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O úbere de um bovino é formado por quatro glândulas mamárias, compostas por tecidos que 
sintetizam e armazenam o leite. Além disso, estas glândulas não se comunicam entre si, portanto, 
possuem funcionalidades separadas 11.

O leite é produzido pelas células do parênquima mamário que formam estruturas denominadas 
alvéolos, onde ocorre a produção do leite. A drenagem do leite presente nos alvéolos se dá por um 
sistema de ductos que desembocam no seio lactífero, formado pela cisterna da glândula e pela 
cisterna do teto 6.

Por último, o leite passa da cisterna do teto para o canal e esfíncter do teto, sendo ejetado para 
fora da glândula mamária 6.

Todo este processo de ejeção do leite, também conhecido como “descida do leite”,

se dá por ação da ocitocina, um hormônio que é produzido no hipotálamo e armazenado na 
neurohipófise. A ocitocina atua na ejeção do leite por meio das vias neuroendócrinas, estimulando 
a contração das células mioepiteliais que envolvem os alvéolos e a expulsão do leite no momento 
da ordenha 4.

A liberação da ocitocina endógena se dá por meio de estímulos externos que o animal é subme-
tido, como o contato com o úbere e o teto (seja pelo bezerro ou pela mão ordenhador), o som da 
máquina de ordenha, a visualização do bezerro, a percepção do bezerro pelo olfato, entre outros. 
Estes estímulos externos vão promover um impulso nervoso que faz com que o hipotálamo libere 
a ocitocina no organismo animal (figura 1) 9.
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Figura 1: Liberação da ocitocina endógena por meio de estímulos externos.
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A partir do momento que a vaca recebe os estímulos, o início da liberação do leite poderá variar 
de 1 a 2 minutos, ou seja, a ocitocina demora esse tempo para começar a promover seus efeitos. 
Além disso, esse hormônio possui meia-vida plasmática muito baixa, variando de 5 a 20 minutos, 
deste modo, a ocitocina não age mais no organismo após esse tempo 6.

Além da atuação na “descida do leite”, a ocitocina pode influenciar na sua qualidade, atuando 
na diminuição do leite residual, que é o leite que permanece nos alvéolos quando a ejeção ocorre 
de forma incompleta. Essa diminuição do leite residual traz benefícios, como menor proliferação de 
microrganismos, menor ocorrência de pressão dentro da glândula e menos lesões internas 6. Vale 
ressaltar que o uso da ocitocina não causa alterações na composição físico-química no leite e não 
altera sua qualidade, apenas influencia na quantidade de leite ejetado 2.
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Observa-se que, após estímulos sensoriais, olfativos, auditivos, táteis e/ou visuais, diversos 
mecanismos fisiológicos são iniciados para que a ocitocina endógena possa, enfim, atuar na glân-
dula mamária e promover a ejeção do leite 9.

No momento em que a vaca é ordenhada, o espaço criado pela drenagem dentro do alvéolo da 
glândula mamária, é ocupado pelo leite alveolar. Para que ocorra a total remoção do leite alveolar, é 
preciso que a ocitocina seja liberada durante todo o processo de ordenha 9. Quando algum evento 
estressante ocorre, a ação da ocitocina é inibida pela liberação de adrenalina e a ordenha se torna 
incompleta, resultando na permanência de parte do leite produzido dentro do alvéolo, o que cons-
titui o leite residual 3,9.

A inibição da ejeção do leite decorrente da insuficiente liberação de ocitocina, tem sido observa-
da em vacas primíparas logo após o parto, vacas ordenhadas em ambiente não conhecido, vacas 
no cio e vacas Girolando F1ordenhadas sem bezerro ao pé. Esses distúrbios relacionados à ejeção 
do leite podem elevar o volume do leite residual acima do nível aceitável e interferir negativamente 
na lactação 9.

O estímulo da amamentação ou da ordenha faz com que o animal continue em lactação, ocor-
rendo a secreção e remoção do leite 9. Sendo assim, a frequência da ordenha impacta no funciona-
mento da glândula mamária, podendo estimular, reduzir e até cessar a produção de leite 6.

Pessoa Neto et al (2019) observaram que 40% das vacas Girolando (figura 2), quando sepa-
radas de suas crias, não apresentavam a liberação de ocitocina no momento da ordenha. Levando 
em consideração que, na atualidade, a ordenha sem bezerro ao pé vem se tornando frequente nos 
rebanhos leiteiros, o uso da ocitocina sintética nestes animais poderá evitar o leite residual.

Figura 2: Bovino da raça Girolando.
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É observado que nos sistemas de produção de leite no Brasil, a amamentação restrita é predo-
minante na criação de bovinos de duplo propósito, a qual envolve tanto a produção de leite como 
a de bezerros de corte para comercialização. Este sistema caracteriza- se pelo contato do bezerro 
com a vaca por um curto período de tempo antes e após a ordenha 2.

No entanto, sabe-se que essa permanência do bezerro tem como consequências o aumento 
dos custos com mão de obra e adaptação dos equipamentos de ordenha, acarretando no aumento 
do custo da produção. Além disso, o acúmulo de leite residual é outra realidade nesse sistema de 
produção 2.

Nessas situações, a administração de ocitocina exógena pode contribuir para a diminuição da 
retenção de leite, remoção do leite residual, aumento da liberação do leite produzido pelas glându-
las mamárias, bem como a facilitação do manejo durante a ordenha 2,9.

Os resultados da aplicação suplementar de ocitocina exógena incluem: eficiência na ejeção do 
leite, diminuição de mastite e melhoria na qualidade do leite. A aplicação de ocitocina promove a ex-
pulsão do leite retido, que é o responsável pelo aumento da incidência de infecções intramamárias 
ao causar irritação do tecido epitelial da glândula mamária e atuar como substrato para proliferação 
de microrganismos que podem se tornar patogênicos ao animal 2.

A UCBVET Saúde Animal tem como indicação a OXCINT® (figura 3), ocitocina sintética (12 UI) 
que favorece a descida do leite e auxilia na prevenção e tratamento da mastite ao contribuir com 
maior fluxo e esgotamento total da glândula mamária pela eliminação do leite residual.

Organismo Ejeção do leite

Receptores
     das células

miopiteliais

Contração
     das células

miopiteliais

Figura 3: Ação da ocitocina sintética na glândula mamária.
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Vale salientar ainda que, a prática da aplicação de ocitocina exógena quando realizada de forma 
criteriosa otimiza a produção leiteira, de modo a proporcionar uma ordenha rápida e completa, 
interferindo positivamente na produção de leite 8. Estudos de Alvarez e colaboradores (1980), de-
monstraram que vacas Girolando F1, quando ordenhadas sem bezerro ao pé, tendem a apresentar 
distúrbios de ejeção do leite, bem como reter grandes quantidades de leite residual, fato que con-
tribui tanto para a redução na produção leiteira como no tempo de duração da lactação. Nesses 
casos, a aplicação de ocitocina exógena tem sido indicada antes da ordenha com o objetivo de 
obter maior retirada de leite e, assim, tratar a ejeção incompleta 8.

Araújo e colaboradores (2012) ao avaliarem a produção leiteira de vacas meio sangue (Holan-
deza x Zebu) mediante aplicação de ocitocina exógena e a presença do bezerro,demonstraram que 
a utilização deste hormônio resultou em maior produção diária de leite em relação ao tratamento 
controle. Ademais, observaram também que as variáveis de qualidade, bem como as porcentagens 
dos constituintes do leite (gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco desengordurado) 
não foi afetada, apesar do aumento da produção do leite devido à aplicação de ocitocina.

O esquema a seguir (figura 4), mostra os resultados obtidos mediante aplicação de ocitocina 
exógena em fêmeas bovinas em lactação.

Por fim, é importante ressaltar que o uso da ocitocina, bem como sua via de administração e 
dosagens devem ser realizadas de acordo com as indicações do fabricante e mediante orientações 
de um médico veterinário.

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE OCITOCINA EXÓGENA

Não afeta variáveis 
de qualidade, nem 
porcentagens dos 

constituintes do leite

Trata ejeção
incompleta do leite

Facilita o
manejo

Eficiência na
ejeção do leite

Remoção do
leite residual

Otimiza a
produção leiteira

Aumenta a produção
diária de leite

Diminuição da
ocorrência de mastite

Melhoria da
qualidade do leite

Figura 4: Resultados da aplicação de ocitocina exógena.
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Em muitos casos, vacas de genética Zebuína possuem menor reflexo na ejeção do leite com-
paradas a vacas Taurinas. Cerca de 40% das vacas girolandas, quando separadas de sua cria, não 
liberam ocitocina de forma endógena 7.

Além destas questões genéticas, a retirada do leite por pessoas estranhas e a falta de manejo 
correto, também podem causar alguns transtornos para esses animais, gerando maior nível de 
hormônios inibidores da ocitocina no organismo do animal 5,7.

O uso da ocitocina é uma ótima alternativa para estimular a descida do leite, facilitando o 
manejo e auxiliando na prevenção e tratamento de doenças que afetam o úbere, como a mastite. 
Entretanto, para melhor eficácia do produto, algumas medidas devem ser tomadas, sendo elas de 
manejo, bem-estar e sanitárias 5,7.

As vias de administração da ocitocina exógena mais utilizadas são a intramuscular e a intra-
venosa, pois, geram efeitos mais rápidos na descida do leite devido à maior circulação sanguínea 
dessas vias. Para que a administração deste hormônio seja feita com segurança, é fundamental a 
adoção de medidas sanitárias. O produtor deve utilizar seringas e agulhas descartáveis para evitar a 
transmissão de doenças que causam grandes prejuízos (figura 5). Portanto, se faz necessária uma 
boa avaliação das condições do rebanho, principalmente quando ocorre a aquisição de animais 
com situação sanitária desconhecida 5,7.

INDICAÇÕES

• A sala de ordenha deve se situar em um ambiente tranquilo, evitando estímulos 
externos para que o animal se mantenha calmo;

• Os ordenhadores devem ser treinados;

• Realizar a desinfecção, pré-dopping e massagem dos tetos;

• Avalia o rebanho para que haja o controle das medidas sanitárias;

• Não compartilhar agulhas e seringas.

• Manter um manejo diário e sem mudanças drásticas na ordenha;

Figura 5: Medidas sanitárias que devem ser adotadas para a melhor segurança e efetividade da 
aplicação de ocitocina exógena.
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Figura 6: Dosagem da OXCINT®. Dosagem da OXCINT®

Intravenosa
0,3 mL 

Intramuscular
0,3 mL

Para o uso da ocitocina sintética, a UCBVET Saúde Animal tem como indicação a OXCINT® (fi-
gura 6), ocitocina sintética (12 UI) testada e comprovada eficácia na dose de 0,3 mL pela via intra-
venosa ou pela via intramuscular. Para mais informações, consulte a bula. Vale ressaltar, que este 
é um produto que possui registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
e por isso gera maior segurança à saúde do animal.
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A ocitocina sintética vem sendo utilizada cada vez mais por produtores de leite, pois, aumenta 
a liberação do leite, evita o leite residual, auxilia na prevenção de mastites, reduz mão-de-obra, 
facilita o manejo dos animais e por consequência, reduz perdas que interferem diretamente na 
lucratividade do produtor.

Para obtenção dos benefícios da aplicação da ocitocina sintética, o produtor não pode abrir mão 
das boas práticas de utilização, de forma a garantir a saúde e bem estar dos animais.

LEMBRE-SE!

A MELHOR FORMA DE GARANTIR A EFICÁCIA DA 
OCITOCINA, É CUIDAR DO BEM-ESTAR DOS ANIMAIS 
E ADOTAR MEDIDAS ADEQUADAS, POIS ESSES SÃO 
PARÂMETROS IMPRESCINDÍVEIS PARA À SAÚDE E 

MELHOR PRODUÇÃO DO REBANHO.
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