos e hormonais. 

Esses processos são caracterizados inicialmente por reflexos que relaxam os 

músculos da cisterna da glândula, ductos e musculatura do esfíncter do teto, que 

liberam a passagem do leite. Entretanto, mesmo com o relaxamento, o leite em 

sua maior parte não pode descer por si próprio (VENTURINI et al., 2007). 

 Inicialmente, a vaca responde a estímulos do ambiente onde se encontra, 

tais como a sala de ordenha, ruídos de equipamentos, pessoas, limpeza dos 

tetos e a retirada dos primeiros jatos de leite. Tais estímulos desencadeiam 

impulsos nervosos que libera a ocitocina, hormônio responsável pela descida do 

leite. Após sua liberação, ele permanece na corrente sanguínea da vaca por um 

período de 5 a 8 minutos, razão pela qual a ordenha propriamente dita deve 

começar no máximo um minuto e trinta segundos após o estímulo inicial 

(VENTURINI et al., 2007). 

 Um dos processos integrantes da lactação é o da eliminação do leite. A 

“descida do leite” é o resultado de um reflexo neuro-hormonal envolvendo o 

hipotálamo, a hipófise e a ocitocina onde o leite deixa os alvéolos e segue em 

direção as cisternas dos tetos (HAFEZ, 2004).  

 

  

 

 



28 

 

          3.2.5. Disfunções da produção da ocitocina 

          Vacas leiteiras especializadas de primeira lactação podem ter disfunções 

na produção de ocitocina e consequentemente queda na descida  do leite nas 

primeiras semanas pós-parto. Isso ocorre em razão de todas mudanças na rotina 

do animal comuns nesse período, reduzindo a produção desse hormônio pelo 

hipotálamo (MOREIRA et al. (s/d)) 

 Vacas zebuínas ou mestiças apresentam maior necessidade da presença 

do bezerro para que haja produção adequada de ocitocina. Há pesquisas que 

comprovam uma produção até 10% maior com presença do bezerro, sendo isso 

também importante na diminuição da quantidade de leite residual no úbere. Esse 

é um entrave na pecuária leiteira nacional, visto que a maior parte do nosso 

rebanho é composto de animais com sangue zebuíno, e a presença do bezerro 

na ordenha representa uma maior demora no processo, maior demanda de mão 

de obra, além de maiores gastos com instalações (MOREIRA et al. (s/d)).  

 Ainda segundo Moreira et al. (s/d), de forma secundária, a liberação de 

adrenalina proveniente de estresse, dor, infecções, perturbações na rotina do 

animal, pessoas estranhas no local, dentre outros fatores inibem a  ação da 

ocitocina. Manter a rotina tranquila na ordenha, além de manter a saúde e 

sanidade do rebanho tornam-se essenciais para uma produção leiteira estável.  

 

 3.2.6. Ocitocina e a ordenha 

 

 Para a ordenha mecânica de vacas mestiças sem o bezerro devem ser 

tomadas medidas a curto e longos prazos, para que o processo seja 
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definitivamente implantado. Em qualquer situação é necessário que a técnica de 

ordenha seja bem feita, com estimulação da vaca e colocação das teteiras no 

início da descida do leite (ZAFALON et al., 2008). 

 Segundo ZAFALON et al. (2008) a ordenha manual, o estímulo está 

sempre presente porque a descida do leite só ocorre quando o estímulo se 

instala pela massagem feita com as mãos na tentativa da ordenha, e então 

ocorre a liberação de ocitocina naturalmente pela vaca. Na presença do bezerro, 

a mamada estimula a vaca a secretar a ocitocina, e na ausência do mesmo o 

estímulo deve ser feito com as mãos,massageando as tetas até a descida do 

leite, ocasião em que a ordenha deve ser iniciada. Na ordenha mecânica, nem 

sempre os ordenhadores observam a descida do leite para o início da ordenha 

e colocam as teteiras em momentos errados e inadequados (Figura 14). 

 A curto prazo, no caso de ordenhas bem executadas, a melhor estratégia 

é a separação dos bezerros e a verificação do comportamento das vacas. Neste 

caso, é de se esperar que alguns animais não promovam a descida do leite 

porque apresentam temperamento muito nervoso, incompatível com o que se 

espera de uma vaca leiteira. Essas matrizes podem ser mantidas no rebanho 

com o bezerro, ou então, descartadas. As demais darão leite naturalmente com 

a ordenha bem feita. A longo prazo deve-se “amansar” as novilhas para que 

iniciem a ordenha adequadamente (ZAFALON et al., 2008).    
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 Figura 14: Reflexo de ejeção do leite-quando a vaca é estimulada pelo toque na pele do úbere, 
pelo som do equipamento de ordenha ou pela visão de um bezerro, impulsos nervosos passam 
para o hipotálamo no cérebro. O hipotálamo estimula a glândula pituitária posterior a liberar 
ocitocina. O sangue carrega esse hormônio às células mioepiteliais que circundam o alvéolo. A 
contração das células mioepiteliais força o leite para dentro do sistema de ductos e da cisterna 
da glândula. Excitação ou dor inibem o reflexo de ejeção do leite.  
 
Fonte:babcock.cals.wisc.edu/Images/P-Fig21_1.gif 

 

 A importância do fenômeno de liberação da ocitocina provém do fato de 

que qualquer alteração na rotina de ordenha dos animais pode comprometê-lo 

ou fazer com que o tempo de liberação seja reduzido, ocasionando a diminuição 

da produção de leite do animal. Ações que levem ao estresse das vacas também 

podem comprometer a ordenha e prejudicar a secreção láctea. Ruídos e odores 

anormais ou estímulos demasiadamente excitantes ou estressantes promovem 

inibição central do reflexo e detêm a liberação de ocitocina, além de provocar 

constrição de arteríolas e de capilares no úbere (FARIA, 2013). 

 Em algumas situações, o reflexo de ejeção do leite pode ser inibido. 

Quando isso ocorre, o leite não é liberado dos alvéolos e somente uma fração 

pequena pode ser coletada. Impulsos nervosos são enviados à glândula adrenal 
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quando eventos incômodos ocorrem durante a ordenha (dor, excitação ou 

medo). O hormônio adrenalina, liberado pela glândula adrenal, pode induzir a 

constrição dos tecidos sanguíneos e capilares no úbere. O fluxo sanguíneo 

reduzido diminui a quantidade de ocitocina enviada ao úbere (FARIA, 2013). 

 Além disso, a adrenalina parece inibir diretamente a contração das células 

mioepiteliais no úbere. Portanto, a vaca pode não ser ordenhada rapidamente e 

completamente nas seguintes situações: Preparo inadequado do úbere; Atraso 

na colocação de teteiras (ou início da ordenha manual) minutos após preparo do 

úbere; Situações diferentes que levam à dor (apanhar) ou medo (gritar, latir); 

Falha no funcionamento do equipamento de ordenha. 

 Após a primeira parição, as vacas devem ser treinadas à rotina de 

ordenha. A situação emocional que ocorre nessas vacas pode ser o suficiente 

para inibir o reflexo de ejeção do leite. Uma injeção de ocitocina em várias 

ordenhas pode ajudar. Entretanto, essa prática não deve ser feita rotineiramente 

porque algumas vacas podem rapidamente se tornar dependentes da injeção 

para o reflexo de ejeção do leite (ZAFALON et al., 2008). 

 Em situações de dor, estresse e infecções sistêmicas, ocorre a liberação 

de adrenalina, inibindo a ação da ocitocina. Sendo assim, o controle sanitário, 

as boas práticas na aplicação e o manejo adequado do rebanho são ferramentas 

essenciais dentro do sistema de produção e irão contribuir favoravelmente para 

a melhor resposta sobre o tratamento (FARIA, 2013).  

 É importante destacar que as condições adversas de ordenha 

(amamentação de bezerro estranho, ordenha de vacas sem a presença do 
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próprio bezerro e local de ordenha desconhecido) também afetam a liberação da 

ocitocina e, consequentemente, a regulação da ejeção do leite (ZAFALON et al., 

2008).  

 Ainda segundo Zafalon et al. (2008) diante deste quadro, as Boas Práticas 

de Manejo na sala de ordenha minimizam o estresse do animal e contribuem 

para a descida do leite. As principais medidas que devem ser adotadas para 

atingir este objetivo são: 

- A sala de ordenha deve estar localizada em uma área afastada e tranquila, para 

minimizar os estímulos externos; 

- A prática de uma rotina de ordenha induz a liberação da ocitocina endógena, 

pois o pré-dipping e a massagem dos tetos fazem parte desta rotina; 

- Oferecer conforto térmico aos animais, através de ambiente ventilado e se 

possível climatizado com aspersores, ventiladores ou nebulizadores. 

 Nessa etapa, o ambiente de ordenha deve ser tranquilo e rotineiro ao 

extremo, porque a ação da ocitocina pode ser inibida pela ação de outro 

hormônio, a adrenalina, que é liberado quando se quebra abruptamente a rotina 

da vaca e ela se sente ameaçada (por barulho alto ou presença de outros 

animais, como cães, entre outros fatores). Ao ocorrer isso, o fluxo de leite pode 

ser totalmente interrompido, causando sérios prejuízos à saúde do úbere. Daí 

ser fundamental que a ordenha obedeça a uma rotina fixa, quanto ao local, à 

frequência diária, ao horário e aos procedimentos (ZAFALON et al., 2008).  

 A ordenha da vaca leiteira é uma atividade que exige cuidados e atenção, 

pois tem influência direta na produção e na qualidade do leite. Além dos cuidados 
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higiênicos, são muito importantes ainda os métodos adotados para o preparo do 

úbere, bem como o treinamento das pessoas que realizam essa tarefa. O esforço 

e os gastos com o rebanho serão bem ou mal remunerados em função da 

quantidade e da qualidade do leite produzido (ZAFALON et al., 2008).  

          Ainda segundo Zafalon et al. (2008), a ordenha deve ser vista como uma 

atividade que exige muita atenção e cuidados no trabalho geral da fazenda, pois 

dela depende a quantidade e a qualidade do leite, referências que comporão o 

preço recebido pelo produto (ZAFALON et al., 2008).. 

 Recomenda-se não alimentar as vacas no momento da ordenha, pois os 

resíduos de ração e grãos de cereais atraem pássaros, insetos e roedores, o que 

pode favorecer a disseminação de agentes patogênicos (vírus, bactérias etc.) 

pelo ambiente, contaminado os animais e o próprio leite. O fornecimento do 

concentrado pode também atrasar bastante o processo de ordenha, pela demora 

na distribuição da ração e no consumo pelo animal (ZAFALON et al., 2008). 

 Também por questões sanitárias deve-se impedir o acesso de animais 

domésticos (cães, gatos, aves e outros) ao espaço da ordenha. O ideal é 

alimentar as vacas após a ordenha, dessa forma, os animais permanecerão em 

pé o tempo suficiente para regressão do esfíncter do teto, diminuindo o risco da 

entrada de patógenos que podem causar a mastite (ZAFALON et al., 2008). 

 A liberação da ocitocina precisa ser mantida em concentração elevada 

durante toda a ordenha para uma melhor retirada do leite. Em vista disso, a 

ejeção do leite alveolar precisa já ter começado no início da ordenha, podendo 

induzi-la através de boa estimulação pré-ordenha (BRUCKMAIER, 2001). Na 

figura 15 pode-se observar que os níveis de ocitocina no sangue das vacas que 
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receberam a lavagem da úbere pré-ordenha alcançaram seu valor máximo um 

minuto após a colocação das teteiras. Naquelas vacas que não receberam a 

lavagem pré-ordenha a colocação das teteiras constitui o estímulo e a máxima 

concentração de ocitocina foi alcançada dois minutos após a colocação das 

teteiras (SCHMIDT, 1974).  

 

Figura 15. Concentrações de ocitocina antes, durante e após ordenha, no plasma sanguíneo de 
vacas da raça holandesa ordenhadas com ou sem estímulo prévio à ordenha.  
Fonte: SCHMIDT (1974).  
 

 As vacas taurinas vêm sendo intensamente selecionadas geneticamente 

para produção de leite há muitas gerações em comparação com as vacas 

zebuínas. Em rebanhos leiteiros geneticamente melhorados, a amamentação, 

estimulação natural para a descida do leite, foi substituída com êxito pela 

estimulação da ordenha manual ou mecânica. Talvez uma das consequências 

da seleção genética das vacas taurinas tenha sido uma alteração na regulação 

da ejeção do leite. Como essas vacas também foram selecionadas para ordenha 
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rápida e ordenha fácil, tem-se sugerido que elas provavelmente adquiriram uma 

menor dependência do reflexo de ejeção do leite (AKERS, 2002).  

 Na Figura 16, observa-se que a concentração de ocitocina, muitas vezes 

pode ter valores elevados até 15 minutos, após os estímulos.  

                             

Figura 16. Concentração de ocitocina no plasma sanguíneo de vacas leiteiras. 
Fonte: Modificado de Rubin (2011). 
 

 No caso de vacas com genética zebuína, o êxito na retirada do leite talvez 

dependa de níveis mais altos de ocitocina para causar uma resposta adequada 

de ejeção do leite. Pode-se conseguir isso apenas quando se usa o bezerro para 

estimular a vaca durante a ordenha. 

 

 

3.2.7. Leite Residual 

 Um dos problemas resultantes da retenção de leite é o aumento da 

incidência de mastite no rebanho, uma vez que o leite retido atua como fator 

irritativo do tecido epitelial de revestimento interno da glândula, além de constituir 
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um substrato para o desenvolvimento de microrganismos (MACEDO e SANTOS, 

2013).  

 Segundo Macedo; Santos (2013), ressalta-se que os animais com maior 

grau de sangue zebuíno necessitam de níveis mais elevados de ocitocina para 

promover uma resposta eficiente na descida do leite. Desta maneira, vacas 

mestiças são mais susceptíveis às falhas inerentes à ejeção de leite quando 

comparadas às vacas de raça pura (Holandesa), podendo apresentar grandes 

volumes de leite residual. 

 Segundo Birgel (2006) o leite oriundo de uma ordenha pode ser dividido 

em quatro frações distintas: leite de retenção, leite da ordenha plena, leite 

residual e leite complementar. O leite de retenção corresponde à fração láctea 

acumulada entre ordenhas nas cisternas da glândula e na cisterna dos tetos, 

usada nos testes para detecção de mastite. O leite da ordenha plena é o de 

maior volume caracterizado pelo leite total produzido pelo animal. O leite residual 

é a fração que permanece na glândula mamária mesmo com uma ordenha em 

condições ideais, volume variável, sendo sua obtenção feita através de 

aplicações de ocitocina exógena. Por fim, o leite complementar é a fração do 

leite residual que não pode ser removida da glândula mamária independente dos 

artifícios utilizados, ela permanece na glândula.  

 De 10 a 20 % do leite no úbere no início da ordenha normalmente 

permanece na glândula mamária como leite residual. Em vacas com lactação 

normal, a quantidade de leite residual permanece relativamente constante à 

medida que a produção de leite aumenta nas primeiras semanas de lactação. 
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Em contraste, as vacas que possuem uma lactação curta têm um aumento 

gradual na quantia de leite residual durante toda a sua lactação (HEALD, 1985). 

O leite residual vem se tornando alvo de pesquisas devido seu efeito na 

produção leiteira, sendo considerado fator predisponente a mastite e reducional 

a secreção láctea (ROSENFELD, 2005).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em vacas leiteiras a descida do leite ocorre após a ativação de um 

mecanismo neuro-hormonal que resulta na liberação de ocitocina na corrente 

sanguínea, que causa a contração das células mioepiteliais que circundam os 

alvéolos, forçando a expulsão do leite. Entretanto, o padrão de ejeção do leite 

varia entre raças, o que pode estar relacionado à necessidade ou grau de 

liberação da ocitocina na ordenha.  

 O leite residual vem se tornando alvo de pesquisas devido seu efeito na 

produção leiteira, sendo considerado fator predisponente a mastite e reducional 

a secreção láctea. Vários fatores influenciam a quantidade de leite residual após 

a ordenha tais como: produção leiteira, estádio de lactação, idade e o tipo de 

ordenha, manual ou mecânica e estresse durante a ordenha. Estes fatores 

podem acarretar aumento no volume residual em até 70%.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AKERS, R.M. Lactation and the mammary gland. Iowa State Press, p 54-56, (2002).  
AMARAL, F.R.; ESCRIVÃO, S.C. Aspectos relacionados à búfala leiteira. Revista Brasileira de 
Reprodução Animal, v. 29, n.2, abr./jun. 2005. 
 
BIRGEL, E.H. Características físico-químicas, celulares e microbiológicas do leite de 
bovinos das raças Holandesa, Gir e Girolando, criados no estado de São Paulo. 335f. Tese 
(Livre Docência) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
2006. 
 
BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P.; VERNEQUE, R. S. Contagem bacteriana da superfície de 
tetas de vacas submetidas a diferentes processos de higienização, incluindo a ordenha manual 
com participação do bezerro para estimular a descida do leite. Ciência Rural, v. 30, n. 5, p. 847-
850, 2000.  
 
BRITO, J.R.F.; SALES, R.O. Saúde do Úbere. Uma Revisão. Revista brasileira de higiene e 
sanidade animal, v. 1, n. 1, p.67 – 90, 2007. 
 
BRUCKMAIER, R.M. Milk ejection during machine milking in dairy cows. Livestock Production 
Science, v.70, p.121-124, 2001.  
 
COMALLI, M.P.; EBERHART, R.J.; GRIEL JR, L.C.; ROTHENBACHER, H. Changes in the 
microscopic anatomy of the bovine teat canal during mamary involution. American  Journal 
Veterinary Research, v.45, n.11 p.2236-2242. 1984 
 
COSTA, G.M., Mamite bovina em rebanhos leiteiros da região sul do estado de Minas 
Gerais. 2008. 123f. Tese (doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Minas 
Gerais.  
 
DAVIDSON, A.P.; STABENFELDT, G.H. Glândula Mamária. In: Cunnigham Journal. Tratado 
de Fisiologia Veterinária. 3 ed. Koogan, 2008. 
 
DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de Anatomia Veterinária.: Koogan.1987. 
 
ELY, F.; PETERSON, W. E. Factors involved in ejection of milk. Biology; Journal of Dairy 
Science. 1941. 
 
FARIA, V. P.  Uso da ocitocina para ordenha. Separação do bezerro e uso da ocitocina. 
Esalq/Piracicaba, 2013. 1p 
 
FRANDSON, R.D.; WILKE, W.LEE; FAILS, ANNA DEE. Anatomia e fisiologia dos animais de 
fazenda. 6.ed.: Guanabara Koogan, 454 p, 2005.  
 
HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. Reprodução animal. 7. ed.: Manole, 2004 
 
HAMANN, J.; DODD, F.H. Milking Routines. Machine milking and lactation, Edited by A.J. 
Bramley, F.H. Dodd, G.A. Mein and J.A. Bramley. Insight Books, p. 81-96, 1992. 
 



40 

 

HEALD, C.W. Milk Collection. Lactation, Edited by Bruce L. Larson. Iowa State Press, p. 220-
222, 1985. 
 
JOEL, B.D.L. et al. Lipid Composition of Bovine Teat Canal Keratin. Journal Dairy Sci, v. 71, 
1988.  
 
MACEDO, S.N., SANTOS, M. V. Uso de ocitocina em vacas leiteiras - Fev-13. Revista Leite 
Integral,  2013. 
 
MORAES, I.A. Fisiologia da glândula mamária. http://www.uff.br/fisiovet/lactacao.pdf, abril de 
2016.  
 
 MOREIRA, T.F.; GODOY, M.E. ; CAMPOS, M.T.G. Perigo. Revista Leite Integral. Disponível 
em: https://www.revistaleiteintegral.com.br/. Acesso em 10 de dez. de 2021.  
 
NICKERSON, S.C.; PANKEY, J.W. Cytological observations of the bovine teat end. Am. J. 
Vet.Res., v.44, 1983. 
 
PHILPOT, W. N.; NICKERSON, S. C. Vencendo a luta contra a mastite. 1 ed. :Westfalia, 2002.  
REECE, W. O. Lactação. In: REECE, W. O. Anatomia Funcional e Fisiologia dos Animais 
Domésticos.: 3 ed., 2008. 
 
ROSENFELD, A. M. F. Retenção láctea: Fator etiológico predisponente às inflamações da 
glândula mamária de bovinos. Características fisico-químicas, celulares e microbiológicas 
do leite. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 129p, 2005.  
 
RUBIN, M. Disciplina de Ginecologia Veterinária, Depto de Clinica de Grandes Animais, 
Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria. Disponível 
em:HTTP://www.ufsm.br/embryolab/aula/08Ex.Clin.LabGM250520112. 
 
SCHMIDT, G.H. Biologia de la Lactación. Zaragosa: Editorial Acribia, 307p, 1974. 
 
SWENSON, M.J.D. Fisiologia dos animais domésticos. 11.ed.: Guanabara Koogan, 856p, 1996. 
 
THOMAS C.S, SJAUNJA K.S., BHOSREKAR M.R., BRUCKMAIER R.M. Mammary cisternal 
size, cisternal milk and milk ejection in Murrah buffaloes. Journal Dairy Research, v.71, p.162-
168, 2004. 
 
VENTURINI K. S.; SARCINELLI M. F. ; SILVA L. C. de ; Características do Leite. Boletim Técnico 
PIEUFES:01007. 2007.  Disponível  em: 
http://www.agais.com/telomc/b01007_caracteristicas_leite.pdf 
 
ZAFALON, L. F.; POZZI, C. R.; CAMPOS, F. P.; ARCARO, J. R. P.; SARMENTO, P.; 
MATARAZZO, S. V.  
Boas práticas de ordenha.  Embrapa Pecuária Sudeste. https://www.embrapa.br/busca-de-
publicacoes/-/publicacao/48313/boas-praticas-de-ordenha.  

 

 

 
 

https://www.revistaleiteintegral.com.br/
http://www.agais.com/telomc/b01007_caracteristicas_leite.pdf
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/48313/boas-praticas-de-ordenha
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/48313/boas-praticas-de-ordenha

