
 1 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
O homem como fator de risco da mastite 

  
 

 
 
 
 
 

Juan Camilo Esguerra 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestre em Ciências. Área de concentração: Ciência 
Animal e Pastagens  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2014 

 
 



 2 

Juan Camilo Esguerra 
Engenheiro Agrônomo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O homem como fator de risco da mastite 
versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011 

 
 
 

Orientador: 
Prof. Dr. PAULO FERNANDO MACHADO 

 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título 
de Mestre em Ciências. Área de concentração: 
Ciência Animal e Pastagens  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2014

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  

DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP 
 
 

  Esguerra, Juan Camilo  
      O homem como fator de risco da mastite / Juan Camilo Esguerra. - - versão revisada de 
acordo com a resolução CoPGr  6018 de  2011. - - Piracicaba, 2014.  

63 p. : il. 

Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2014. 
 

1. Mastite 2. Homem 3. Atitude 4. CCS 5. Comportamento 6. Fatores de risco I. Título 
 

                                                                                                    CDD   637.1277                       
                                                                                                               E75h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 
 
 
 



 3 

AGRADECIMENTOS 

Ao professor Paulo Fernando Machado por orientar minha pesquisa e contribuir a tornar-me 

melhor profissional e melhor pessoa. 

Ao Dr. Laerte Cassoli e à Dra. Clarissa Cassoli por seus sempre sábios conselhos e aportes 

em prol de minha vida e meu projeto. 

À equipe da Clínica do Leite pelo constante suporte técnico e administrativo. 

À equipe da Danone por apoiar o projeto. 

Ao Programa Estudante Convenio de Pós-graduação PEC-PG da CAPES/CNPq pela bolsa 

de estudos. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP pelo auxilio de 

pesquisa. 

A Clara, Santiago, Soledad e Camilo.  

 

 

 

 

 



 4 



 5 

SUMÁRIO 

 

RESUMO..................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ................................................................................................................. 9 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

1.1 Referências ......................................................................................................... 13 

2 O PRODUTOR COMO FATOR DE RISCO DA MASTITE ..................................... 15     

Resumo ..................................................................................................................... 15 

Abstract ..................................................................................................................... 15 

2.1 Introdução ........................................................................................................... 16 

2.2 Material e Métodos .............................................................................................. 18 

2.2.1 Variáveis avaliadas .......................................................................................... 18 

2.2.1.1 Atributos gerais dos rebanhos ....................................................................... 18 

2.2.1.1.1 Nível de bem-estar dos animais ................................................................. 18 

2.2.1.2 Impacto do produtor sobre a CCS do rebanho .............................................. 19 

2.2.1.2.1 O modelo de comportamento planejado ..................................................... 19 

2.2.2 Questionários ................................................................................................... 21 

2.2.3 Processamento dos dados ............................................................................... 22 

2.2.3.1 Qualificação das variáveis ............................................................................. 23 

2.2.3.2 Análise estatística ......................................................................................... 23 

2.3 Resultados .......................................................................................................... 24 

2.3.1 Subvariáveis correlacionadas com a CCS ....................................................... 26 

2.3.2 Variáveis que explicam a CCS do rebanho ...................................................... 27 

2.4 Discussão ............................................................................................................ 28 

2.5 Conclusões .......................................................................................................... 30  

Referências ............................................................................................................... 31  

3 O ORDENHADOR COMO FATOR DE RISCO DA MASTITE ................................ 37 

Resumo ..................................................................................................................... 37 

Abstract ..................................................................................................................... 37 

3.1 Introdução ........................................................................................................... 38 

3.2 Material e Métodos .............................................................................................. 39 

3.2.1 Variáveis avaliadas .......................................................................................... 40 

3.2.1.1 O Modelo de Comportamento do Empregado ............................................... 40 



 6 

3.2.2 Questionários ................................................................................................... 42 

3.2.3 Processamento dos dados .............................................................................. 43 

3.2.3.1 Qualificação das variáveis ............................................................................ 44 

3.2.3.2 Análise estatística ......................................................................................... 44 

3.3 Resultados .......................................................................................................... 45  

3.3.1 Subvariáveis correlacionadas com a CCS ....................................................... 46 

3.3.2 Variáveis que explicam as CCS do rebanho .................................................... 47 

3.3.3 Variáveis que explicam o comportamento do ordenhador ............................... 48 

3.4 Discussão ........................................................................................................... 49 

3.4.1 Impacto do ordenhador sobre a CCS .............................................................. 50  

3.5 Conclusões ......................................................................................................... 51  

Referências ............................................................................................................... 52 

APÊNDICES ............................................................................................................. 57 



 7 

RESUMO 

O homem como fator de risco da mastite 

Apesar da legislação governamental, dos programas de pagamento por 
qualidade dos laticínios e do maior consumo de antibióticos, na última década mais 
de 45% dos rebanhos leiteiros no Brasil tem apresentado CCS acima de 400.000, 
sem que este valor venha se reduzindo. Existem, no entanto, dentro de uma 
população submetida às mesmas condições, rebanhos com alta e com baixa CCS. 
Cabe, então, perguntar por que isto acontece. Dado que a mastite, causadora da 
alta CCS, é uma doença multifatorial, objetivou-se, neste trabalho, verificar as 
diferenças entre as propriedades com alta e com baixa CCS e o impacto do homem, 
tanto o produtor como o ordenhador, sobre a CCS do rebanho. Para isto foram 
aplicados questionários estruturados e listas de verificação em 68 fazendas 
participantes de um mesmo programa de pagamento por qualidade e da mesma 
região. Os rebanhos foram agrupados em fazendas com alta CCS, CCS > 700 
mil/mL; e fazendas com baixa CCS, CCS < 250 mil/mL. Os resultados indicam que o 
homem é o principal diferencial entre os rebanhos. Que tanto o produtor como o 
ordenhador influencia a CCS do rebanho, sendo que as variáveis que melhor 
explicam a probabilidade de uma fazenda apresentar baixa CCS são a atitude do 
produtor e o comportamento do ordenhador com relação à mastite. O 
comportamento do ordenhador, por sua vez, depende em primeiro lugar dos meios 
que dispõe para fazer o trabalho e, em segundo lugar, da sua atitude. Portanto, para 
que se melhore a qualidade do leite, devem ser tomadas medidas direcionadas a 
modificar a atitude e o comportamento do homem frente à mastite. 

 
Palavras-chave: Mastite; Homem; Atitude; CCS; Comportamento; Fatores de risco  
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ABSTRACT 

The man as a mastitis risk factor 

Despite the government legislation, of the industry´s programs for milk quality-
based payment, and the increased use of antibiotics, during the last decade more 
than 45% of the Brazilian dairy farms have presented SCC over 400.000, and the 
value does not diminish. Notwithstanding, within the same population and under the 
same conditions, there are herds of low and high SCC. Then, it is necessary to ask 
why is this happening. Mastitis is the cause of the high SCC, and mastitis is a 
multifactorial disease, therefore, the purpose of this research was to find out the 
differences between the properties with high and low SCC, and find out how the 
producer and the milker impact the SCC of the herd. For that purpose, structured 
questionnaires and checklists were applied in 68 farms, which were participating of 
the same quality-based payment program and were located in the same region. The 
herds were grouped in cases: farms with high SCC, SCC > 700.000, and controls: 
herds with low SCC, SCC < 250.000. The results suggest that the man is the main 
differential between farms. That the producer and the milker impact the SCC of the 
herd, and that the variables that better explain the chance of a farm to present low 
SCC, are the producer´s attitude and the milker's behavior toward mastitis. The 
results also showed that the milker's behavior depends mainly of the means and 
secondly, of his attitude. Therefore, to improve the milk quality, must be taken 
measures to modify the attitude and behavior of the man. 
 

Keywords: Mastitis; Man; Attitude; SCC; Behavior; Risk factors 
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1 INTRODUÇÃO 

A mastite continua sendo a doença com maior impacto econômico sobre a 

bovinocultura leiteira no mundo (HOGEVEEN; HUIJPS; LAM, 2011) e gera perdas 

por redução da produtividade que oscilam entre o 3% e 4% da produção mundial 

(GUSTAVSSON; CEDERBERG; SONESSON; VAN OTTERDIJK; MEYBECK, 2011). 

As perdas mundiais de leite por redução da produção, ao redor de 26,8 milhões de 

toneladas por ano, são equivalentes a 81% da produção total anual do Brasil em 

2012 ou a 167% da produção total anual da Nova Zelândia para o mesmo ano 

(GUSTAVSSON; CEDERBERG; SONESSON; VAN OTTERDIJK; MEYBECK, 2011; 

FAO, 2013). Mesmo que o produtor não perceba as perdas financeiras relacionadas 

à diminuição da produção por não gerarem fluxo de caixa negativo, elas causam 

uma diminuição da receita potencial (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; HOGEVEEN; 

HUIJPS; LAM, 2011). Como consequência, estima-se que os produtores perdem ao 

redor de 24,5 bilhões de dólares por ano em função da menor produção de leite 

(LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; WELLENBERG; VAN DER POEL; VAN 

OIRSCHOT, 2002), sendo que nos Estados Unidos essas perdas chegam a 1,4 

bilhões de dólares por ano (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; RORIE; PERSON, 

2008) e no Brasil a 1,2 bilhões de dólares por ano (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; 

FONSECA; SANTOS, 2000; CENTRO DE ESTUDOS EM ECONOMIA APLICADA, 

2013). 

Dada a importância da doença, o governo brasileiro, através do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabeleceu a instrução normativa 

51 (IN51) em 2002 que regulamentava os padrões de qualidade mínimos do leite 

cru. Tal iniciativa teve como objetivo gerar um contexto favorável, mesmo que 

compulsório, para a melhoria da qualidade do leite, incluindo a diminuição da CCS 

do rebanho nacional. Posteriormente, em 2011, o MAPA emitiu a instrução 

normativa 62 (IN62) atualizando os padrões de qualidade exigidos à realidade do 

mercado do momento. 

A indústria láctea nacional também participou desse processo, uma vez que os 

principais laticínios do país adotaram programas de remuneração do leite de seus 

fornecedores com base na qualidade. Esse estímulo econômico que pode chegar a 



 12 

um aumento de 20% da receita do produtor (CASSOLI; SARTORI; MACHADO, 

2011), serve como complemento do estímulo legal para a melhoria da qualidade do 

leite e redução da CCS.  

Apesar da implementação das medidas governamentais e do estímulo das indústrias 

a realidade da CCS no Brasil não mudou na última década: como apresentado na 

figura 1, seis anos após a entrada em vigor da IN51, 45% dos rebanhos leiteiros 

apresentavam CCS superiores a 400.000 células por ml e em 2012 a proporção 

desse grupo de rebanhos aumentou até 49%, evidenciado a estagnação deste 

indicador (CASSOLI, 2012). 

 

Figura 1 – Distribuição dos rebanhos leiteiros brasileiros segundo sua média geométrica de CCS 
(CASSOLI, 2012). 

Isto pode ser explicado pelo caráter multifatorial da mastite que dificulta sua 

prevenção e controle. Os principais fatores de risco da mastite são: os patógenos, as 

características das vacas/rebanho, a ordenha, o nível de limpeza do ambiente, o 

estado operativo do equipamento de ordenha e o fator humano (PAULIN-CURLEE, 

2007; NIELSEN, 2009). 

Dentre os fatores de risco da incidência da doença, o produtor se destaca porque 

sua gestão da exploração, isto é, a forma como administra os recursos de que 

dispõe na fazenda, afeta os demais fatores de risco (BARKEMA; SCHUKKEN; LAM; 

13% 10% 10% 10% 12% 

42% 
40% 40% 39% 39% 

25% 
27% 27% 26% 24% 

20% 23% 23% 25% 25% 

Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012

< 200.000 CCS 200.000 - 400.000 CCS 400.000 - 600.000 CCS > 600.000 CCS
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BEIBOER; BENEDICTUS; BRAND, 1998). Já o ordenhador se destaca por interagir 

diretamente com os animais, o que impacta o bem-estar dos mesmos e seu 

desempenho produtivo, podendo afetar positiva ou negativamente a incidência de 

mastite e consequentemente a CCS do rebanho (BREUER; HEMSWORTH; 

BARNETT; MATTHEWS; COLEMAN, 2000; HANNA; SNEDDON; BEATTIE, 2009). 

Visto isto, o presente trabalho foi executado para avaliar e quantificar o impacto do 

fator humano (produtor e ordenhador) sobre a CCS, para que possam ser adotadas 

medidas mais objetivas que possibilitem uma melhoria da qualidade do leite. 
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2  O PRODUTOR COMO FATOR DE RISCO DA MASTITE  

Resumo 

      Apesar da legislação governamental, dos esquemas de pagamento por 
qualidade da indústria e do maior consumo de antibióticos, na última década, mais 
de 45% dos rebanhos leiteiros do Brasil tem apresentado CCS acima de 400 mil/mL. 
Existem, no entanto, dentro de uma população submetida às mesmas condições, 
rebanhos com alta e com baixa CCS. Sabendo que a mastite, causadora da alta 
CCS, é uma doença multifatorial, objetivou-se neste trabalho, verificar as diferenças 
entre estes rebanhos, em especial para o perfil do produtor. Para isso, foram 
avaliados 68 rebanhos através de questionários estruturados e listas de verificação, 
todos eles na mesma região e submetidos ao mesmo programa de pagamento por 
qualidade. Os rebanhos foram divididos em dois grupos, um com alta CCS (CCS > 
700 mil/mL) e outro com baixa CCS (CCS < 250 mil/mL). Os resultados deste estudo 
indicam que o perfil do produtor quanto a sua atitude e o seu comportamento 
diferem entre os dois grupos, sendo a atitude do produtor um dos principais fatores 
relacionados à maior probabilidade de um rebanho apresentar baixa CCS. Portanto, 
para que ocorra controle efetivo da mastite e consequentemente melhoria da 
qualidade do leite, é necessário que se desenvolvam ações para alterar a atitude 
dos produtores em relação à doença. 

Palavras-chave:  CCS; Atitude; Comportamento; Produtor; Fator de risco 

Abstract 

      Despite government legislation, the quality-based milk payment system adopted 
by the industry and the increased use of antibiotics over the last decade, more than 
45% of the dairy herds in Brazil present somatic cell counts (SCCs) higher than 
400,000. However, within populations of herds subjected to the same conditions, 
there are herds with high and low SCCs. The goal of the present study was to 
investigate the differences between these herds, especially in terms of the farmer 
profile, considering that mastitis, which is the cause of high SCCs, is a multifactorial 
disease. Sixty-eight herds, which were all from the same region and subjected to the 
same pay per quality program, were evaluated through structured questionnaires and 
checklists. Herds were divided into two groups: one with high SCCs (SCC > 700,000) 
and one with low SCCs (SCC < 250,000). The results of the present study indicate 
that the farmers’ profile in terms of attitude and behavior was different between the 
two groups with the farmer’s attitude being one of the main factors related with higher 
probability of a herd presenting low SCCs. Therefore, for an effective control of 
mastitis and consequent improvement of milk quality, it is necessary to take actions 
that change the attitude of the farmers relative to the disease.  

Keywords: SCC; Attitude; Behavior; Producer; Risk factor 
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2.1 Introdução 

A mastite é a doença com maior impacto econômico sobre a produção de leite 

mundial (HOGEVEEN; HUIJPS; LAM, 2011). Porém, os produtores têm dificuldade 

para perceber o impacto negativo da doença sobre seu negócio. Essa dificuldade 

existe porque 70% das perdas financeiras consistem em redução da produção de 

leite, o que diminui a receita potencial do produtor, mas não gera um fluxo de caixa 

negativo tangível (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; HOGEVEEN; HUIJPS; LAM, 

2011). Como consequência, estima-se que mundialmente os produtores perdem ao 

redor de 24,5 bilhões de dólares por ano em função da menor produção de leite 

(LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; WELLENBERG; VAN DER POEL; VAN 

OIRSCHOT, 2002), sendo que nos Estados Unidos essas perdas chegam a 1,4 

bilhões de dólares por ano (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; RORIE; PERSON, 

2008) e, no Brasil a 1,2 bilhões de dólares por ano (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; 

FONSECA; SANTOS, 2000; CENTRO DE ESTUDOS EM ECONOMIA APLICADA, 

2013). 

Considerando a importância da doença, o governo brasileiro, através do Ministério 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabeleceu a Instrução 

Normativa 51 (IN51) em 2002 que regulamentava os padrões de qualidade mínimos 

do leite cru. Tal iniciativa teve como objetivo gerar um contexto favorável, mesmo 

que compulsório, para a melhoria da qualidade do leite, incluindo a diminuição da 

contagem de células somáticas (CCS) média do rebanho nacional. Posteriormente, 

em 2011, o MAPA emitiu a Instrução Normativa 62 (IN62) atualizando os padrões de 

qualidade exigidos à realidade do mercado do momento.  

A indústria láctea nacional também participou desse processo, uma vez que os 

principais laticínios do país adotaram programas de remuneração do leite de seus 

fornecedores com base na qualidade. Esse estímulo econômico pode aumentar até 

20% a receita do produtor (CASSOLI; SARTORI; MACHADO, 2011) e age como 

complemento do estímulo legal para a melhoria da qualidade e redução da CCS.  

Apesar da implementação das medidas governamentais e do estímulo das 

indústrias, a realidade da CCS no Brasil não mudou na última década: em 2008, seis 

anos após a entrada em vigor da IN51, 45% dos rebanhos leiteiros do país 
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apresentavam uma CCS média (geométrica) superior a 400.000 células por ml, 

durante os anos de 2009 e 2010 essa porcentagem subiu para 50%, chegou a 51% 

em 2011 e caiu a 49% em 2012 (CASSOLI, 2012), evidenciando o desafio que 

existe no controle da mastite. Este desafio não é exclusivo do Brasil, mas comum a 

muitos outros países, onde, apesar de muitos investimentos em pesquisa, medidas 

preventivas e de controle, continua-se a observar prevalência, entre 29 e 75%, da 

doença (GIANNEECHINI; CONCHA; RIVERO; DELUCCI; MORENO LÓPEZ, 2002; 

FOX, 2009; PLOZZA; LIEVAART; POTTS; BARKEMA, 2011). 

A situação da mastite no Brasil e no mundo pode ser explicada pelo caráter 

multifatorial da doença, o que dificulta sua prevenção e controle. Os principais 

fatores de risco não humanos da mastite são: os patógenos, as características das 

vacas/rebanho, a ordenha, o nível de limpeza do ambiente e o estado operativo do 

equipamento de ordenha (VAARST, 2000; NYMAN, 2007). No entanto, esses fatores 

de risco não conseguem explicar a totalidade da variação da incidência da 

enfermidade nos rebanhos e, frequentemente, as medidas tomadas para manejá-los 

não funcionam como esperado (JANSEN; VAN DEN BORNE; RENES; VAN 

SCHAIK; LAM; LEEUWIS, 2009). 

O manejo dos fatores de risco da mastite e a administração dos recursos destinados 

para tal fim dependem, no entanto, diretamente do produtor (BARKEMA; 

SCHUKKEN; LAM; BEIBOER; BENEDICTUS; BRAND, 1998). Ou seja, dependem 

de suas ações (comportamento) no sentido de evitar a mastite. Por sua vez, o 

comportamento depende principalmente da sua atitude e de outras variáveis 

descritas no Modelo de Comportamento Planejado, como a convicção, a pressão 

social, as barreiras e as habilidades (PLIGT e DE VRIES, 1995 apud BERGEVOET; 

ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; HUIRNE, 2004). Cabe destacar que 

tradicionalmente no Brasil o produtor atua como proprietário e gerente da fazenda 

enquanto que a ordenha é realizada por operadores contratados (CARMONA; 

HIDALGO, 2009) Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar e quantificar, 

utilizando o Modelo de Comportamento Planejado, o impacto do produtor sobre a 

CCS e determinar se existem diferenças entre produtores de rebanhos com baixa e 

com alta CCS.  
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2.2 Material e Métodos 

Foram selecionados 68 rebanhos, participantes de um mesmo programa de 

pagamento por qualidade e localizados na mesma região do país. Os rebanhos 

foram selecionados dentre de uma população de 500, todos fornecedores de leite 

para um mesmo laticínio: inicialmente foi feita uma pré-seleção dos rebanhos com 

valores extremos de CCS (média geométrica dos últimos três meses), sendo 

considerados como extremas as CCS superiores a 700 mil/mL ou inferiores a 250 

mil/mL. Posteriormente de cada um dos grupos pré-selecionados foram escolhidos 

mediante amostragem aleatória 34 rebanhos, que consequentemente foram 

classificados como rebanhos com alta CCS (34 rebanhos com CCS > 700 mil/mL) e 

rebanhos com baixa CCS (34 rebanhos com CCS < 250 mil/mL). Foram 

selecionados os rebanhos com valores extremos de CCS para evidenciar uma 

eventual diferença entre os produtores. 

2.2.1 Variáveis avaliadas 

2.2.1.1 Atributos gerais dos rebanhos 

Foram coletadas informações sobre os atributos gerais dos rebanhos avaliados, 

sendo tais atributos: a raça do rebanho, número de animais em lactação, produção 

do rebanho (l/dia), produção média por vaca (l/animal/dia), nível de bem-estar dos 

animais, tipo de ordenha (manual ou mecânica), número de ordenhas por dia, idade 

do produtor, número de ordenhadores por rebanho, idade, escolaridade e tempo 

médio de serviço do ordenhador, número de vacas por ordenhador e número de 

litros ordenhados por ordenhador. 

2.2.1.1.1 Nível de bem-estar dos animais 

Para avaliar o nível de bem-estar dos animais foram considerados a condição dos 

tetos (hiperqueratose, mudança de cor da pele após ordenha, pele com 

machucaduras e ferimentos), a condição corporal, o nível de higiene e o número de 

animais coiceando ou defecando durante a ordenha. Para a avaliação da condição 

de tetos foi utilizada a metodologia recomendada pelo National Mastitis Council 

(2007), para a avaliação da condição corporal foi utilizada a metodologia 

recomendada por Kellogg (2012), para a avaliação do nível de higiene foi utilizada a 



 19 

metodologia recomendada por Cook e Reinemann (2007) e para avaliar o número 

de animais coiceando ou defecando durante a ordenha foi utilizada a metodologia 

recomendada por Blowey e Edmondson (2010). Em todos os rebanhos foi 

observado, durante a ordenha, não menos que 80% dos animais ordenhados, 

totalizando 4.583 vacas. 

2.2.1.2 Impacto do produtor sobre a CCS do rebanho  

O impacto dos produtores sobre a CCS do rebanho foi avaliado sob a perspectiva do 

Modelo de Comportamento Planejado (PLIGT e DE VRIES, 1995 apud 

BERGEVOET; ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; HUIRNE, 2004). A 

CCS do tanque foi considerada a variável categórica dependente (alta CCS ou baixa 

CCS), e as outras variáveis descritas no modelo (exceto intenções e experiência) 

foram consideradas independentes.  

Cada uma das variáveis independentes estava constituída por uma série de 

subvariáveis, que nos questionários foram expressas como perguntas. 

2.2.1.2.1 O Modelo de Comportamento Planejado 

A forma com que o produtor administra seus recursos e age em termos gerais é 

explicada pelo Modelo de Comportamento Planejado, descrito na Figura 1. 

Neste modelo, a CCS é consequência do comportamento, que por sua vez é 

explicado pelas intenções do produtor. As intenções se definem como aquilo que a 

pessoa pensa fazer. Quanto maior a intenção, maior a probabilidade de o 

comportamento apresentar-se (AJZEN, 1991; FISHBEIN; AJZEN, 2005). Neste caso, 

a intenção pode ser expressa como o propósito que o produtor tem de controlar a 

mastite no seu rebanho. 

Porém, as intenções do produtor dependem de variáveis intrínsecas (próprias do 

produtor) e extrínsecas (próprias do meio) e são truncadas ou reforçadas pelas 

barreiras ou habilidades do produtor (PLIGT e DE VRIES, 1995 apud BERGEVOET; 

ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; HUIRNE, 2004). 
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Figura 1 - Modelo de Comportamento Planejado (adaptado de Pligt e de Vries, 1995, apud Bergevoet, 
    Ondersteijn, Saatkamp, Van Woerkum e Huirne, 2004) 

As variáveis intrínsecas do Modelo de Comportamento Planejado são: a) a atitude, 

que se define como a posição (positiva ou negativa) de uma pessoa frente a uma 

situação, objeto, instituição ou ser (FISHBEIN; AJZEN, 2005) e pode ser expressa 

mediante a pergunta: o que o produtor acha da mastite e de sua prevenção e 

controle? b) A convicção, que faz referência à confiança que as pessoas têm na sua 

capacidade de executar ou apresentar um comportamento determinado. Quando as 

pessoas acreditam que são capazes, essa confiança contribui significativamente 

para o desenvolvimento de um comportamento específico (AJZEN, 1991). A 

convicção pode ser expressa pela pergunta: o produtor acha que é capaz de 

controlar a mastite? c) A experiência, que consiste em antecedentes positivos ou 

negativos que fortalecem ou inibem um comportamento específico (BERGEVOET; 

ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; HUIRNE, 2004). Neste caso, um 

antecedente favorável para o controle da mastite seria o sucesso do produtor ao 

controlar outra doença no rebanho.  

Por outro lado, o modelo consta de uma variável extrínseca definida como pressão 

social. Essa variável consiste na pressão exercida pela sociedade sobre o indivíduo 

para que manifeste um comportamento desejado (SHEERAN; NORMAN; ORBELL, 

1999).  A pressão social sobre o produtor é exercida pelo governo e pela indústria, 
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mediante os estímulos legal e econômico favoráveis para a melhoria da qualidade 

do leite e redução da CCS. 

Já as barreiras e habilidades fazem referência a elementos que dificultam ou 

contribuem para o desenvolvimento de um comportamento específico (PLIGT e DE 

VRIES, 1995 apud BERGEVOET; ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; 

HUIRNE, 2004). Como barreira, foi avaliado o conhecimento técnico do produtor, 

porque, sem o conhecimento mínimo sobre a doença, é difícil estabelecer um 

programa efetivo de controle da mastite (PHILPOT, 1979; BEEKHUIS-GIBBON; 

DEVITT; WHYTE; O'GRADY; MORE; REDMOND; QUIN; DOHERTY, 2011). 

Entretanto, como habilidade, foi avaliada a capacidade gerencial do produtor 

(administrar, liderar, planejar e organizar), porque a forma como são administrados 

os recursos da fazenda, afeta diretamente os fatores de risco da mastite 

(BARKEMA; VAN DER PLOEG; SCHUKKEN; LAM; BENEDICTUS; BRAND, 1999). 

2.2.2 Questionários 

Os questionários utilizados para a coleta de dados foram aplicados pelo mesmo 

pesquisador em todos os rebanhos avaliados. Aqueles questionários dirigidos aos 

produtores foram respondidos por eles mesmos na presença do pesquisador que 

esclareceu qualquer eventual dúvida. 

Para a coleta dos atributos gerais da fazenda foram utilizadas listas de verificação e 

questionários estruturados com respostas abertas. As listas de verificação foram 

utilizadas para coletar os dados de bem-estar animal, sendo que nelas foram 

registrados só os animais fora do padrão para condição de tetos, condição corporal, 

nível de higiene ou aqueles que coicearam ou defecaram durante a ordenha.  

Já para a avaliação das variáveis do modelo, foram utilizados questionários 

estruturados com respostas de seleção múltipla com uma única resposta correta e 

questionários estruturados com respostas numa escala de Likert: discordo em 

absoluto (1), discordo (2), nem concordo – nem discordo (3), concordo (4) e 

concordo em absoluto (5). Estes questionários foram aplicados como indicado na 

tabela 1 e são disponibilizados no apêndice A. 
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Tabela 1 – Variáveis do Modelo de Comportamento Planejado, número de subvariáveis (perguntas) 
dentro de cada variável e tipo de questionário aplicado aos produtores  

Variável Número de perguntas (subvariáveis) Tipo de questionário 

Atitude 16 Escala de Likert 

Convicção 5 Escala de Likert 

Pressão social 5 Escala de Likert 

Comportamento 12 Escala de Likert 

Conhecimento técnico 10 Seleção múltipla 

Capacidade gerencial 15 Seleção múltipla 

 

2.2.3 Processamento dos dados 

No caso do nível de bem-estar dos animais foi determinado se o número de animais 

fora de padrão para condição de tetos, condição corporal, nível de higiene e número 

de animais coiceando ou defecando durante a ordenha superava o máximo 

admissível: até 20% dos animais com hiperqueratose forte e muito forte, até 5% dos 

animais com ferimentos abertos, até 10% das vacas com mudança na cor dos tetos 

após ordenha (HILLERTON, 2005), até 5% dos animais com condição corporal 

superior a quatro ou inferior a dois, até 10% dos animais com escore de higiene igual 

ou superior a três (NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION, 2010), até 10% 

das vacas coiceiam ou defecam durante a ordenha (BLOWEY; EDMONDSON, 

2010). Os rebanhos dentro do padrão receberam uma qualificação de um para o 

item respectivo e os rebanhos fora do padrão receberam uma qualificação de zero 

para o item respectivo. Posteriormente foi estimada a proporção de respostas 

positivas para cada grupo de rebanhos que foi considerada como a qualificação para 

o nível de bem-estar dos animais: essa qualificação quanto mais perto de um, maior 

o nível de bem-estar das vacas. Para esta qualificação foi estimado um intervalo de 

confiança (IC) considerando α = 0,05.  

Para os outros atributos gerais das fazendas foram estimadas as proporções ou 

valores médios para cada característica. Para cada proporção e cada média foi 

calculado um IC para α = 0,05. 

No caso das subvariáveis (perguntas) do Modelo de Comportamento Planejado, 

cada uma delas recebeu uma qualificação de zero (0) ou um (1). Zero (0), indicava 

que a subvariável era contrária para a prevenção e controle da mastite. Um (1), 

indicava que a subvariável era favorável para a prevenção e controle da doença. 
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No caso das respostas dadas na escala Likert, as respostas: discordo em absoluto 

(1), discordo (2) e nem concordo - nem discordo (3), foram consideradas 

insatisfatórias e geraram uma qualificação de zero para a subvariável. As respostas: 

concordo (4) e concordo em absoluto (5), foram consideradas satisfatórias e 

geraram uma qualificação de um para a subvariável (REICHHELD, 2006). 

As respostas de seleção múltipla só tinham uma resposta certa. As respostas 

erradas geraram uma qualificação de zero (0) para a subvariável e as respostas 

certas geraram uma qualificação de um (1) para a subvariável. 

2.2.3.1 Qualificação das variáveis 

A qualificação obtida para cada variável resultou do cálculo das proporções de 

respostas positivas para suas respectivas subvariáveis. Foi calculada a nota de cada 

variável para o grupo de baixa CCS, para o grupo de alta CCS e para o total de 

produtores avaliados. 

A qualificação das variáveis foi dada numa escala de zero (0) a um (1). A 

qualificação mais próxima de zero indicava que a variável era menos favorável para 

a prevenção e controle da mastite. Entretanto, quanto mais próxima de um (1), 

indicava que a variável era mais favorável para a prevenção e controle da mastite. 

Para cada variável, foi calculada a nota média e seu IC, considerando α = 0,05. 

2.2.3.2 Análise estatística  

Para determinar se os atributos gerais dos rebanhos diferiam entre os dois grupos, 

foi utilizado um teste T de Student para comparação de médias (α = 0,1) e um teste 

de Fisher (α = 0,1). Para estabelecer se as qualificações das variáveis diferiam entre 

os dois grupos de produtores, foi utilizado um teste T de Student para comparação 

de médias (α = 0,1). Também foram utilizados o teste de Fisher (α = 0,1) e o teste X2 

(α = 0,1) para identificar as subvariáveis que apresentavam correlação com a CCS. 

Para estabelecer qual variável teve maior impacto sobre a CCS, foi realizada uma 

regressão logística utilizando o software estatístico MedCalc ® versão 12.7.8. A 

acurácia do modelo obtido foi avaliada mediante: a) o teste de máxima 

verossimilhança, que indica se as variáveis independentes impactam o resultado da 

variável dependente, b) o X2 de Hesmer – Lemeshow, que indica se os valores 
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preditos pela equação concordam com os valores observados, e c) uma tabela de 

classificação para p = 0,5, que indica que porcentagem dos casos é corretamente 

predito pela equação. 

2.3 Resultados 

Tabela 2 – Atributos gerais das fazendas avaliadas e suas proporções ou valores dentro de cada 
grupo (alta ou baixa CCS) 

Característica 
Valor ± IC 

Alta CCS (n = 34) Baixa CCS (n = 34) 

Raça do rebanho (%) 

Holandês 

 

26,5 ± 14,8 

 

41,2 ± 16,5 

Mestiço 

Outras 

67,6 ± 15,7 

5,9 ± 7,9 

52,9 ± 16,8 

5,9 ± 7,9 

Outras características do rebanho 

Animais em lactação 

Produção (L/dia) 

Produção média por vaca (L/vaca/dia) 

Nível de bem-estar
1, 2

 

 

71,6 ± 19,4 

1101,8 ± 345,3 

14,8 ± 1,3 

0,4 ± 0,1 

 

71,4 ± 25,8 

1276,0 ± 588,0 

17,2 ± 2,6 

0,4 ± 0,1 

Tipo de ordenha (%) 

Manual 

Mecânica  

 

0,0 ± 0,0 

100,0 ± 0,0 

 

11,8 ± 10,8 

 88,2 ± 10,8 

Ordenhas por dia (%) 

Uma  

Duas 

Três 

 

0,0 ± 0,0 

97,1 ± 5,7 

2,9 ± 5,7 

 

8,8 ± 9,5 

76,5 ± 14,3 

14,7 ± 11,9 

Produtor 

Idade (anos) 

 

52,4 ± 4,9 

 

52,1 ± 5,0 

Ordenhadores
3
 

Quantidade 

Idade média (anos) 

Escolaridade média (anos) 

Tempo médio de serviço (anos) 

Vacas/ordenhador 

Litros/ordenhador 

 

2,0 ± 0,3 

36,2 ± 3,0 

4,8 ± 0,8 

7,1 ± 3,0 

35,4 ± 5,9 

551,0 ± 129,0 

 

2,3 ± 0,4 

36,2 ± 3,2 

5,6 ± 0,9 

9,3 ± 3,1 

31,0 ± 7,5 

561,6 ± 182,8 

Nota:  
1
 A qualificação de bem-estar compreende condição de tetos, condição corporal, nível de higiene dos 

animais e número de animais coiceando ou defecando durante a ordenha. Ela está dada numa escala 
de zero (péssimo estado) a um (excelente estado). 
2
 Valores médios obtidos da observação de não menos que 80% dos animais de cada rebanho, um 

total de 4.583 vacas. 
3
 Valores médios obtidos de uma amostra de 137 ordenhadores. 
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Na tabela 2 são apresentados os atributos gerais das fazendas avaliadas para cada 

grupo de CCS. Os resultados apresentados na tabela indicam que não existem 

diferenças significativas entre as fazendas com baixa e com alta CCS, ou seja, os 

rebanhos avaliados são relativamente homogêneos quanto às características 

avaliadas. 

Por outro lado, a avaliação dos produtores de fazendas com alta ou com baixa CCS, 

sob a perspectiva do Modelo de Comportamento Planejado, mostrou que eles 

diferem entre sim, particularmente pelas suas atitudes e comportamentos. Na tabela 

3 são apresentadas as qualificações obtidas por cada grupo de produtores, para 

cada uma das variáveis avaliadas, mediante uso dos questionários. 

Tabela 3 – Qualificações obtidas pelos produtores de rebanhos com alta ou com baixa CCS para as 
variáveis do Modelo de Comportamento Planejado avaliadas 

Variável 
Qualificação

1
 ± IC 

Alta CCS (n = 34) Baixa CCS (n = 34) 

Fator intrínseco 

Atitude 

Convicção 

 

0,74 ± 0,04 b 

0,68 ± 0,07 a 

 

0,80 ± 0,03 a 

0,74 ± 0,07 a 

Fator Extrínseco 

Pressão social 

 

0,78 ± 0,06 a 

 

0,79 ± 0,06 a 

Barreiras 

Conhecimento técnico 

 

0,55 ± 0,05 a 

 

0,50 ± 0,05 a 

Habilidades 

Administrar 

Liderar 

Organizar/planejar 

 

0,59 ± 0,08 a 

0,85 ± 0,04 a 

0,10 ± 0,07 a 

 

0,56 ± 0,08 a 

0,85 ± 0,04 a 

0,06 ± 0,06 a 

Comportamento 

Comportamento 

 

0,77 ± 0,04 b 

 

0,83 ± 0,04 a 

Nota: Sinal convencional utilizado: 
a,b Letras diferentes na mesma fila indicam diferencia significativa, p < 0,1. 

1
A qualificação obtida para cada variável resultou do calculo das proporções de respostas positivas 

para suas  respectivas subvariáveis. Quanto mais perto de um a qualificação mais favorável é a 
variável para o controle da mastite. 

Os resultados indicam que os produtores de rebanhos com baixa CCS apresentam 

atitude e comportamento mais favorável a prevenção e controle da mastite 

(qualificações mais próximas de um) do que os apresentados pelos produtores de 

rebanhos com alta CCS. 
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Entretanto, as outras variáveis do modelo: convicção, pressão social, conhecimento 

técnico e capacidade gerencial, foram semelhantes entre os dois grupos de 

produtores. 

2.3.1 Subvariáveis correlacionadas com a CCS 

Cada uma das variáveis gerais do modelo foi composta de uma série de 

subvariáveis (perguntas). Das 63 subvariáveis avaliadas, oito apresentaram 

correlação com a CCS do rebanho. Essas oito subvariáveis são apresentadas na 

tabela 4. 

Tabela 4 – Subvariáveis do Modelo de Comportamento Planejado correlacionadas com CCS e suas 
frequências nos rebanhos com alta ou com baixa CCS 

Variável 

Subvariável 

Alta 

CCS
1
(%) 

Baixa 

CCS
1
 (%) 

Razão de 

possibilidade 

Fisher 

(p<0,1) 

X
2
 

(p<0,1) 

Atitude      

A principal atividade econômica é 

a produção de leite. 
52,9 75,8 2,4 ·· 3,10 

Define como positiva sua 

disposição frente ao negócio. 
76,5 93,9 4,8 0,083 ·· 

Convicção      

Percebe o impacto da sua 

capacidade gerencial. 
35,3 60,6 2,8 0,051 ·· 

Barreiras (conhecimento)      

Identifica as perdas associadas à 

mastite. 
73,5 51,5 0,4 0,08 ·· 

Habilidades (liderança)      

Escuta as ideias de seus 

empregados. 
75,8 93,6 4,6 0,08 ·· 

Comportamento      

Não compra animais. 67,6 91,2 4,9 0,03 5,76 

Faz manutenção periódica do 

equipamento de ordenha. 
70,6 90,0 3,7 0,07 ·· 

Descarta animais crônicos. 67,6 93,9 7,4 0,01 ·· 

 Nota: Sinal convencional utilizado: 
··  Não se aplica dado numérico. 

1
 n = 34. 

Observa-se que os produtores do grupo de baixa CCS se caracterizaram por terem a 

produção de leite como atividade econômica principal, definirem sua disposição 
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frente ao negócio como positiva, por evitarem a compra e introdução de animais no 

seu rebanho, descartarem os animais crônicos e fazerem manutenção preventiva do 

seu equipamento de ordenha em maior proporção que os produtores de alta CCS. 

Da mesma foram os produtores de baixa CCS se diferenciam dos produtores de alta 

CCS por subvariáveis de convicção, barreiras e habilidade. Os produtores de baixa 

CCS percebem o impacto da sua capacidade gerencial e escutam seus empregados 

em maior proporção que os produtores de alta CCS.  

Por outro lado, os produtores do grupo de alta CCS se caracterizaram por estarem 

mais familiarizados com as perdas financeiras associadas à mastite, do que o grupo 

de produtores de baixa CCS. 

2.3.2 Variáveis que explicam a CCS do rebanho 

As variáveis do modelo de comportamento planejado: atitude, convicção, pressão 

social, conhecimento técnico, capacidade gerencial e comportamento, foram 

submetidas a uma regressão logística, com o intuito de estabelecer qual ou quais 

delas explicavam a CCS do rebanho. O resultado dessa regressão é expressa na 

eq. (1): 

 

O modelo obtido mostrou que atitude é a variável que melhor explica a probabilidade 

de um rebanho apresentar baixa CCS (teste de máxima verossimilhança: X2 = 5,067, 

p = 0,0244; X2 de Hesmer – Lemeshow: X2 = 2,0652, p = 0,7238) e prediz 

corretamente 63% dos casos. 

Os resultados obtidos da eq. (1) permitem alimentar a eq. (2) para estimar a 

probabilidade (p) de uma fazenda apresentar baixa CCS. 

 

As probabilidades estimadas utilizando a eq. (1) e a eq. (2) são apresentadas na 

tabela 5. Para fazer esta estimativa foram introduzidas cinco qualificações de atitude 

na eq. (1), incluindo as qualificações de atitude do grupo de baixa CCS, do grupo de 

alta CCS, amostra total e os valores mínimo e máximo teóricos. 

(1) 

(2) 
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Tabela 5 – Estimativa da probabilidade de uma fazenda apresentar baixa CCS em função da atitude 
do produtor 

Grupo Atitude Logit(produtor) p 

Valor mínimo teórico 0,00 -3,93270 0,02 

Alta CCS 0,74 -0,17634 0,46 

Amostra total 0,77 -0,02406 0,49 

Baixa CCS 0,80 0,12823 0,53 

Valor máximo teórico 1,00 1,14346 0,76 

 

Os resultados mostram que quanto mais alta a qualificação de atitude do produtor, 

maior a probabilidade da fazenda apresentar baixa CCS e que essa probabilidade 

varia entre 2% e 76% dependendo da atitude do produtor. 

2.4 Discussão 

A avaliação do produtor, usando o Modelo de Comportamento Planejado, mostrou 

que apesar do contexto econômico e legal homogêneo, a atitude e comportamento 

dos produtores de rebanhos com alta e com baixa CCS são diferentes. 

No caso da atitude, o grupo de produtores de rebanhos com baixa CCS apresenta 

uma melhor orientação para a prevenção e controle da mastite do que o grupo de 

produtores de rebanhos com alta CCS. A melhor orientação da atitude do grupo com 

baixa CCS parece surgir do seu maior foco na produção de leite e da sua disposição 

mais positiva frente ao negócio, características associadas à constante busca de 

sucesso técnico e financeiro. O sucesso técnico e financeiro, por sua vez, está 

relacionado com as menores incidências de mastite e menor CCS no tanque deste 

grupo (WILLOCK; DEARY; EDWARDS-JONES; GIBSON; MCGREGOR; 

SUTHERLAND; DENT; MORGAN; GRIEVE, 1999; WILLOCK; DEARY; 

MCGREGOR; SUTHERLAND; EDWARDS-JONES; MORGAN; DENT; GRIEVE; 

GIBSON; AUSTIN, 1999; RENEAU, 2003). 

Já no caso do comportamento, é provável que a diferença entre os dois grupos de 

produtores seja consequência das suas atitudes díspares (PLIGT e DE VRIES, 1995 

apud BERGEVOET; ONDERSTEIJN; SAATKAMP; VAN WOERKUM; HUIRNE, 

2004). Observou-se que os produtores de rebanhos com baixa CCS apresentam 

comportamentos favoráveis para o controle da mastite como: não comprar nem 

introduzir animais no rebanho, descartar animais crônicos e fazer manutenção 



 29 

preventiva do equipamento de ordenha. Esses comportamentos, além de reduzir a 

incidência da doença no rebanho, têm um reconhecido impacto positivo sobre a 

produtividade, lucratividade e sucesso técnico das fazendas (BLOWEY; 

EDMONDSON, 2010). 

As qualificações das variáveis atitude e comportamento dos produtores de rebanhos 

com baixa CCS, mesmo que mais altas do que as qualificações do grupo com alta 

CCS, evidenciam que ainda existe uma área de oportunidade relacionada à 

mudança de comportamento e atitude dos produtores. 

Além de diferir na sua atitude e no seu comportamento, os dois grupos de 

produtores também apresentam outras características (subvariáveis) que os 

diferenciam, como o nível em que percebem o impacto de sua capacidade gerencial 

sobre os resultados do rebanho e a atenção dada para as sugestões de seus 

empregados. Estas duas subvariáveis podem impactar o comportamento do 

produtor, mesmo quando as variáveis das que fazem parte: convicção e capacidade 

gerencial (liderança), não foram diferentes entre os dois grupos.  No caso dos 

produtores de rebanhos com baixa CCS, estas subvariáveis podem reforçar seu 

sentimento de serem capazes e sua influencia sobre os empregados, o que vai 

fortalecer e facilitar a execução de ações para a prevenção e controle da mastite 

(AJZEN, 1991; ALVESSON; SVENINGSSON, 2003; REINKE, 2004). 

Os produtores de rebanhos com alta CCS mostraram-se mais familiarizados com as 

perdas financeiras ocasionadas pela mastite do que os produtores de rebanhos com 

baixa CCS. Porém, apesar dessa maior familiaridade, o grupo com alta CCS parece 

não agir efetivamente no controle da doença, evidenciando que mesmo conhecendo 

as consequências, os produtores podem optar por não tomarem ações preventivas 

e/ou corretivas para diminuir a incidência de mastite no rebanho (VAN DER ZWAAG; 

VAN SCHAIK; LAM, 2005). Como os produtores estão agindo contrariamente ao que 

sabem (dissonância cognitiva), possivelmente estão enfrentando uma inconsistência 

psicológica que lhes gera desconforto. Para diminuir esse desconforto, os produtores 

podem ter mudado sua atitude, relevando a importância da mastite e assim terem 

justificado para si mesmos seu comportamento contrario à prevenção e controle da 

doença (FESTINGER, 1962a; b).  
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Fica evidente que o produtor constitui uma fonte de variação dentro das fazendas, 

com capacidade de afetar os resultados do rebanho (SEABROOK, 1984; HANNA; 

SNEDDON; BEATTIE; BREUER, 2006), incluindo a CCS. No entanto, a capacidade 

do produtor de impactar a CCS decorre, segundo a regressão logística, da sua 

atitude, sendo que ela pode elevar a probabilidade de um rebanho apresentar baixa 

CCS de 2% para 76%. Estudo semelhante também relata que o comportamento não 

é um bom preditor da CCS e que a atitude é a variável que melhor explica a variação 

(até 47%) do indicador (JANSEN; VAN DEN BORNE; RENES; VAN SCHAIK; LAM; 

LEEUWIS, 2009). Igualmente permite inferir que parte do problema da qualidade do 

leite brasileiro, particularmente a alta CCS do leite, tem como ponto de partida a falta 

de uma atitude favorável para o controle da mastite. 

Essa carência de atitude positiva pode ser explicada pela falta de uma adequada 

pressão social sobre os produtores. A pressão social existente no país é insuficiente 

para gerar mudanças de atitude e consequentemente de comportamento dos 

produtores porque eles nem sequer conhecem a legislação que regulamenta sua 

atividade (80% do total de produtores avaliados desconhecem os limites de CCS 

estabelecidos pela IN 62) e consequentemente acreditam que as normas não serão 

aplicadas. Do mesmo modo a indústria exerce pressão social mediante bonificações 

econômicas, sendo que as medidas punitivas (penalizações econômicas) têm um 

impacto mais duradouro (JANSEN, 2010).  

2.5 Conclusões  

Os resultados da pesquisa permitem concluir que o produtor tem impacto sobre a 

CCS e que a atitude e comportamento dos produtores de baixa e de alta CCS são 

diferentes. 

A legislação atual e os programas de pagamento por qualidade por si só não são 

estímulos suficientes para incentivar uma mudança da atitude e conseguentemente 

do comportamento do produtor em prol da prevenção e controle da mastite.  

Visto que a atitude é a variável com maior impacto sobre a mastite, futuros 

programas para a melhoria da qualidade do leite e redução da CCS devem focar em 

modificar a atitude do produtor a respeito da doença. Isto pode ser conseguido 

mediante campanhas de comunicação massiva, oficinas de divulgação e 
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treinamento e reforço da pressão social (por exemplo, tornar efetivas as punições 

legais e incorporar penalizações econômicas nos esquemas de pagamento para 

leite com alta CCS) que aumentem a percepção do produtor quanto a importância da 

mastite para o seu negócio. 
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3 O ORDENHADOR COMO FATOR DE RISCO DA MASTITE 

Resumo 

      A mastite é a doença que gera as maiores perdas financeiras para a 
bovinocultura leiteira mundial. No Brasil, o governo e a indústria têm tentado 
estimular o controle da mastite através da legislação e de programas de pagamento 
por qualidade. Porém os resultados não são satisfatórios, com média de CCS 
nacional ao redor de 400.000 células por mL e prevalência de cerca de 45%. Por 
outro lado, existem rebanhos com baixa CCS submetidos às mesmas condições que 
os demais rebanhos. Com base nisto, o objetivo desta pesquisa foi identificar as 
diferenças que existem entre rebanhos com alta e com baixa CCS, em especial 
quanto ao ordenhador, o responsável em colocar em prática as medidas de controle 
da doença. Para isso foram aplicados questionários e listas de verificação em 68 
rebanhos de uma mesma região do país e vinculados a um mesmo programa de 
pagamento por qualidade. Os rebanhos foram agrupados em rebanhos com alta 
CCS (CCS > 700 mil/mL) e rebanhos com baixa CCS (CCS < 250 mil/mL).  Os 
resultados indicam que: a) o nível de satisfação de necessidades do ordenhador e 
seu comportamento diferem entre os dois grupos, sendo o comportamento um dos 
fatores relacionados à maior probabilidade de um rebanho apresentar baixa CCS, b) 
o comportamento depende da disponibilidade dos meios adequados para realizar o 
trabalho e da atitude do ordenhador, c) a condição do equipamento de ordenha 
(meios), difere entre os dois grupos. Portanto, para que exista um controle efetivo da 
mastite e melhoria da qualidade do leite, é necessário estimular o investimento nos 
meios e alterar a atitude dos ordenhadores em relação à doença. 

Palavras-chave: CCS; Meios; Comportamento; Atitude; Ordenhador; Fator de risco 

Abstract 

      Globally, mastitis is the main cause of financial loses in the dairy farming. In 
Brazil, the government and the industry stimulate the mastitis control through the 
legislation and quality-based payment programs, but the results are not satisfactory, 
with SCCs average of 400.000 cells per mL and prevalence of 45%. However, there 
are herds with low SCCs under the same conditions of the other herds. Then, was 
purpose of this research, identify the differences between herds with high and low 
SCCs, especially regarding the milker, responsible of the implementation of the 
mastitis control practices. For that, 68 herds were evaluated through the application 
of structured questionnaires, and checklists. The herds, located in the same region 
and under the same quality-based payment program, were grouped into herds with 
high SCCs (SCC > 700.000) and herds with low SCCs (SCC < 250.000). The results 
show that: a) the level of satisfaction of the milker’s needs and his behavior are 
different between the two groups, being the behavior one of the factors related with a 
higher probability of a farm presenting low SCCs, b) the behavior depends of the 
availability of the right means to do the work, and of the milker’s attitude, and c) the 
functional condition of the milking machine (means), differs between the two groups. 
Therefore, to attain an effective mastitis control and milk quality improvement is 
necessary to stimulate the investment in the means, and to take actions to change 
the milkers’ attitude toward mastitis.       

Keywords:  SCC; Means; Behavior; Attitude; Milker; Risk factor 
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3.1 Introdução 

A mastite continua sendo a doença com maior impacto econômico sobre a 

bovinocultura leiteira no mundo (BARKEMA; GREEN; BRADLEY; ZADOKS, 2009), 

gerando perdas por redução da produtividade que oscilam entre 3% e 4% da 

produção mundial (GUSTAVSSON; CEDERBERG; SONESSON; VAN OTTERDIJK; 

MEYBECK, 2011). Essas perdas chegam a 26,8 milhões de toneladas anuais, o que 

é equivalente a 81% da produção total anual do Brasil em 2012 ou a 167% da 

produção total anual da Nova Zelândia para o mesmo ano (GUSTAVSSON; 

CEDERBERG; SONESSON; VAN OTTERDIJK; MEYBECK, 2011; FAO, 2013). No 

Brasil, estima-se que as perdas de produção causadas pela mastite sejam de 1,2 

bilhões de dólares anuais (LEHENBAUER; OLTJEN, 1998; FONSECA; SANTOS, 

2000; CENTRO DE ESTUDOS EM ECONOMIA APLICADA, 2013).  

Apesar das consideráveis perdas que a doença acarreta para o setor leiteiro 

brasileiro e dos esforços feitos pelo governo e pela indústria para melhorar as 

características do leite cru produzido no país, hoje mais de 45% das explorações 

leiteiras do Brasil apresentam uma contagem de células somáticas (CCS) acima de 

400.000 células por mL (média geométrica) (CASSOLI, 2012; VILELA, 2012). 

Essa dificuldade para controlar a mastite, doença causadora da alta CCS, pode ser 

consequência de seu caráter multifatorial. Os fatores de risco da doença têm sido 

plenamente identificados (patógenos, atributos dos animais, processo de ordenha, 

nível de limpeza do ambiente e condição operacional do equipamento de ordenha) 

(NYMAN, 2007; NIELSEN, 2009) e com base nesses fatores tem sido desenvolvidas 

práticas e ações efetivas para o controle da mastite, porém muitas vezes essas 

práticas e ações não apresentam os resultados esperados (JANSEN; VAN DEN 

BORNE; RENES; VAN SCHAIK; LAM; LEEUWIS, 2009).   

A aplicação dessas práticas é na maioria das vezes responsabilidade do empregado 

e, portanto, a forma como ele se comporta (executa) tem impacto direto sobre os 

resultados observados, como por exemplo a CCS do rebanho (HEMSWORTH; 

COLEMAN; BARNETT; BORG; DOWLING, 2002; IVEMEYER; KNIERIM; 

WAIBLINGER, 2011). O comportamento do ordenhador depende, como descrito no 



 39 

Modelo de Comportamento do Empregado segundo Machado1 (informação verbal), 

dos meios para fazer o trabalho, da sua competência, da sua motivação e do nível 

de satisfação de suas necessidades. No Brasil a competência do empregado está 

limitada pela deficiente educação básica oferecida ao individuo assim como pela 

carência de treinamento e capacitação profissional, o que dificulta a absorção de 

tecnologias (meios) que podem impactar positivamente seu desempenho e os 

indicadores do rebanho. Da mesma forma existe uma diminuição da oferta de mão 

de obra no setor rural como consequência da aparente insatisfação das 

necessidades e falta de motivação dos empregados o que lhes leva a migrar para as 

cidades. Estas limitações têm como impacto final uma menor produtividade do 

ordenhador brasileiro quando comparado com os empregados de rebanhos de 

diferentes países do mundo (VENTURINI; CARVALHO; ORTOLANI, 2012; CABRAL, 

2013; MILKPOINT, 2013). 

Visto isto, esta pesquisa foi conduzida no intuito de avaliar e quantificar, utilizando o 

Modelo de Comportamento do Empregado, o impacto do ordenhador sobre a CCS e 

determinar se existem diferenças entre ordenhadores de rebanhos com alta e com 

baixa CCS. Espera-se que os resultados sirvam de base para desenvolver 

estratégias que permitam alcançar um controle efetivo da mastite, diminuir a CCS e 

consequentemente melhorar a qualidade do leite brasileiro. 

3.2 Material e Métodos 

Foram avaliados 68 rebanhos (um ordenhador por rebanho) participantes do mesmo 

programa de pagamento de leite por qualidade e localizados na mesma região do 

país. Os 68 rebanhos foram selecionados de um total de 500 fornecedores de leite 

de um mesmo laticínio. Inicialmente foram identificados os rebanhos que 

apresentavam valores extremos de CCS, considerando sua média geométrica dos 

três meses prévios ao inicio do estudo. Como valores extremos foram considerados 

as contagens médias maiores que 700.000 células por mL e menores que 250.000 

células por mL. Posteriormente foram selecionados mediante amostragem aleatória 

34 rebanhos do grupo com CCS maior do que 700 mil/mL (rebanhos com alta CCS) 

e 34 rebanhos do grupo com CCS menor do que 250 mil/mL (rebanhos com baixa 

CCS). O proposito de selecionar rebanhos com valores extremos de CCS foi fazer 

                                            
1
 MACHADO, P. F. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo. 
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mais evidentes e consequentemente mais fáceis de identificar as diferenças que 

poderiam existir entre os dois grupos de rebanhos.  

3.2.1 Variáveis avaliadas 

O impacto dos ordenhadores sobre a CCS do rebanho foi avaliado sob a perspectiva 

do Modelo de Comportamento do Empregado segundo Machado1 (informação 

verbal). A CCS foi considerada a variável categórica dependente (alta CCS ou baixa 

CCS) e as outras variáveis descritas no modelo (exceto habilidade) foram 

consideradas independentes. 

Cada uma das variáveis independentes constava de uma série de subvariáveis, 

expressas como perguntas nos questionários.  

3.2.1.1 O Modelo de Comportamento do Empregado 

Segundo o modelo, o comportamento do empregado depende de sua atitude, dos 

meios disponíveis para executar as tarefas, de sua competência, de sua motivação e 

do atendimento às suas necessidades. O comportamento, por sua vez, pode afetar o 

resultado de CCS. Esse modelo é descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 - Modelo de Comportamento do Empregado segundo Machado
2
 (informação verbal)  

                                            
2
 MACHADO, P. F. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo. 
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No modelo, os meios se definem como aquelas ferramentas e materiais necessários 

para que o empregado possa desempenhar-se (comportar-se) corretamente no seu 

trabalho. Esses meios são: O material de consumo (luvas para ordenhar, solução 

desinfetante para pré e pós-ordenha, papel para secagem de tetos, medicamentos 

para tratamento de casos de mastite e medicamentos para terapia de vaca seca) e o 

equipamento de ordenha. 

Já, a competência se refere à capacidade do indivíduo de manter um nível 

persistente de desempenho no seu trabalho. Essa capacidade depende de: a) 

atitude, que se define como a intenção de executar o trabalho – intenção de fazer, b) 

conhecimento, que se define como a informação técnica necessária para que o 

indivíduo saiba executar corretamente sua função – saber fazer, e c) habilidade, que 

consiste nos processos motores que o indivíduo precisa desenvolver para ter jeito 

para fazer o trabalho – jeito de fazer (CHENEY; HALE; KASPER, 1990; AJZEN, 

1991; HERLING; PROVO, 2000). 

Por outro lado, a motivação se refere à vontade de fazer algo em particular. Um 

indivíduo que tem vontade de ter um bom desempenho no seu trabalho pode ser 

considerado motivado. Essa vontade de fazer pode ser: a) intrínseca, quando resulta 

da satisfação inerente ao comportamento ou atividade (esse conceito pode ser 

expresso mediante a pergunta: o ordenhador gosta de ordenhar?); ou b) extrínseca, 

quando a vontade de fazer depende de obter algo diferente da simples satisfação de 

ter feito, por exemplo, obter uma recompensa ou obter reconhecimento. A motivação 

extrínseca pode ser expressa pela pergunta: para o ordenhador é importante o 

reconhecimento do seu superior imediato? (RYAN; DECI, 2000; BENABOU; 

TIROLE, 2003). 

Finalmente, a variável necessidades do modelo faz referencia àquilo que é 

necessário para que o indivíduo se comporte adequadamente. Uma necessidade 

não atendida passa a ser um fator desmotivador para o indivíduo, que perde o foco 

no seu trabalho, comprometendo o resultado esperado (MASLOW, 1943).  

As necessidades abrangidas pelo modelo são: a) fisiológicas e de segurança, que 

compreendem a necessidade de alimento, exercício, descanso, saúde, refugio, 

estabilidade e proteção contra perigos e privações que qualquer indivíduo possui. 
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Esse grupo de necessidades, quando satisfeito, não motiva um comportamento 

particular, mas quando não atendido, torna-se prioridade, fazendo com que o 

empregado deixe de lado qualquer outro comportamento (MCGREGOR, 1957). b) 

Sociais, que consistem no desejo do indivíduo de sentir-se parte de algo, de ser 

aceito pelos pares, de dar e receber amizade e afeto. Quando as necessidades 

sociais não são satisfeitas o risco de rotatividade dos empregados é maior (COLE; 

SCHANINGER; HARRIS, 2002). c) De estima e auto-realização, que se referem ao 

desejo de ser respeitado e reconhecido, ao desejo do indivíduo de criar e construir, 

de expressar seu máximo potencial. Quando o indivíduo está tentando satisfazer 

esse grupo de necessidades, é indicativo de que as necessidades fisiológicas, de 

segurança e sociais têm sido satisfeitas razoavelmente. Porém, se o trabalho não 

satisfaz este último grupo de necessidades, o comportamento do indivíduo será 

afetado (MCGREGOR, 1957). 

3.2.2 Questionários 

Todos os questionários e listas de verificação foram aplicados pelo mesmo 

pesquisador em todos os rebanhos avaliados. Os questionários dirigidos aos 

ordenhadores foram aplicados na forma de entrevista com o objetivo de garantir a 

maior clareza possível e o entendimento do ordenhador das perguntas e das 

respostas possíveis.  

Para avaliar a rotina de ordenha e o estado operativo do equipamento de ordenha, 

foram utilizadas listas de verificação (BLOWEY; EDMONDSON, 2010; LYBBERT; 

MILLAR, [20-?]). No caso das variáveis: disponibilidade do material de consumo, 

atitude, motivação intrínseca, motivação extrínseca, necessidades fisiológicas e de 

segurança, necessidades sociais e necessidades de estima e auto-realização, foram 

utilizados questionários estruturados, cujas respostas estavam dadas numa escala 

Likert. As respostas possíveis eram: discordo em absoluto (1), discordo (2), nem 

concordo – nem discordo (3), concordo (4) e concordo em absoluto (5). Já para 

avaliar o conhecimento técnico dos ordenhadores foi utilizado um questionário 

estruturado com respostas de seleção múltipla. Estes questionários foram aplicados 

como indicado na tabela 1 e são disponibilizados no apêndice A. 
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Tabela 1 – Variáveis do Modelo de Comportamento do Empregado, número de subvariáveis 
(perguntas) dentro de cada variável e tipo de questionário aplicado aos ordenhadores 

Variável 
Número de perguntas 

(subvariáveis) 
Tipo de questionário 

Material de consumo 6 Escala de Likert 

Equipamento de ordenha 24 Lista de verificação 

Conhecimento técnico 11 Seleção múltipla 

Rotina de ordenha 28 Lista de verificação 

Atitude 11 Escala de Likert 

Necessidades fisiológicas e de segurança 8 Escala de Likert 

Necessidades sociais 3 Escala de Likert 

Necessidades de estima e auto-realização 4 Escala de Likert 

Motivação intrínseca 3 Escala de Likert 

Motivação extrínseca 6 Escala de Likert 

 

3.2.3 Processamento dos dados 

As subvariáveis (perguntas) receberam uma qualificação binária, onde a nota zero 

(0) indicava que a subvariável era desfavorável para a prevenção e controle da 

mastite, enquanto que a nota um (1) indicava que a subvariável contribuía para a 

prevenção e controle da doença.   

As listas de verificação constatavam se a subvariável estava na condição adequada 

ou não. Quando a subvariável não estava na condição adequada ganhava uma nota 

zero (0) e quando estava na condição adequada ganhava uma nota um (1). 

No caso de questionários com escalas Likert, as respostas: discordo em absoluto 

(1), discordo (2) e nem concordo – nem discordo (3), foram consideradas 

desfavoráveis para a prevenção e controle da mastite e receberam nota zero (0). As 

respostas: concordo (4) e concordo em absoluto (5) foram consideradas como 

favoráveis para a prevenção e controle da mastite e receberam nota um (1) 

(REICHHELD, 2006). 

Os questionários de seleção múltipla só tinham uma resposta correta. As respostas 

erradas geraram uma nota zero (0) para a subvariável e as respostas corretas 

geraram uma nota um (1). 

 



 44 

3.2.3.1 Qualificação das variáveis 

A qualificação de cada uma das variáveis consistiu na proporção de respostas 

positivas obtidas pelas suas subvariáveis correspondentes. Essas qualificações 

foram calculadas para o grupo de baixa CCS, o grupo de alta CCS e para o total de 

ordenhadores avaliados. 

A qualificação da variável variava entre zero (0) e um (1). A variável era mais 

desfavorável para a prevenção e controle da mastite quanto mais perto sua nota 

estava de zero (0). Pelo contrário, a variável era mais favorável para a prevenção e 

controle da mastite quanto mais perto sua nota estava de um (1).  

Para cada qualificação foi calculado o intervalo de confiança (IC) considerando α = 

0,05. 

3.2.3.2 Análise estatística  

Para definir se as variáveis diferiam entre os dois grupos de ordenhadores foi 

utilizado um teste T de Student para comparação de médias (α = 0,1). 

Para identificar as subvariáveis (perguntas) que apresentaram correlação com CCS, 

foram usados um teste exato de Fisher (α = 0,1) e um teste X2 (α = 0,1). 

Para estabelecer as variáveis com maior impacto sobre a CCS, foi feita uma 

regressão logística. Esse modelo foi validado mediante: a) o teste de máxima 

verossimilhança, que constata o impacto das variáveis independentes sobre a 

variável dependente; b) o X2 de Hesmer – Lemeshow, que constata se as predições 

do modelo coincidem com os valores observados; e c) uma tabela de classificação 

considerando p = 0,5, que indica a porcentagem de casos corretamente preditos 

pela equação. 

Para identificar as variáveis que melhor explicavam o comportamento do 

empregado, foi realizada uma regressão múltipla.  

O software estatístico MedCalc ® versão 12.7.8 foi utilizado tanto para a regressão 

logística como para a regressão múltipla. 
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3.3 Resultados 

As qualificações obtidas pelos ordenhadores dos dois grupos de rebanhos para cada 

uma das variáveis avaliadas são apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 – Qualificações obtidas pelos ordenhadores de rebanhos com alta ou com baixa CCS para 
as variáveis do Modelo de Comportamento do Empregado avaliadas 

Variável 
Qualificação

1
 ± IC 

Alta CCS (n = 34) Baixa CCS (n = 34) 

Meios 

Material de consumo 

Equipamento de ordenha 

 

0,86 ± 0,05 a 

0,66 ± 0,03 a 

 

0,84 ± 0,05 a 

0,76 ± 0,03 b 

Competência 

Conhecimento 

Atitude 

 

0,72 ± 0,04 a 

0,80 ± 0,04 a 

 

0,70 ± 0,05 a 

0,76 ± 0,04 a 

Necessidades 

Fisiológicas/segurança 

Sociais 

Estima/auto-realização 

 

0,94 ± 0,03 a 

0,90 ± 0,06 a 

0,79 ± 0,07 a 

 

0,92 ± 0,04 a 

0,90 ± 0,06 a 

0,89 ± 0,05 b 

Motivação 

Intrínseca 

Extrínseca 

 

0,99 ± 0,02 a 

0,83 ± 0,05 a 

 

0,98 ± 0,03 a 

0,82 ± 0,05 a 

Comportamento 

Rotina de ordenha 

 

0,51 ± 0,03 a 

 

0,58 ± 0,03 b 

Nota: Sinais convencionais utilizados: 
NS  Não significativo. 
a,b Letras diferentes na mesma fila indicam diferencia significativa, p< 0,1. 

1
A qualificação obtida para cada variável resultou do calculo das proporções de respostas positivas 

para suas  respectivas subvariáveis. Quanto mais perto de um a qualificação mais favorável é a 
variável para o controle da mastite. 
 

Destes resultados, observa-se que os dois grupos de empregados se diferenciam 

entre sim pelo nível de satisfação das necessidades de estima e auto-realização e 

pelo comportamento. Do mesmo modo, a condição operacional do equipamento de 

ordenha difere entre os dois grupos de rebanhos. Observa-se também que, no grupo 

com baixa CCS as qualificações destas variáveis são melhores, favorecendo o 

controle da mastite. 
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3.3.1 Subvariáveis correlacionadas com a CCS 

Cada uma das variáveis do modelo consta de uma série de subvariáveis 

(perguntas). Das 104 subvariáveis avaliadas, 11 apresentaram correlação com a 

CCS do rebanho. Essas 11 subvariáveis são apresentadas na tabela 3.  

Tabela 3 – Subvariáveis do Modelo de Comportamento do Empregado correlacionadas com CCS e 
suas frequências nos rebanhos com alta ou com baixa CCS 

Variável 

Subvariável 

Alta CCS
1
 

(%) 

Baixa 

CCS
1
 (%) 

Razão de 

possibilidade 

Fisher 

(p<0,1) 

X
2
 

(p<0,01) 

Meios/equipamento de ordenha      

O equipamento de ordenha 

recebe manutenção preventiva. 
52,9 73,3 2,4 ·· 2,83 

Os insufladores são trocados 

oportunamente. 
38,2 66,7 3,2 0,027 5,16 

Os insufladores estão em bom 

estado. 
70,6 90,0 3,8 0,068 ·· 

O orifício de entrada de ar está 

livre de obstruções. 
52,9 83,3 4,4 0,016 6,68 

A tampa do copo coletor está 

íntegra. 
79,4 100,0 ·· 0,012 ·· 

A reserva de vácuo é adequada. 35,3 60,0 2,8 0,078 3,91 

A proporção de vacas coiceando 

ou defecando é menor que 20%. 
23,5 43,3 2,5 ·· 2,84 

      
Comportamento/rotina de ordenha      

O ordenhador usa um papel por 

teto para a secagem. 
26,7 6,5 0,2 0,043 ·· 

O ordenhador alinha a unidade 

com o úbere da vaca. 
5,9 26,7 5,8 0,036 ·· 

O ordenhador retira no momento 

certo a unidade de ordenha. 
14,7 46,7 5,1 0,007 7,80 

O ordenhador aplica 

corretamente a solução de pós-

dipping. 

5,2 75,9 2,6 ·· 2,75 

Nota: Sinal convencional utilizado: 
·· Não se aplica dado numérico. 

1
n = 34 
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As subvariáveis que apresentaram correlação com a CCS pertencem ao grupo de 

meios (equipamento de ordenha) e comportamento (rotina de ordenha), suportando 

os resultados apresentados na tabela 2. 

Observa-se que os ordenhadores de rebanhos com baixa CCS dispõem com maior 

frequência de equipamento de ordenha que recebe oportunamente manutenção 

preventiva e troca de insufladores. Do mesmo modo, o equipamento de ordenha 

deste grupo de ordenhadores apresenta o orifício de entrada de ar livre de 

obstruções, a tampa do coletor íntegra, reserva de vácuo adequada e está 

associado a uma menor taxa de animais coiceando ou defecando durante a 

ordenha. 

Observou-se também que os ordenhadores de rebanhos com baixa CCS alinham a 

unidade de ordenha com o úbere da vaca após colocação da mesma, retiram 

oportunamente a unidade de ordenha e aplicam corretamente o pós-dipping e com 

maior frequência do que os ordenhadores de rebanhos com alta CCS. Por outro 

lado, a proporção de ordenhadores que utiliza um papel por teto durante a 

preparação do úbere para a ordenha foi maior no grupo de alta CCS.  

3.3.2 Variáveis que explicam as CCS do rebanho 

Foi realizada uma regressão logística para determinar o impacto das variáveis do 

Modelo de Comportamento do Empregado sobre a CCS, obtendo como resultado a 

eq. (1). 

 

A regressão indicou que a rotina de ordenha (comportamento) é a variável que 

melhor explica a probabilidade de um rebanho apresentar baixa CCS (teste de 

máxima verossimilhança: X2 = 10,178, p = 0,0014; X2 de Hesmer – Lemeshow: X2 = 

2,4161, p = 0,9333) e prediz corretamente 62% dos casos. 

Os resultados obtidos da eq. (1) permitem alimentar a eq. (2) para estimar a 

probabilidade (p) de uma fazenda apresentar baixa CCS.  

 

(1) 

(2) 
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Os resultados de uma simulação utilizando a eq. (1) e a eq. (2) são apresentados na 

tabela 4. Para fazer esta estimativa foram utilizadas cinco qualificações de rotina de 

ordenha na eq. (1): a obtida pelo grupo com baixa CCS, a obtida pelo grupo com alta 

CCS, a obtida pela amostra total e as qualificações mínima e máxima teóricas. 

Tabela 4 – Estimativa da probabilidade de uma fazenda apresentar baixa CCS em função da rotina 
de ordenha (comportamento) executada pelo ordenhador 

Grupo Rotina de ordenha Logit(ordenhador) P 

Valor mínimo teórico 0,00 -4,39840 0,01 

Alta CCS 0,51 -0,45019 0,39 

Amostra total 0,54 -0,21795 0,44 

Baixa CCS 0,58 0,09172 0,52 

Valor máximo teórico 1,00 3,34318 0,96 

 

Estes resultados indicam que quanto mais alta a nota da rotina de ordenha, mais 

alta a probabilidade da fazenda apresentar baixa CCS e que essa probabilidade 

varia entre 1% e 96% segundo o comportamento do ordenhador. 

3.3.3 Variáveis que explicam o comportamento do ordenhador 

Como o comportamento foi identificado como a variável que melhor explica a CCS, 

foi realizada uma regressão múltipla objetivando identificar como as outras variáveis 

do "Modelo de Comportamento do Empregado" influíram na conduta do ordenhador. 

O resultado dessa regressão foi a eq. (3): 

 

A regressão indica que o equipamento de ordenha, o material de consumo e a 

atitude do empregado explicam até 48% (R2 ajustado = 0,4839) da variação do seu 

comportamento. A regressão também indica que a variável com maior impacto sobre 

o comportamento é o equipamento de ordenha, seguido do material de consumo e 

finalmente da atitude. 

Os resultados de uma simulação, introduzindo na eq. (3) valores extremos para as 

variáveis são apresentados na tabela 5. 

  

(3) 
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Tabela 5 – Estimativa da qualificação de comportamento do ordenhador em função da qualificação do 
material de consumo, do equipamento de ordenha e da atitude 

Material de consumo Equipamento de ordenha Atitude Comportamento 

0,00 0,00 0,00 -0,12 

0,00 0,00 1,00 0,05 

1,00 0,00 0,00 0,17 

0,00 1,00 0,00 0,29 

1,00 0,00 1,00 0,33 

0,00 1,00 1,00 0,45 

1,00 1,00 0,00 0,57 

1,00 1,00 1,00 0,74 

 

Os resultados mostram que na ausência de meios e atitude adequados, o 

comportamento apresenta uma qualificação negativa, indicando que o 

comportamento do ordenhador pode contribuir à disseminação da mastite no 

rebanho. Porém, essa qualificação melhora na medida em que melhoram as 

qualificações do material de consumo, equipamento de ordenha e atitude. Os 

resultados também mostram que a qualificação do comportamento varia entre -0,12 

e 0,74. 

3.4 Discussão 

Os resultados indicam que o ordenhador tem impacto sobre a CCS do rebanho e 

que o nível de satisfação das necessidades de estima e auto-realização e o 

comportamento é diferente entre os dois grupos de ordenhadores.  Do mesmo 

modo, a condição operacional do equipamento de ordenha difere entre os dois 

grupos. Estas três variáveis apresentaram uma condição mais favorável para o 

controle da mastite nos rebanhos com baixa CCS. 

O estado operacional do equipamento de ordenha e o nível de atendimento das 

necessidades de auto-realização estão relacionados com o nível de satisfação geral 

do ordenhador com seu trabalho (FRIEDLANDER; PICKLE, 1968), sendo que uma 

maior satisfação resulta em melhor desempenho ou comportamento (JUDGE; 

THORESEN; BONO; PATTON, 2001), impactando favoravelmente na CCS do 

rebanho (JOHNSON, 2000; RODRIGUES; CARAVIELLO; RUEGG, 2005). 

Da mesma forma, as subvariáveis correlacionadas com a CCS como: o orifício de 

entrada de ar estar livre de obstruções e a tampa do coletor estar íntegra 
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(equipamento de ordenha), o ordenhador alinhar a unidade de ordenha com o úbere 

do animal, o ordenhador retirar oportunamente a unidade de ordenha e o 

ordenhador aplicar corretamente o pós-dipping (comportamento do ordenhador), 

sugerem que os ordenhadores de rebanhos com baixa CCS são mais cuidadosos e 

prestam maior atenção aos detalhes. Estas características de comportamento são 

importantes para o desenvolvimento de atividades de rotina como a ordenha e, 

portanto, favorecem o controle da mastite no rebanho (JUDGE; CABLE, 1997; 

HOGAN; HOGAN, 2001; JUCHNOWSKI, 2004). 

No entanto, os resultados também mostraram que os ordenhadores de rebanhos 

com alta CCS utilizam um papel por teto durante a preparação do úbere para a 

ordenha com maior frequência do que os de rebanhos com baixa CCS. A partir de 

este resultado não se pode interpretar que utilizar um papel por teto para a 

preparação do úbere para a ordenha e uma ação sem importância, pelo contrario ela 

é fundamental para evitar a contaminação cruzada dos tetos (BLOWEY; 

EDMONDSON, 2010). Porém, seu impacto no controle da mastite pode se baixo 

quando comparado com o impacto dos outros comportamentos correlacionados com 

a CCS do rebanho e, portanto pode não ser suficiente para causar uma diminuição 

das contagens no grupo de rebanhos com alta CCS. 

3.4.1 Impacto do ordenhador sobre a CCS 

Segundo a regressão logística, o impacto do ordenhador sobre a CCS decorre de 

seu comportamento, que por sua vez, depende do estado operacional do 

equipamento de ordenha, da disponibilidade do material de consumo e da sua 

atitude. 

Portanto, a probabilidade de uma fazenda apresentar baixa CCS é função da correta 

execução da rotina de ordenha, bem como da disponibilidade dos meios necessários 

para tal. Tanto a rotina, como os meios (equipamento de ordenha e material de 

consumo), têm um impacto direto no controle da mastite e, portanto, na CCS do 

rebanho (BLOWEY; EDMONDSON, 2010). Do mesmo modo, essa probabilidade 

também reflete a atitude do produtor a respeito da mastite, visto que ele é o 

responsável por disponibilizar os meios necessários para a execução do trabalho 
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pelo ordenhador (TARABLA; DODD, 1990; JANSEN; VAN DEN BORNE; RENES; 

VAN SCHAIK; LAM; LEEUWIS, 2009).  

Estudos semelhantes realizados em indústrias de manufaturas indicam que o 

desempenho dos operadores depende diretamente da disponibilidade de meios 

adequados às atividades a serem realizadas (HERMAN, 1973; HANNA; SNEDDON; 

BEATTIE, 2009). Porém, para que uma atividade seja realizada corretamente e com 

o máximo desempenho, o operador deve apresentar uma atitude positiva (BAKKER; 

DEMEROUTI; EUWEMA, 2005). Por outro lado, uma atitude negativa pode levar a 

utilização inadequada dos meios, anulando o impacto positivo deles sobre o 

desempenho final (TSANG; CHAN, 2000). 

Finalmente, cabe observar que das três variáveis que diferenciaram os dois grupos 

de ordenhadores, a satisfação de necessidades de estima e auto-realização, foi a 

única não considerada nos modelos desenvolvidos. Porém, a satisfação destas 

necessidades tem impacto sobre a atitude do ordenhador, sobre seu comportamento 

e consequentemente sobre o controle da mastite e redução da CCS (SINHA; 

SARMA, 1962).  

3.5 Conclusões 

Os resultados da pesquisa permitem concluir que o ordenhador tem impacto sobre a 

CCS. 

Para que o ordenhador apresente um comportamento favorável para a redução da 

CCS do rebanho, é necessário que disponha, primeiro, de meios adequados para 

desenvolver o trabalho e, segundo, de uma atitude favorável para o controle da 

mastite. 

Mesmo que o impacto da atitude sobre o comportamento seja menor do que o 

impacto dos meios, ela pode limitar o desempenho do ordenhador e o efeito positivo 

dos meios sobre a saúde do úbere. Isso faz com que o produtor, além de investir nos 

meios, invista também na capacitação do ordenhador e no atendimento das 

necessidades de estima e auto-realização. Desta forma, promoverá uma atitude 

favorável ao controle da mastite.  
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APÊNDICE A – VARIÁVEIS E SUBVARIÁVEIS DO MODELO DE 
COMPORTAMENTO PLANEJADO  

Produtor - Atitude: 
A produção de leite é a principal atividade econômica do produtor. 
O produtor reconhece a mastite como um problema. 
O produtor curte produzir leite. 
O produtor sente-se orgulhoso da sua fazenda. 
O produtor acredita que a qualidade do leite é importante para sua fazenda. 
O produtor sente-se responsável pela qualidade do seu leite. 
A mastite é uma preocupação constante para o produtor. 
O produtor acredita que baixa mastite é importante para uma adequada produção 
O produtor acha importante descartar as vacas crônicas. 
O produtor acha que se há beneficiado do controle da mastite. 
O produtor acredita que os antibióticos funcionam corretamente. 
O produtor acha importante agir cedo contra a mastite. 
O produtor percebe os representantes técnicos como ajuda. 
O produtor acha confiáveis os resultados de qualidade do leite. 
O produtor acha importante a capacitação de seus empregados. 
O produtor define como positiva sua posição frente ao negócio. 

Produtor - Convicção: 
O produtor acredita que seu sistema de produção pode ser mudado para melhorar. 
O produtor percebe os resultados da sua gestão da fazenda. 
O produtor tem autonomia para tomar decisões. 
O produtor percebe como eficiente seu esforço para controlar mastite. 
O produtor acredita que tem capacidade de controlar a mastite. 

Produtor - Pressão social: 
O produtor acha importante ser reconhecido pelo laticínio. 
O produtor acha importante ser reconhecido pelos colegas. 
O produtor acha importante ser reconhecido pelos empregados. 
O produtor conhece a instrução normativa IN62. 
O produtor acredita que pode aprender de seus vizinhos produtores. 

Produtor - Conhecimento técnico: 
O produtor sabe identificar a mastite subclínica. 
O produtor sabe o que é Staphylococcus aureus. 
O produtor sabe o que é Escherichia coli. 
O produtor conhece a função do pós-dipping. 
O produtor sabe o que é mastite ambiental. 
O produtor sabe quais são as perdas ocasionadas pela mastite. 
O produtor sabe os benefícios da manutenção do equipamento de ordenha. 
O produtor conhece o objetivo da terapia de vaca seca. 
O produtor conhece os fatores que aumentam a susceptibilidade da vaca à mastite 
O produtor sabe qual é o número de doses mínimo para um tratamento antibiótico 
contra a mastite. 

Produtor – Habilidade/Administrar: 
O produtor conhece o nível de CCS da fazenda. 
O produtor sabe ler e utilizar os resultados de qualidade emitidos pelo laticínio. 
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O produtor contempla as CCS como indicador de gestão. 
O produtor conhece os critérios de pagamento de leite. 

Produtor – Habilidade/Liderar: 
O produtor acha importante capacitar regularmente seus empregados. 
O produtor considera que as metas de qualidade são alcançadas como equipe. 
O produtor conhece o nome de seus empregados. 
O produtor conhece o nome de seu consultor. 
O produtor tem uma boa relação com seu consultor. 
O produtor tem uma boa relação com seus empregados. 
O produtor escuta as ideias de seus empregados. 
O produtor se interessa por seus empregados. 
O produtor se comunica de maneira direta e concreta. 

Produtor – Habilidade/Organizar, planejar: 
O produtor reconhece a importância de desenvolver protocolos de atividades. 
O produtor tem metas claras e concretas (SMART). 

Produtor - Comportamento: 
O produtor não compra animais. 
O produtor garante a manutenção oportuna do equipamento de ordenha. 
O produtor faz CCS ou CMT mensal. 
O produtor garante a disponibilidade de luvas para ordenha. 
O produtor garante a disponibilidade de pré-dipping e pós-dipping para ordenha. 
O produtor garante a disponibilidade de medicamentos para tratamento de casos de 
mastite. 
O produtor garante a idoneidade dos tratamentos antibióticos para mastite. 
O produtor garante a manutenção oportuna dos caminhos para o gado. 
O produtor garante a disponibilidade de papel para ordenha. 
O produtor descarta animais crônicos. 
O produtor garante a disponibilidade de medicamentos para TVS. 
O produtor garante o treinamento regular de seus empregados. 
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APÊNDICE B – VARIÁVEIS E SUBVARIÁVEIS DO MODELO DE 
COMPORTAMENTO DO EMPREGADO 

Ordenhador – Meios/Material de consumo: 
O ordenhador considera que dispões das ferramentas necessárias para fazer seu 
trabalho. 
Na fazenda sempre há disponíveis luvas para ordenha. 
Na fazenda sempre há disponíveis pré-dipping e pós-dipping para ordenha. 
Na fazenda sempre há disponíveis medicamentos para tratamento de mastite. 
Na fazenda sempre há disponível papel para ordenha. 
Na fazenda sempre há disponível medicamento para TVS. 

Ordenhador – Meios/Equipamento de ordenha: 
O equipamento recebe manutenção oportunamente. 
Os insufladores são trocados oportunamente. 
O estado dos insufladores é adequado. 
O estado dos tubos curtos é adequado. 
O orifíciode entrada de ar do copo coletor está livre de obstruções. 
A válvula de fluxo de vácuo funciona corretamente. 
O estado da tampa do copo coletor é adequado. 
O estado das mangueiras de leite é adequado. 
O estado das mangueiras de vácuo é adequado. 
O nível de óleo da bomba de vácuo é adequado. 
Quando desligado o equipamento a leitura do vacuómetro é 0. 
Quando se liga o equipamento a agulha do vacuómetro sobe. 
A agulha do vacuómetro alcança o nível de operação em 10 segundos. 
O nível de operação do equipamento está entre 30 e 50 KPa. 
A reserva de vácuo é suficiente. 
O tempo de recuperação do vácuo é adequado. 
As flutuações do vácuo são inferiores a 2 KPa. 
O regulador de vácuo tem filtro de ar. 
O filtro do regulador está limpo. 
O regulador de vácuo funciona corretamente. 
Os pulsadores pulsam 60 vezes por minuto. 
O nível de vácuo permanece estável durante a ordenha. 
O deslizamento de teteiras é inferior a 5%. 
O número de vacas chutando ou defecando é inferior a 10%. 

Ordenhador - Conhecimento técnico: 
O ordenhador sabe que o úbere deve estar livre de pelo. 
O ordenhador sabe que o rabo deve estar livre de pelo. 
O ordenhador sabe que os animais devem ser conduzidos com calma. 
O ordenhador sabe o propósito do teste de caneca de fundo preto. 
O ordenhador identifica o procedimento para limpar tetos muito sujos. 
O ordenhador identifica o papel como o material adequado para secar tetos. 
O ordenhador sabe que o papel não deve ser reutilizado entre tetos. 
O ordenhador conhece a forma correta de colocar a unidade de ordenha. 
O ordenhador conhece a forma correta de retirar a unidade de ordenha. 
O ordenhador identifica o pós-dipping como atividade final da rotina de ordenha. 
O ordenhador conhece a forma correta de aplicar o pós-dipping. 
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Ordenhador - Rotina de ordenha: 
As vacas são ordenhadas 1 ou 3 vezes por dia (diferente a 2 ordenhas). 
Os animais são segregados devidamente. 
Os animais são conduzidos para ordenha com calma. 
O ordenhador utiliza papel para secar os tetos. 
O ordenhador lava suas mãos antes de iniciar a ordenha. 
O ordenhador utiliza luvas para ordenhar. 
O ordenhador lava as luvas (mãos) ou as troca durante a ordenha. 
O ordenhador não lava o úbere. 
O ordenhador lava os tetos muito sujos. 
O ordenhador seca os tetos após de lavá-los. 
O ordenhador usa, durante a secagem, um papel por teto. 
O ordenhador faz o teste de caneca de fundo preto. 
O ordenhador verifica o resultado do teste de caneca de fundo preto. 
O ordenhador faz o pré-dipping. 
O ordenhador submerge teto por teto totalmente no pré-dipping. 
O ordenhador deixa agir o pré-dipping por 30 segundos. 
O ordenhador seca os tetos após o pré-dipping. 
O ordenhador limpa a ponta dos tetos. 
O ordenhador usa durante a secagem um papel por teto. 
O ordenhador utiliza uma unidade adicional para ordenhar animais doentes. 
O ordenhador coloca a unidade de ordenha 60 a 90 segundos após o teste de 
caneca. 
O ordenhador evita a entrada de ar quando coloca as teteiras. 
O ordenhador alinha a unidade com o úbere do animal. 
O ordenhador retira oportunamente a unidade de ordenha. 
O ordenhador desliga o vácuo para retirar as unidades. 
O ordenhador faz pós-dipping. 
O ordenhador submerge um por um e totalmente os tetos no pós-dipping. 
O escore de filtro é igual o menor que 1. 

Ordenhador - Atitude 
O ordenhador acredita que a mastite é um problema. 
O ordenhador considera que a qualidade do leite é sua responsabilidade. 
A mastite é uma preocupação constante para o ordenhador. 
O ordenhador acredita que baixas CCS são importantes para uma adequada 
produção. 
O ordenhador considera que seus esforços contra a mastite são eficientes. 
O ordenhador acredita que se beneficia do controle da mastite. 
O ordenhador acredita que os antibióticos são eficientes. 
O ordenhador considera importante agir cedo contra a mastite. 
O ordenhador percebe aos representantes técnicos como ajuda. 
O ordenhador confia nos resultados de qualidade emitidos pelo laticínio. 
O ordenhador acredita que é capaz de controlar a mastite. 

Ordenhador – Necessidades fisiológicas e de segurança: 
A casa do ordenhador é confortável e tem luz e agua. 
O ordenhador considera o tempo de descanso suficiente. 
O ordenhador se alimenta devidamente três vezes por dia. 
O ordenhador considera que tem um salário estável. 
O salário não é preocupação para o ordenhador. 
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O ordenhador não considera ameaçada sua integridade física no seu trabalho. 
O ordenhador considera que seu emprego é estável. 
O ordenhador considera satisfeitas as necessidades básicas da sua familia. 

Ordenhador – Necessidades sociais: 
O ordenhador é tratado com respeito na fazenda. 
O ordenhador percebe a fazenda como própria. 
O ordenhador sente que faz parte da equipe. 

Ordenhador – Necessidades de estima e auto-realização: 
O ordenhador se sente apreciado pelos outros membros da equipe. 
O ordenhador se sente apreciado pelo chefe. 
O ordenhador acha que suas ideias são escutadas pelo chefe. 
O ordenhador acha que suas ideias são executadas. 

Ordenhador – Motivação intrínseca: 
O ordenhador curte seu trabalho. 
O ordenhador se sente orgulhoso de seu trabalho. 
Para o ordenhador a qualidade do leite é importante. 

Ordenhador – Motivação extrínseca: 
O ordenhador conhece o nível de CCS da fazenda. 
Para o ordenhador é importante o reconhecimento do laticínio. 
Para o ordenhador é importante o reconhecimento de seus colegas. 
Para o ordenhador é importante o reconhecimento do seu chefe. 
O produtor reconhece o bom trabalho do ordenhador. 
O ordenhador considera que seu trabalho lhe oferece oportunidades de 
aprendizagem. 
 
 




