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CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E CARACTERíSTICAS 

PRODUTIVAS DE VACAS EM LACTAÇÃO DA RAÇA HOLANDESA 

RESUMO 

Autor: ALFREDO RIBEIRO PEREIRA 

Orientador: Prof. Dr.: PAULO FERNANDO MACHADO 

Este estudo foi realizado com o objetivo de se quantificar o efeito do nível 

de células somáticas, transformado para escore linear (EL), sobre a produção 

de leite e gordura em 305 dias de lactação (PL305, PG305), produção de leite 

no pico (PICO) e duração da lactação (DL) de bovinos da raça holandesa. 

Foram levantadas, no banco de dados do Laboratório de Fisiologia da 

Lactação da ESALQ - USP, informações referentes a 147 lactações encerradas 

de vacas da raça holandesa (83 primíparas e 64 multíparas), de um rebanho 

confinado do Estado de São Paulo. 

As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SAS, 

utilizando-se o procedimento de modelo lineares generalizados. 

Contrariando a literatura, as características produtivas dos animais 

primíparos não sofreram efeito significativo do escore linear. Provavelmente 

este fato ocorreu devido a quase inexistência de animais primíparos com EL 

maior que 4,5. 

O aumento do escore linear médio durante a lactação resulta em 

diminuição da produção de leite e gordura em 305 dias de lactação. O aumento 

do escore linear médio durante o início da lactação resulta em diminuição da 

produção de leite no pico da lactação. 

Considerando-se que os rebanhos analisados pelo Laboratório de 

Fisiologia da Lactação apresentam, em média, 121 vacas em lactação a 

redução de apenas uma unidade de EL corresponderia a um aumento de 38115 

Kg de leite e 1543 Kg de gordura em 305 dias de lactação para cada rebanho. 



SOMATIC CELLS COUNT ANO PROOUCTIVE CHARACTERISTICS IN 

LACTATING HOLSTEIN COWS 

SUMMARY 

Author: ALFREDO RIBEIRO PEREIRA 

Adviser: Prof. Dr. PAULO FERNANDO MACHADO 

The objective of this study is to quantify the effect of the leveis of somatic 

cel/s, transformed into linear score (LS), in the production of milk and fat in 305 

days of lactation (PL305, PG305), peak milk production (PEAK) and the 

lactation duration time (LO) of Holstein caUle. 

Information concerning 147 closed lactations of Holstein cows (83 

primiparous and 64 multiparous) from a confined herd in the state of São Paulo 

were collected from the data bank of the Lactatio Physiology Laboratory at 

ESALQ-USP. 

Statistical analyses were performed in the SAS statistical package through 

the generalized linear model procedure. 

On the contrary of the literature, the productive characteristics of 

primiparous have not gone through a significant effect in the linear seare. 

Probably, this fact took place due to the almost non-existence of primiparous 

with a LS larger than 4.5. 

An increase in the average linear score during lactation results in the 

decrease of fat and milk production in 305 days of lactation. The increase in the 

average linear score in the beginning of the lactation period results in the 

decrease of milk production in the peak of lactation. 

Considering that the herds analyzed by the Lactation Physiology 

Laboratory present, on average, 121 lactating eaws, the reduction of only one 

LS unit would correspond to an increase of 38115 kg of milk and 1543 kg of fat 

in 305 days of lactation for each herdo 



1 INTRODUÇÃO 

A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária acompanhado 

da redução de secreção de leite e mudança de permeabilidade da membrana 

que separa o leite do sangue. Normalmente é causada pelo desenvolvimento 

de microrganismos, principalmente bactérias, no interior da glândula mamária 

(Machado et aI., 1998). 

Vários levantamentos realizados, no Brasil, de 1970 até hoje apontam alta 

incidência desta doença, com índices variando de 11,9% a 58,8% de vacas 

infectadas por rebanho (Langenegger et aI., 1970; Nader Filho et aI., 1985; 

Laranja & Machado, 1994). 

Esta doença é considerada a mais custosa para a atividade leiteira por 

alguns autores. Estima-se que as perdas econômicas mundiais causadas por 

ela chegam a 35 bilhões de dólares por ano e nos EUA os prejuízos anuais 

seriam de 2 a 4 bilhões de dólares (Polititis et aI., 1995; Giraudo et aI., 1997). 

No Brasil não existem estatísticas confiáveis, mas estima-se que as perdas 

sejam grandes. 

Além da produção de leite, outras características produtivas como a 

produção de gordura e a duração da lactação também são afetadas (Machado 

et aI., 1993; Gadini et aI., 1997b; Norman et aI., 1999). 

As perdas econômicas associadas a mastite variam de 160 a 344 dólares 

por vaca em lactação. A perda de leite é o principal prejuízo associado a 

mastite, correspondendo a cerca de 70 a 85 % dos prejuízos totais (Morin et 

aI., 1993). 

Os efeitos da mastite na performance das vacas leiteiras não são 
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facilmente quantificados pois existe grande variabilidade na resposta da 

produção de leite em relação a mastite (Lescourret & Coulon, 1994). 

Estas variações são devidas a diferenças nas populações estudadas, aos 

indicadores da mastite e ao método estatístico utilizado (Hornet et aI., 1999). 

Diferentes métodos tem sido utilizados para o estudo dos efeitos da 

mastite sobre a produção, um deles é o estudo da alteração da produção em 

305 dias em lactação associada ao aumento da média da contagem de células 

somáticas (CCS) ou de sua função log durante a lactação (Raubertas & Shook, 

1982; Hornet et aI., 1999). 

Células somáticas são células da vaca presentes no leite. Normalmente 

são células de defesa ( leucócitos) do organismo que migram do sangue para o 

interior da glândula mamária com o objetivo de combater agentes agressores, 

mas também podem ser células secretoras descamadas. Esta migração de 

leucócitos é resultado da ocorrência da mastite (Machado et aI., 1999). 

O objetivo deste trabalho é quantificar o efeito do nível de células 

somáticas, transformado para escore linear, sobre a produção de leite e gordura 

em 305 dias de lactação, produção de leite no pico e duração da lactação de 

vacas da raça holandesa. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Mastite 

A mastite é uma reação inflamatória da glândula mamária às agressões 

microbiológicas, químicas, térmicas ou mecânicas. A inflamação caracteriza-se 

por aumento de volume, calor, vermelhidão, dor e/ou distúrbio funcional, 

resultando em diminuição da produção de leite e variação de sua composição 

(Park & Jacobson, 1996). 

Segundo Neave et aI. (1969) 90 % das mastites são causadas por 

bactérias, principalmente Sthaphilococcus aureus e bactérias do gênero 

Streptococcus. Além destes patógenos também podem ocorrer mastites 

causadas por fungos, leveduras, algas (Blood & Radotitis, 1989) e vírus, porém 

as mastites causadas por este último patógeno são extremamente raras 

(Guidry, 1985). 

O desenvolvimento da mastite pode ser satisfatoriamente explicado por 

três fases: Invasão, Infecção e Inflamação (Blood & Radotitis, 1989). 

A invasão é a fase em que os microrganismos passam do exterior para o 

interior da glândula através do canal do teto (Jain, 1979), são raros os relatos 

de casos de mastite causada por entrada de bactéria através de circulação 

(Guidry, 1985) o que faz com que o canal do teto seja considerado não só a 

primeira barreira da glândula, mas também a mais importante (Philpot & 

Nickerson, 1991; Giraudo, 1996). 

A infecção é a fase após o microrganismo ter alcançado o interior da 

glândula e inicia a sua adesão e crescimento no tecido mamário, sendo que 



esta pode ser freqüente ou ocasional dependendo da susceptibilidade do tecido 

mamário (Blood & Radotitis, 1989). 

Finalmente, a ação microbiana estimula a resposta do animal, sendo esta 

a fase da inflamação (Blood & Radotitis, 1989). As características deste 

processo são rubor, turgor, calor e dor, com aumento da permeabilidade dos 

vasos sangüíneos e direcionamento de leucócitos para o tecido inflamado 

(D'Arce & Flechtmann, 1980). 

Segundo Blood & Radotitis (1989) e Philpot & Nickerson (1991) a mastite 

pode ser classificada em subclínica e clínica. A mastite clínica apresenta 

anormalidades na secreção láctea, anormalidade no tamanho, consistência e 

temperatura das glândulas mamárias e possivelmente reação sistêmica. 

A mastite subclínica é aquela na qual existe a inflamação porém sem a 

apresentação de sinais visíveis da doença, sendo necessária a análise dos 

componentes do leite (como a contagem de células somáticas) e/ou a cultura 

do mesmo para sua detecção (Jain, 1979; Philpot, 1979). 

2.2 Contagem de Células Somáticas 

A Contagem de células somáticas (CCS) presentes na secreção lactea é 

um indicador geral da saúde da glândula mamária (Reneau, 1986). 

Normalmente são células de defesa ( leucócitos ) do organismo que 

migram do sangue para o interior da glândula mamária com o objetivo de 

combater agentes agressores, mas também podem ser células secretoras 

descamadas (Machado et aI., 1999). 

Uma glândula mamária saudável apresenta de 50.000 a 200.000 células 

por ml, já acima de 283.000 cél./ ml a glândula é considerada infectada e nos 

casos clínicos a contagem de células somáticas chega a milhões de células por 

ml (Nickerson, 1985; Guidry, 1985; Reneau, 1986; Sordillo et aI., 1997). 

Não existe uma padronização internacional para a definição da infecção 

intramamária (IMI) e os métodos para definir a saúde da glândula mamária 
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variam (Laevens et aI., 1997) 

Uma vez que a medida da CCS é fácil e barata quando comparada com 

testes bacteriológicos para mastite, ela tem sido usada para monitorar a saúde 

da glândula indicando animais infectados ou não. O valor de corte utilizado para 

se classificar a glândula como sã ou mastítica é 283.000 células somáticas por 

ml de leite, sendo 80 % eficiente nesta classificação (Reneau, 1986; Gadini et 

aI., 1997b). 

As defesas celulares intramamárias são realizadas por dois grupos de 

leucócitos, os linfócitos B e T que atuam na imunidade humoral e mediada por 

células, e os fagócitos (neutrófilos e macrófagos) que atuam pela ingestão e 

digestão dos patógenos mamários (Paape et aI., 1991). 

2.2.1 Neutrófilos Polimorfo nucleares 

Neutrófilos são células de defesa que possuem a função de capturar e 

destruir material estranho através da fagocitose. Sua formação se dá na medula 

óssea, migram para a corrente sangüínea e após 12 horas migram para os 

tecidos. Seu tempo de vida total é de poucos dias (Tizard, 1996). 

Com um diâmetro de 12Jlm, possuem um núcleo segmentado e um 

citoplasma finamente granulado, Estes grânulos são divididos em dois tipos 

principais, os grânulos primários que contêm mieloperoxidases, lisozima, 

proteases neutras e hidrolases ácidas e os grânulos secundários que possuem 

lisozima, colagenase e lactoferrina (figura 1) (Tizard, 1996). 



Figura 1. Neutrófilo sangüíneo bovino, que contêm núcleo lobulado e 

apresenta intensa granulação (Fonte: Paape et aI., 1979). 
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No úbere inflamado os neutrófilos são as células mais numerosas, 

perfazendo um total de 90 % das células somáticas. Eles se dirigem para a 

glândula por indução quimiotáxica provocada por peptídios liberados pelas 

bactérias, peptídio C5a gerado pela ativação do sistema complemento, 

fibrinopeptídio 8 derivado do fibrinogênio, leucotriene 8 4 (Paape et aI., 1979; 

Tizard, 1996;). 

O primeiro passo para a migração dos neutrófilos é a sua aderência a 

parede dos vasos sangüíneos; eles flutuam livremente pela corrente sangüínea 

e ao passar por vasos em regiões de tecido injuriado encontram moléculas de 

aderência (P-seletinas) expostas pela parede endotelial. Estas moléculas se 

ligam a L-seletinas da membrana dos neutrófilos, mas esta ligação não é muito 

intensa e é rapidamente desfeita, assim o neutrófilo vai sendo freiado rolando 

pela superfície do endotélio. Neste momento se inicia a segunda fase da 

adesão, que é a ação do lipídio PAF que faz o neutrófilo parar completamente. 

Uma vez que ele está firmemente preso à parede do endotélio ele introduz seus 

pseudópodos entre as células e migra para os espaços intercelulares dos 
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tecidos num processo conhecido como diapedese (Tizard, 1996). 

Após as células somáticas atravessarem as paredes dos vasos, elas se 

acumulam em volta dos alvéolos, dutos e cisternas antes de entrar no leite, e na 

sua migração, estas células podem provocar danos ao tecido secretor, 

diminuindo a produção de leite (Nickerson, 1985; Philpot & Nickerson, 1991; 

Sordillo et aI., 1997). 

No interior da glândula os neutrófilos promovem a fagocitose. Fagocitose 

é o processo de reconhecimento, ingestão, e digestão de partículas estranhas 

(bactérias, tecidos necróticos, tumores, etc) por células fagocíticas (Guidry, 

1985). 

Uma vez que o neutrófilo encontre uma partícula estranha ele deve 

aderir a essa partícula para promover a fagocitose completa, mas a adesão não 

é espontânea pois células em suspensão nos fluidos corporais possuem carga 

negativa (potencial zeta) se repelindo mutuamente; assim as bactérias devem 

sofrer o processo de opsonização, isto é o recobrimento com opsoninas 

(proteínas com cargas positivas que podem ser anticorpos ou o complemento 

C3b) (Tizard, 1996). 

A ingestão ocorre pelo emissão de pseudópodos do neutrófilo que 

circundam a bactéria, e ao se fundirem formam o fagossomo. O fagossomo 

então se desprende da membrana e entra no citoplasma onde ocorrerá fusão 

com os grânulos formando o fagolisossomo (Pelczar, 1996). 

Uma vez ingerida, a destruição da bactéria ocorrerá através de dois 

mecanismos distintos: a explosão respiratória e a digestão por enzimas 

lisozimais (Tizard, 1996). 

Segundo Tizard (1996) a explosão respiratória é uma cadeia de reações 

que leva à destruição das bactérias. Após o seu início o consumo de oxigênio 

pelo neutrófilo aumenta em aproximadamente 100 vezes. A aderência do 

receptor CD32 da membrana celular com a bactéria ativa o processo através 

da ativação da enzima NADPH-oxidase: 



NADPH + 202 - NADPH-oxídase ----+ NADP+ + H+ +2.02-

2.02- + 2 H+ ----) H20 2 + O2 

H202 + cr - Míeloperoxídase ----) H20 + ocr 

8 

o ocr mata as bactérias por oxidar suas proteínas e aumentar a atividade 

das enzimas lisozimais. Além do CI-, também pode reagir o 8r" , r ou o SCN-. 

o segundo mecanismo de destruição bacteriana envolve a ação das 

enzimas dos lisossomas que digerem a parede bacteriana e matam os 

microrganismos, as bactérias gram-positivas são rapidamente mortas mas as 

gram-negativas, devido ao fato de sua membrana externa da parede bacteriana 

ser mais resistente a digestão, podem sobreviver por mais tempo (Tizard, 

1996). 

Os neutrófilos têm sua eficiência fagocitária reduzida no leite Paape et a!. 

(1979) atribui essa redução de eficiência a vários possíveis fatores como: 

- menor reserva de glucogênio (38 % menos) nos neutrófilos presentes no 

leite; 

- menor quantidade de opsonina no leite; 

- ingestão de gordura e caseína no leite pelo neutrófilo que leva 

diminuição do suprimento de enzimas (figura 2); 

- recobrimento da superfície do neutrófilo com caseína (Guidry, 1985); 

- perda de pseudópodos via ingestão de gordura (Guidry, 1985). 

Além disso os neutrófilos são removidos da glândula pela ordenha ou por 

fagocitose realizada pelos macrófagos, tendo assim um curto período de 

viabilidade, 1 a 2 horas) (Giraudo, 1996). 



Figura 2. Neutrófilos com fagossomos contendo gordura e caseína (Adaptado 

de Paape et aI. 1979). Legenda: GG = glóbulo de gordura, Cas = grânulo de 

caseína, Px = peroxidases. 

2.2.2 Macrófagos 

9 

Macrófagos são células de defesa que como os neutrófilos possuem a 

função fagocítica, alem disso também tem a função de secretar citocinas com 

importante papel na regulação da imunidade. A medula óssea libera no sangue 

macrófagos imaturos (monócitos) que após 3 dias migram para os tecidos onde 

se transformam em macrófagos maduros com seu nome variando em função do 

tecido em que está localizado. Seu tempo de vida total é relativamente longo, 

sendo renovados a uma taxa de 1 % ao dia quando não estão ativados por 

inflamação ou dano tecidular (Tizard, 1996). 

Com um diâmetro de 15j.lm, possuem um abundante citoplasma com um 

núcleo central (figura 3), possui também um grande número de lisossomos e 

possui retículo endoplasmático e complexo de Golgi, indicando a habilidade de 

sintetizar e secretar proteínas (Tizard, 1996). 
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Figura 3. Macrófago com um grande fagossomo com conteúdo desconhecido 

(Fonte: Tizard, 1986). 

A fagocitose realizada por macrófagos é semelhante a realizada por 

neutrófilos, mas eles são mais potentes que os PMN, sendo capazes de 

fagocitar, no sangue, até 100 bactérias enquanto que os PMN são capazes de 

fagocitar de 5 a 20 bactérias antes de se tornar inativos e morrer. Além disso os 

macrófagos também fagocitam células bovinas mortas ou agonizantes 

(Guytonn, 1992; Tizard, 1996). 

O principal meio de destruição das bactérias ocorre pela produção de N02, 

N02-, N20 3, ONOO- e N03 que são muito tóxicos (Tizard, 1996): 

Arginina + O2 + NADPH - óxido nítrico sintetase-----7 Citrulina + H20 + NO 

2 NO + O2 ) 2 N02 

2 N02 H N20 4 ) N02-+ N03-

Macrófagos podem sintetizar e secretar muitas proteínas. Algumas são 

secretadas continuamente como a lisozima e os complementos C2, C3, C4, e 

C5, outras são secretadas durante a fagocitose como as proteases, 

colagenases, elastases e ativadores do plasminogênio. Secretam também 

citocinas como as interleucinas (I L) 1, 2, 6 e 12 e o Fator a de necrose tumoral 

(Tizard, 1996). 
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Interleucina 1 (IL-1) é um polipetídio de baixo peso molecular que possui 

efeito sobre o centro de temperatura do hipotálamo provocando a febre, possui 

também um efeito de estimular a medula óssea a aumentar a hernatopoiese, 

estimular os linfócitos S a produzir anticorpos, estimular os linfócitos T a 

produzir IL-2 e interferon S, estimular a produção dos hormônios 

glucocorticóides e insulina, e finalmente ativar outros macrófagos. Existem duas 

formas ativas de I L -1: a I L -1 a e a I L -1 f3, a forma f3 é produzida em quantidade 

de 10 a 50 vezes maior que a a, e é secretada pela célula, enquanto que a a se 

mantêm retida a menbrana celular (Kehrli, 1991; Verhoef, 1991; Tizard, 1996). 

A Interleucina 2 (IL-2) é uma glicoproteína que estimula a proliferação de 

linfócitos T e S, estimula a secreção de imunoglobulinas, estimula a produção 

de superóxidos em macrófagos ativados, aumenta a ação células NK ("natural 

killer"), também pode ter efeito na proliferação e atividade biosintética de células 

neurais como os oligodendrócitos e estimula a produção de ACTH. Apesar de 

também serem produzidas por macrófagos, seus principais produtores são os 

linfócitos (Warr & Cohen, 1991; Daley et aI., 1991; Erskine et aI., 1998). 

A Interleucina 6 (IL-6) atua em variadas células alvo incluindo linfócitos, 

fibroblastos e hepatócitos. No fígado atua no sentido de estimular a liberação de 

proteínas de fase aguda, e nos linfócitos atua estimulando a produção de 

anticorpos (Tizard, 1996). 

A Interleucina 12 (lL-12) é um heterodímero composto por duas 

glicoproteínas. Esta citocina possui um papel comparável ao da IL-1 na 

estimulação na atividade dos linfócitos T auxiliares no entanto enquanto a IL-1 

estimula os Linfócitos Th 2. A IL-12 estimula os linfócitos Th 1 estimulando sua 

secreção de IL-2, interferon gama (INF -8) assim como receptores para IL-2, 

Além disso a IL-12 estimula a atividade das células matadoras e a secreção de 

imunoglobulinas nos linfócitos S (Tizard, 1996). 

O Fator a de necrose tumoral (TNF-a.) é uma citocina que tem a habilidade 

de provocar a morte programada de células mesmo que esta não seja sua 

atividade principal. O TNF-a. é mediador de muitas funções inflamatórias e 
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imunes e regula o crescimento de muitos tipos de células, assim como também 

pode ativar os próprios macrófagos (Tizard, 1996). 

Além da regulação do sistema imune através da produção de citocinas, os 

macrófagos também atuam na regulação através do processamento e 

exposição dos antígenos ao sistema imune. Após sua ingestão os antígenos 

bacterianos são processados (quebrados em fragmentos) no interior dos 

macrófagos e são expostos na membrana ligados a moléculas específicas de 

apresentação de antígeno a linfócitos T auxiliares, esta molécula é o complexo 

de histocompatibilidade principal (MHC) classe 11. Estes receptores 

glicoproteicos, necessários para que os linfócitos reconheçam os antígenos 

estranhos, recebem o nome de coletivamente de antígenos leucócitos bovino 

(BoLA) (Damell et aI., 1990; Giraudo, 1996; Tizard, 1996; Sordillo et a/. , 1997). 

O macrófagos predominam na secreção mamária não infectada, sendo 

responsáveis portanto pelo inicio do ataque aos patógenos, mas na glândula 

infeccionada ocorre predomínio dos neutrófilos chegando se a mais que 90 % 

das células somáticas (Tabela 1) (Paape, 1979; Rebhun, 1995; Giraudo, 1996). 

Tabela 1. Porcentagem dos diferentes tipos de células de defesa no interior da 

glândula mamária não infectada nos diferentes estados fisiológicos. 

Estado da glândula Macrófagos Neutrófilos Linfócitos 
--~-* --~------ ------~~ 

lactação 60 12 28 

Recém seca 40 40 20 

(1-20 dias) 

Seca (involuída) 44 17 39 

Adaptado de Giraudo, 1996. 

Assim como os neutrófilos, os macrófagos também possuem uma 

atividade fagocítica menos efetiva no leite (Sordillo et aI., 1997). 
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2.2.3 Linfócitos 

Linfócitos são células responsáveis pelo reconhecimento de antígenos 

estranhos e por montar a resposta imunológica. Assim como existe uma 

variedade de respostas (formação de memória imunológica, produção de 

anticorpos, resposta mediada por células) existe também uma variedade de 

populações de linfócitos (Clem et aI., 1991; Tizard, 1996). 

A mais fundamental classificação destas células envolve sua separação 

em células T, B e células NK. Os linfócitos B são linfócitos antigênico

específicos que são identificados pela presença de imunoglobulinas na sua 

superfície e por sua habilidade de diferenciação de células secretoras de 

anticorpos em resposta a estímulo próprio. As células T também são linfócitos 

antigênico-específicos, mas não exibem imunoglobulinas de superfície e se 

diferenciam em subpopulações citotóxicas, supressoras e auxiliares. As células 

NK são linfócitos não imunológicos, que possuem habilidade citotóxica na 

ausência do MHC, entretanto possuem receptores Fc (receptores de superfície 

celular que se ligam a região Fc dos anticorpos) que permitem sua ação na 

citotoxidade mediada por células dependente de anticorpos. Esta célula tem 

mostrado habilidade de matar bactérias gram-positivas e gram-negativas por 

um mecanismo extracelular (Clem et aI., 1991; Sordillo et aI., 1997). 

A medula óssea produz precursores de linfócitos que se diferenciam em 

pré-B e pré-T. A linhagem pré-B amadurece nas placas de Peyer (agregados de 

nódulos linfáticos grandes e visíveis encontrados na submucosa do jejuno, íleo 

e ceco variando em número de 18 a 40 no bovino adulto, figura 4) ou na própria 

medula óssea, a linhagem pré-T amadurece no Timo. Da linhagem pré-T não 

diferenciada surgem as células NK (Ferri et aI., 1979; Habel, 1986; Venzke, 

1986; Tizard, 1996). 

Quanto a forma e tamanho, os linfócitos são células redondas e pequenas 

com diâmetro variando de 7 a 15 J.!m. Possuem um grande e redondo núcleo e 

um citoplasma estreito contendo algumas mitocôndrias, ribossomos, e um 
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pequeno complexo de Golgi (figura 5), com exceção das células NK que são 

grandes e granulares (Tizard, 1996; Sordillo et aI., 1997). 

-
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Figura 4. Pedaços da mucosa intestinal mostrando as Placas de Peyer (Fonte: 

Habel, 1986). 

Figura 5. Linfócito de coelho, notar o grande núcleo e o estreito citoplasma 

(Fonte: Ferri et aI., 1979). 

Após o linfócito específico ter sido ativado pelo seu antígeno, ele passa a 

reproduzir-se intensamente, formando quantidades enormes de linfócitos de 

mesmo tipo que vão atuar no combate ao antígeno (Guytonn, 1992). 

Os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos (receptores 

celulares solúveis das células B), além disso também podem agir como células 

processadoras de antígenos para apresenta-los aos linfócitos T auxiliares (via 

MHC classe 11). Alguns linfócitos B ativados pelo antígeno se transformam em 

células de memória que se ativadas por uma segunda dose de antígeno 
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produzem uma resposta imunológica mais rápida e intensa com maior produção 

de anticorpos e predominância de IgG (enquanto que no primeiro estímulo 

ocorre produção predominante de IgM) (Tizard, 1996; Sordillo et aI., 1997). 

Os linfócitos T podem ser divididos em células T af3 que inclui CD4+ 

(linfócitos T auxiliares) e CD8+ ( linfócitos T citotóxicos ou supressores) e 

células T yô. Dependendo do estágio de lactação, suas proporções podem 

variar (Sordillo et aI., 1997). 

CD4 e CD8 são peptídeos presentes na membrana celular que 

determinam a qual classe de moléculas MHC o linfócito se ligará; sua 

importância está na transmissão do sinal uma vez que a estimulação do linfócito 

é ampliada em 100 vezes quando o CO 4 ou 8 está associado ao receptor 

celular. Os CD4 são encontrados em células T auxiliares e CD8 em células 

citotóxicas ou supressoras. No sangue a relação CD4/CD8 é > 1, no entanto 

nos tecidos e secreção mamária saudável é < 1 como pode ser visto na tabela 

2 (Park et aI., 1992; Tizard, 1996; Sordillo et aI., 1997). 

Tabela 2. Relação média entre os linfócitos T CD4 e CD8 no sangue e secreção 

mamária durante a lactação. 

Local 

Sangue 

Secreção Mamária 

Adaptado de Park et ai. (1992). 

Relação CD4/CD8 

1,52 

0,82 

O linfócito T auxiliar produz citocinas em resposta ao reconhecimento do 

complexo MHC-antígeno presente nos linfócitos B ou macrófagos. Através 

desta habilidade de produzir citocinas estes linfócitos desempenham um 

importante papel na ativação das células envolvidas na atividade imunológica 

(Sordillo et aI., 1997). 

Existem duas sub populações dos linfócitos T auxiliares que se 

diferenciam pelas citocinas que liberam e pela resposta ótima a célula 
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apresentadora de antígeno. O Th1 responde de maneira ótima ao antígeno 

apresentado pelos linfócitos S, enquanto que o Th2 apresenta resposta 

otimizada ao antígeno apresentado pelos macrófagos, assim a proporção 

relativa entre as células apresentadoras de antígenos determinará a natureza 

da resposta dos linfócitos T auxiliares. As citocinas produzidas pelo Th1 são 

principalmente IL-2 (ativa células T, S, NK e macrófagos) e interferon-y (inibe 

Th2, estimula Th1, e ativa células NK e macrófagos). As principais citocinas 

produzidas por linfócitos Th2 são IL-4 (estimula crescimento e diferenciação de 

células S), IL-5 (estimula crescimento e ativação de eosinófilos e crescimento 

de células S), IL-10 (inibe função das células Th1 e macrófagos) e IL-13 

(estimula crescimento dos linfócitos B e suprime a função dos macrófagos) 

(Tizard, 1996). 

Os linfócitos T citotóxicos reconhecem e eliminam células alteradas 

através da apresentação do antígeno em conjugação com as moléculas MHC 

classe I, desse modo removem células secretoras velhas e danificadas que 

poderiam aumentar a susceptibilidade da glândula mamária a infecções. Os 

linfócitos T supressores modulam a resposta imunológica, impedindo uma 

reação imune muito intensa capaz de lesar gravemente o organismo (Guyton, 

1992; Sordillo et aI., 1997). 

As células T com receptores yo dos ruminantes podem se ligar a uma 

variedade de antígenos e serem citotóxicos tendo assim uma importância 

funcional. Em contraste com as células yo de humanos e roedores que 

compõem de 1 a 3 % dos linfócitos no sangue periférico, em ruminantes podem 

chegar a 60 % (Tizard, 1996). 

Na secreção mamária, linfócitos perfazem 20 a 40 % do total de células e 

na população de linfócitos as células T perfazem 50 a 60 %, células S perfazem 

10 a 20 %, e os linfócitos remanescentes são células sem função (Daniel et ai,. 

1991 ). 
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2.2.4 Fatores de variação 

2.2.4.1 Sanidade da glândula mamária 

o fator mais importante afetando a CCS é o "status" da infecção da 

glândula mamária, embora existam outros fatores menos importantes (Reneau, 

1986; Harmon, 1994; Harmon, 1998). 

A atividade dos microrganismos no interior da glândula mamária libera 

substâncias que estimulam a migração de leucócitos a fim de combater os 

agentes agressores (Machado et aI., 1998 e 1999), aumentando assim a CCS. 

Os agentes da mastite apresentam variação na resposta causada na 

glândula mamária. O patógenos maiores da mastite provocam médias de CCS 

mais elevadas que os patógenos menores (tabela 3) (Reneau, 1986; Blood & 

Radotits, 1989). 

Esta variação é devida as características do agente etiológico (Amaral, 

1999). 

Tabela 3. Valores de CCS transformados e os patógenos da mastite. 
-~-~~ 

Grupo* Patógeno Schepers et aI. Wilson et aI. 

(1997)** (1997)*** 

Maiores Staphilococcus aureus 5,98 

Streptococcus agalactiae 

Streptococcus spp. 

Streptococcus dysgalactiae 6,34 

Streptococcus uberis 6,72 

Menores Corynebacterium bovís 3,96 

Staphilococcus coag. nego 4,22 

Cultura negativa 2,64 

*Classificação segundo Harmon (1998), 

**CCS transformada para função In, 

5,1 

5,6 

5,1 

3,9 

3,0 
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*** CCS transformada para função EL 

No entanto não é possível identificar o patógeno somente através da CCS 

(Harmon, 1994). 

2.2.4.2 Outros fatores 

Há poucas evidências de que qualquer outro fator, com exceção da 

variação diurna normal, tenha uma influência significativa na CCS na ausência 

de infecção intramamária (Harmon, 1998). 

VARIAÇÃO DIURNA 

A ordenha da tarde apresenta maiores CCS em relação a ordenha da 

manhã (Hargrove, 1994; Vasconcelos et aI., 1997). 

Esta diferença pode ser explicada pelo intervalo de tempo desigual entre 

as ordenhas que leva a diferentes produções de leite (Fuente et aI., 1997) e 

consequente efeito de diluição das células somáticas (Philpot & Nickerson, 

1991 ). 

Logo após a ordenha o CCS é máxima permanecendo elevada por 4 

horas e depois declina gradualmente atingindo a contagem mínima 

imediatamente antes da próxima ordenha (Harmon, 1998). 

NÚMERO DE LACTAÇÕES 

Animais ou quartos mamários não infectados não apresentam efeito 

significativo do número de lactações sobre a CCS, assim o número de 

lactações pode ser desconsiderado para predizer a ocorrência de infecção 

intramamária (Sheldrake et aI., 1983; Laevens et aI., 1997). 

Os aumentos de CCS relacionados ao aumento da ordem de lactação do 

animal são de origem bacteriana pois a incidência de mastite aumenta 

significativamente com o aumento do número de lactações (Reneau, 1986; 

Prynce et ai., 1999). 
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ESTÁGIO DA LACTAÇÃO 

O estágio da lactação não afeta significativamente a CCS quando não 

existe infecção, assim este fator pode ser desconsiderado quando do 

diagnóstico de infecção intramamária através da CCS (Sheldrake et aI., 1983; 

Laevens et aI., 1997). 

O aumento da CCS atribuído a avanço da lactação é devido a infecção 

(Sheldrake et aI., 1983). 

ESTRESSE 

Estresses de vários tipos tem sido associados ao aumento da CCS, mas 

experimentos com aplicação de ACTH ou corticoesteróides ou com o uso de 

ambiente controlado em animais não infectados não mostram efeito sobre a 

CCS (Paape et aI., 1973; Harmon, 1994). 

Condições estressantes podem agravar o processo inflamatório em vacas 

infectadas, enquanto tem pouco efeito na CCS de vacas não infectadas 

(Harmon, 1998). 

ESTAÇÃO DO ANO 

A CCS é geralmente menor durante o inverno e maior durante o verão, 

mas este aumento é resultado de melhores condições ambientais para o 

crescimento bacteriano levando a maior exposição da ponta dos tetos aos 

patógenos, resultando em maior número de novas infecções e de casos clínicos 

(Reneau, 1986). 

2.2.5 Escore linear 

Por não ter distribuição normal, a CCS deve ser transformada para uma 

escala logarítmica e ser convertida em escore de células somáticas. A 

transformação fornece uma distribuição normal com homogeneidade de 

variância (Gadini et aI. 1997a). 

Para melhorar o entendimento e interpretação da CCS, o OHI 

(associação para o desenvolvimento dos rebanhos leiteiros norte americanos) 
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propôs a padronização da transformação da CCS pela seguinte função 

(Dabdoub & Shook, 1984; Kirk, 1984): 

EL = [LOg2 (CCS/1 00.000») + 3. 

A maior vantagem de se utilizar o escore linear do DHI é a sua relação 

linear com a produção de leite o que facilita a interpretação dos dados 

(Raubertas & Shook, 1982; Kirk, 1984;Reneau, 1986). 

2.3 Perdas de produção 

2.3.1 Efeito sobre a produção 

Vários autores encontraram associação entre o aumento da CCS e 

diminuição da produção de leite (Kennedy et aI., 1982; Mil/er et aI., 1993; Gadini 

et aI., 1997b). 

Mesmo em baixos níveis de CCS ocorre redução de produção de leite 

associada a aumento da CCS, (Hornet et aI., 1999). As perdas já são evidentes 

mesmo a uma CCS entre 100 e 200 mil cél.lml (Raubertas & Shook, 1982). 

Dados de Wisconsin e Virginia indicam que para cada aumento de uma 

unidade de escore linear ocorre diminuição de 181 Kg de leite por lactação 

(Reneau, 1986). 

Trabalhando com rebanhos, Fetrow et aI. (1988) encontraram queda de 

190 Kg de leite na média do rebanho quando a média do escore linear do 

rebanho aumentava em uma unidade. 

Dabdoub & Shook (1984) encontraram perdas de 127 Kg na primeira 

lactação, e 146 a 213 Kg da segunda a quarta lactação. Estes autores também 

observaram aumento das perdas associadas ao aumento da ordem da 

lactação. 

Para um dado nível de CCS a redução na produção de leite aumenta com 
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o número de pançoes ou com o estágio da lactação na qual a CCS foi 

observada (Hornet et ai., 1999). 

O aumento da redução da produção de leite pode ser explicada por piora 

na saúde do úbere em multíparas e/ou no final da lactação devido a um 

aumento na exposição a uma possível infecção e dano permanente a glândula 

por infecções prévias (Bartlett et aI., 1990). 

Além disso, vacas mais velhas também tendem a ter infecções mais 

longas e que causam danos mais extensos nos tecidos (Reneau, 1986). 

Além da produção de leite, a mastite afeta outras características 

produtivas como a produção de gordura e a duração da lactação levando a sua 

redução (Kennedy et aI., 1982; Machado et aI., 1993; Gadini et aI., 1997b; 

Norman et aI., 1999). 

2.3.2 Estimativa da perda de produção 

Os efeitos da mastite na performance das vacas leiteiras não são 

facilmente quantificados, pois existe grande variabilidade na resposta de 

produção em relação a mastite. Estas variações são devidas a diferenças nas 

populações estudadas, aos indicadores da mastite e ao método estatístico 

utilizado (Lescourret & Coulon, 1994; Hornet et aI. 1999). 

Diferentes métodos tem sido utilizados para o estudo dos efeitos da 

mastite sobre a produção, um deles é a modelagem da alteração da produção 

em 305 dias em lactação associada ao aumento da média da CCS (ou 

respectivo EL) durante a lactação (Raubertas & Shook, 1982; Hornet et aI., 

1999). 

Este método é bastante adequado pois segundo Raubertas & Shook 

(1982) a utilização da média de log CCS sozinha é adequado para estudo do 

efeito depressivo de elevada CCS na produção de leite e segundo Reneau 

(1986) a média do escore linear durante a lactação produz estimativas 

confiáveis enquanto que a estimativa da perda de produção ou do "status" da 
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infecção baseada em uma simples CCS é fraca. 

A média do log CCS da lactação anterior pode ser desconsiderada no 

estudo da lactação seguinte pois não possui efeito significativo na produção da 

mesma (Raubertas & Shook ,1982) 

Segundo Kirk (1984) o cálculo das perdas de produção associados a CCS 

pode sensibilizar os produtores e despertá-los para o problema da mastite 

subclínica. Segundo este autor o principal problema dos programas de controle 

de mastite é desviar a atenção da mastite clínica para a subclínica. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram levantadas, no banco de dados do Laboratório de Fisiologia da 

Lactação da ESALQ - USP, informações referentes a 147 lactações encerradas 

de bovinos da raça holandesa, de um rebanho confinado do Estado de São 

Paulo. 

O rebanho possui em média 398 vacas em lactação, da raça holandesa 

preto e branco. A média de produção anual é de 27,8 Kg/vaca/dia. Os animais 

são manejados em sistema de confinamento livre, e são ordenhados 3 vezes ao 

dia em uma única sala de ordenha do tipo espinha de peixe 12x12. 

As taxas de mastite subclínica (EL > 4,5), mastite clínica, de novas 

infecções e taxa de mastite crônica são respectivamente 24,9; 1,6; 13,5 e 63,2 

%. 

No rebanho predominam mastites causadas por patógenos menores 

(Corynebacferium bovis e Sfaphy/ococci coagulase negativa) (apêndice). 

Das lactações, 83 eram de animais primíparos e 64 de animais multíparos. 

Como esta característica possui efeito reconhecido sobre a produção de leite 

(Kaabi et aI., 1999), sobre a incidência de mastite (Pryce et aI., 1999) e sobre o 

comportamento da CCS (Schultz et aI., 1990) optou-se em estudar 

separadamente o efeito da CCS sobre os parâmetros produtivos de animais 

primíparos e multíparos. 

As informações levantadas foram a produção de leite e gordura a 305 dias 

de lactação, a produção no pico de produção, a duração da lactação e as 

médias de escore linear na lactação e no seu inicio. 

Escore linear é a transformação da CCS pela seguinte função EL = [LOg2 

(CCS/100.000)] + 3 (Dabdoub & Shook, 1984). 
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As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SAS (SAS, 

1990), utilizando-se o procedimento de modelo lineares generalizados_ 

Os modelos estatísticos utilizados foram: 

Onde: 

Yi = observação referente a produção de leite ou gordura, em Kg, aos 

305dias de lactação ou a duração da lactação, em dias, referente ao escore 

linear i; 

m = média geral; 

Ei = efeito do escore linear médio da lactação i, sendo i = 1, ___ ,10; 

ei = erro aleatório associado a observação Yi-

Onde: 

Yi = observação referente a produção de leite, em Kg, no pico de produção 

referente ao escore linear médio no início da lactação i; 

m = média geral; 

li = efeito do escore linear médio do início dalactação i, sendo i = 1, ___ ,10; 

ei = erro alaetório associado a observação Yi-



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise do rebanho 

A tabela 4 apresenta as médias e os índices de dispersão dos dados originais 

do rebanho. 

Tabela 4. Médias e índices de dispersão dos dados originais de produção de 

leite e gordura em 305 dias de lactação, duração da lactação, produção de leite 

no pico, escore linear médio durante a lactação e média do escore linear 

durante o início da lactação de primíparas e multíparas. 
-

Nobs. Variável Média DevPad CV (0/0) Mín Máx 
_. ___ • ___________ ._ •• ____ ~_._. _______ ~. __ ._~ __ ~. __ K ___ ._~_._~ ______ ~_. ___ ~ _____ • 

Primíparas 83 PL305 8478 995,49 11,74 6124 10412 

PG305 308,2 52,24 16,95 189 508 

DL 378,5 66,98 17,70 305 532 

PICO 33,4 4,73 14,17 20,6 43,8 

DP 61,4 9,54 15,52 40 75 

EL 2,15 1,30 60,28 0,1 7,0 

MEDINI 2,39 1,61 67,2 0,1 7,2 

Multíparas 64 PL305 10051 1250 12,44 7448 12611 

PG305 387,2 63,9 16,50 237,0 505,0 

DL 399,4 65,1 16,29 306,0 560,0 

PICO 44,4 5,3 11,87 33,0 56,4 

DP 55,3 8,7 15,73 45,0 75,0 

EL 3,4 1,4 40,81 1,0 7,5 

MEDINI 3,2 2,1 66,13 0,1 8,6 

Nobs = número de observações, 



DevPad = desvio padrão, 

CV = coeficiente de variação, 

Mín = mínimo, 

Máx = máximo, 

PL305 = produção de leite em 305 dias de lactação, em Kg, 

PG305 = produção de gordura em 305 dias de lactação, em Kg, 

DL = duração da lactação, em dias, 

PICO = produção de leite no pico de lactação, em Kg, 

DP = data de ocorrência do pico, em dias de lactação, 

EL = escore linear médio da lactação, 

MEDINI = escore linear médio no inicio da lactação. 
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Os dados mostram que este rebanho apresenta alta produtividade, sendo 

superior as médias encontradas em rebanhos holandeses por Richter et ai. 

(1995) e Pimpão et aI. (1997) no Paraná, respectivamente, 6300 e 6400 Kg, e 

por Reis & Silva (1987) e Barbosa (1990) em rebanhos de Minas Gerais (4500 

Kg) e Pernambuco (4600 Kg). 

A produção média de gordura também foi superior a dos trabalhos citados 

acima. 

Este alto nível de produção é provavelmente devido as condições 

nutricionais e sanitárias deste rebanho. Colaborando com esta hipótese, o 

escore linear médio da lactação encontrado é de apenas 2,15 e 3,2 

evidenciando uma boa condição de sanidade da glândula mamária. 

A variabilidade dos dados se mostrou bastante adequada, os coeficientes 

de variação encontrados são inferiores aos CV das respostas animais em geral 

(20 a 30 %) (Sampaio, 1998). Este fato mostra o alto controle da atividade 

produtiva existente na propriedade. 

No entanto o escore linear médio da lactação inteira e de seu inicio se 

mostraram altamente instáveis (CV 40 a 67 %). Esta alta instabilidade decorre 

de que com o bom manejo sanitário do rebanho poucos animais são afetados 
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pela mastite de modo a apresentar média da lactação inteira de escore linear 

alto, predominando assim, baixos valores de EL nos dados. 

4.2 Primíparas 

A análise de regressão não mostrou efeito significativo do escore linear 

médio da lactação sobre a produção de leite e gordura em 305 dias em 

lactação, nem sobre a duração da lactação, e nem efeito escore linear médio do 

inicio da lactação sobre a produção de leite no pico e a data do mesmo (tabela 

5). 

Tabela 5. Resumo da análise de regressão do efeito do escore linear médio da 

lactação sobre a produção de leite e gordura em 305 dias em lactação, sobre a 

duração da lactação, e efeito escore linear médio do inicio da lactação sobre a 

produção de leite no pico e a data do mesmo em primíparas. 

PL305 

PG305* 

DL ** 

PICO 

DP 

gl 

modelo 

1 

1 

1 

1 

1 

gl = graus de liberdade, 

gl 

resíduo 

81 

81 

81 

81 

81 

nis = nível de significância do modelo, 

gl 

total 

82 

82 

82 

82 

82 

PL305 = produção de leite em 305 dias de lactação, 

PG305 = produção de gordura em 305 dias de lactação, 

PICO = produção de leite no pico de lactação, 

DL = duração da lactação, 

DP = data do pico de lactação. 

nis 

(%) 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

* Transformado por indicação da análise de máxima verossimelhança para 



28 

10glO. 

** Transformado por indicação da análise de máxima verossimelhança para 

1/DL. 

A ausência de significância do efeito do EL sobre os parâmetros 

estudados contraria a literatura (Raubertas & Shook, 1982; Miller et aI., 1993; 

Graafa & Dwingerb, 1996), mas pode ser explicado pela quase inexistência de 

animais primíparos com EL médio da lactação acima de 4,5 (figura 6 a 9). 
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Figura 6. Distribuição dos dados de EL das primíparas. 

A figura 6 mostra que praticamente todos os animais pnmlparos do 

rebanho estudado apresentam EL médio da lactação abaixo de 4,5. Desse 

modo a análise de regressão não indicou efeito significativo do EL sobre a 

produção de leite e gordura aos 305 dias de lactação (figuras 7 e 8), nem sobre 

a duração da lactação (Figura 9). 
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Figura 7. Produção de leite (Kg) em 305 dias em lactação em função do escore 

linear médio da lactação (EL) dos animais primíparos. 
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Figura 8. Efeito do EL médio da lactação sobre a PG305 (Kg) transformada 

para 10glO dos animais primíparos. 
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Figura 9. Efeito do EL médio da lactação sobre o inverso da duração da 

lactação dos animais primíparos. 

7.00 

Pelos dados apresentados pode se concluir que médias de EL da lactação 

inteira abaixo de 3,5 não afetam as características produtivas de primíparas nas 

condições estudadas. 

Tomando-se a literatura como base, pode-se supor que se o rebanho 

estudado tivesse um maior número de animais primíparos com EL maior teria 

sido possível detectar efeito deletério significativo do EL sobre a produção dos 

mesmos. 

A distribuição dos dados de média de escore linear no início da lactação 

(MEDlNI) também se comportou como a distribuição dos dados de escore linear 

médio da lactação inteira (EL) com pequeno número de animais com valores 

mais altos (figura 10). 
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Figura 10. Distribuição dos dados de MEDINI das primíparas. 

Esta baixa freqüência de animais com média de escore linear no início da 

lactação (MEDINI) acima de 4,5 levou a análise de regressão a não detectar 

efeito da mesma sobre a produção de leite no pico da lactação (PICO) nem 

sobre a data de ocorrência do mesmo (DP) (figura 11 e 12). 
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Figura 11. Efeito do EL médio do início da lactação (MEDINI) sobre a produção 

de leite no pico de lactação (Kg) dos animais primíparos. 
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Figura 12. Efeito do EL médio do início da lactação (MEDINI) sobre a data de 

ocorrência do pico de lactação (dias) dos animais primíparos. 
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4.3 Multíparas 

Inicialmente foi realizada a análise de variância estudando-se os efeitos do 

EL e número de lactações (NL) e interação entre estes dois fatores. No entanto, 

como nenhum parâmetro analisado apresentou efeito significativo da interação 

estudou-se estes fatores independentemente. 

4.3.1 Escore Linear 

o resumo da análise de regressão do efeito da média do escore linear 

sobre os parâmetros estudados se encontra na tabela 6. 

Tabela 6. Resumo da análise de regressão do efeito do escore linear médio da 

lactação sobre a produção de leite e gordura em 305 dias em lactação, sobre a 

duração da lactação, e efeito escore linear médio do início da lactação sobre a 

produção de leite no pico e a data do mesmo em multíparos. 

GI gl gl nis RZaj CV equação 

Modelo resíduo total (%) (%) 
---~--

PL305 1 62 63 1 0,1076 11,75 PL305 = 11119 - 315,0*EL 

PG305 1 62 63 5 0,0614 15,99 PG305 = 430,4 -12,75*EL 

DL* 1 62 63 ns 2,47 

PICO 1 62 63 1 0,0891 11,33 PICO = 47,01 - 0,815*MEDINI 

DP** 1 62 63 ns 

EL = escore linear médio da lactação, 

MEDINI = escore linear médio no inicio da lactação, 

gl = graus de liberdade, 

nis = nível de significância do modelo, 

R2aj = Coeficiente de determinação, 

CV = coeficiente de variação, 

PL305 = produção de leite em 305 dias de lactação, em Kg, 

PG305 = produção de gordura em 305 dias de lactação, em Kg, 



PICO = produção de leite no pico de lactação, em Kg, 

DL = duração da lactação, em dias, 

DP = data do pico de lactação, em dias. 
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* Transformado por indicação da análise de máxima verossimelhança para 

log10-

** Transformado por indicação da análise de máxima verossimelhança para 

1/DP. 

A produção de leite em 305 dias de lactação foi significativamente 

diminuída pelo aumento do escore linear médio e este efeito foi linear (figura 

13). Estes achados são respaldados pela literatura (Raubertas & Shook, 1982; 

Dabdoub & Shook, 1984; Fetrowet aI., 1988; Sender et aI., 1996). 
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Figura 13 Produção de leite (Kg) em 305 dias em lactação em função do escore 

linear médio da lactação (EL) dos animais multíparos. 

A diminuição da produção de leite é devido a destruição do tecido 

secretor pela ação dos microrganismos na glândula mamária e pela migração 

de leucócitos para o seu interior (Philpot & Nickerson, 1991). 
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A comparação entre as perdas devido ao aumento do escore linear é 

dificultada devido a variação entre as metodologias utilizadas, no entanto 

Dabdoub & Shook (1984), Reneau (1986) e Fetrowet aI. (1988) utilizando o 

escore linear médio da lactação e a produção acumulada encontraram as 

seguintes perdas: 146 a 213 Kg, 181 Kg e 190 Kg de leite. 

Os autores citados acima não apresentam a produção média dos animais 

estudados, mas devido ao alto nível de produção dos animais deste trabalho é 

possível supor que a maior perda associada ao aumento do EL médio da 

lactação encontrada no presente trabalho (315 Kg) seja devido ao maior 

potencial de produção dos animais. 

O coeficiente de determinação encontrado mostra que 10,8 % da variação 

da produção de leite pode ser explicada pelo escore linear, sendo outros fatores 

não modelados responsáveis pelo resto da variação. 

A análise de regressão indicou efeito significativo do EL sobre a produção 

de gordura (tabela 6 e figura 14). Outros autores apresentaram redução da 

produção de gordura relacionada com o aumento da CCS (Kennedy et aI., 

1982; Gadini et aI., 1997b; Norman et aI., 1999). 
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Figura 14. Produção de gordura (Kg) em 305 dias em lactação em função do 
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escore linear médio da lactação (EL) dos animais multíparos. 

A redução da produção deste componente é devida aos mesmos fatores 

da redução de produção do leite. Assim como na produção de leite a produção 

de gordura é grandemente afetada por outros fatores não modelados neste 

trabalho; desse modo o coeficiente de determinação encontrado (6,1 %) é 

bastante baixo. 

A variabilidade da produção de leite encontrada foi 26,5 % menor que a 

variabilidade da produção de gordura. 

Os dados de duração da lactação (DL) foram transformados para a função 

IOg10 para poderem ser modelados. A função de transformação foi indicada por 

análise de máxima verossimilhança do pacote estatístico SAS e diminuiu a 

variabilidade dos dados. 

Apesar de aparente diminuição da duração da lactação relacionada ao 

aumento do escore linear médio da lactação esta não foi significativa (tabela 6 e 

figura 15). 
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Figura 15. Duração da em lactação (transformado para IOg10) em função do 

escore linear médio da lactação (EL) dos animais multíparos. 



37 

Provavelmente a existência de 2 animais com EL relativamente alto 

(cerca de 5 e 6) e lactações longas levaram a não significancia do efeito. 

Machado et aI. (1993) observaram redução significativa da duração da 

lactação associada a ocorrência da mastite. 

A redução da duração da lactação pode ser explicada pela diminuição da 

produção de leite. Segundo Grôhn (1998), animais com mastite tem maior 

chance de serem descartados. 

Além disso animais no fim da lactação que apresentam alta CCS podem 

ser secos para serem tratados, levando assim a diminuição da duração da 

lactação. 

A variabilidade da duração da lactação foi reduzida a 15 % da original pela 

transformação dos dados, melhorando sua distribuição em torno da reta. 

A produção de leite no pico foi afetada pelo escore linear no início da 

lactação (MEDINI) levando a diminuição da mesma (tabela 6 e figura 16) 
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Figura 16. Produção de leite no pico em função do escore linear médio do início 

da lactação dos animais multíparos. 
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o coeficiente de determinação deste parâmetro também foi muito baixo 

uma vez que apenas 8,9 % da variação da produção no pico pode ser explicado 

pela média do escore linear no início da lactação. 

A data de ocorrência do pico de produção, apesar de aparente efeito, não 

foi afetada pela média do escore linear no início da lactação (tabela 6 e figura 

17). 
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Figura 17. Data de ocorrência do pico de produção (transformada para seu 

inverso) em função do escore linear médio do início da lactação dos animais 

multíparos. 

4.3.2 Número de lactações 

Como a análise de variância indicou efeito significativo do número de 

lactações (NL) sobre a produção de leite, mesmo não sendo este o objetivo do 

trabalho, se estudou este efeito. 

A produção de leite em 305 dias de lactação e no pico foram afetadas pelo 

número de lactações dos animais (Tabela 7). 
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Tabela 7. Resumo da análise de variância do efeito do número de lactações 

sobre a produção de leite em 305 dias em lactação, e sobre a produção de leite 

no pico em multíparos. 

gl gl gl 

modelo resíduo total 

Pl305 3 60 63 

PICO 3 60 63 

gl = graus de liberdade, 

nis = nível de significância do modelo, 

R2aj = Coeficiente de determinação, 

CV = coeficiente de variação, 

nis R2aj 

(%) 

5 0,0782 

5 0,0996 

PL305 = produção de leite em 305 dias de lactação, em Kg, 

PICO = produção de leite no pico de lactação, em Kg. 

"'<--"'~-

CV(%) 

11,94 

11,26 

A produção em 305 dias de lactação máxima foi obtida nos animais de 

quarta lactação que diferiram estatísticamente dos de segunda, no entanto, 

ambos não diferiram dos animais de terceira e quinta lactação (figura 18). 

Freitas et aI. (1980) também encontraram aumento da produção de leite 

até a quarta cria e descréscimo da produção a seguir. 

O aumento de produção que acompanha o aumento do número de crias 

do animal é devido a maturação do esqueleto e ao aumento do tamanho 

corporal que proporciona maior tamanho do trato digestivo e da glândula 

mamária, permitindo assim maior consumo de alimentos e produção de leite 

(Schimidt, 1972; Anderson, 1985). 
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Figura 18. Produção de leite em 305 dias de lactação em função do número de 

lactações dos animais multíparos. 

A produção máxima no pico de produção foi obtida na terceira lactação, 

que se diferenciou da segunda lactação. As quarta e quinta lactações não se 

diferenciaram das demais. 
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Figura 19. Produção de leite no pico de lactação em função do número de 

lactações dos animais multíparos. 



5 CONCLUSÃO 

Comprovou-se e quantificou-se o efeito negativo do nível de células 

somáticas, transformado para escore linear, sobre a produção de leite e gordura 

em 305 dias de lactação e sobre a produção de leite no pico da lactação de 

bovinos da raça holandesa. 

Considerando-se que os rebanhos analisados pelo Laboratório de 

Fisiologia da Lactação apresentam, em média, 121 vacas em lactação a 

redução de apenas uma unidade de EL corresponderia a um aumento de 38115 

Kg de leite e 1543 Kg de gordura em 305 dias de lactação para cada rebanho. 

Desse modo fica realçada a importância da prevenção e combate a 

mastite. 
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APÊNDICE 

Resultado de cultura microbiológica de 93 amostras de leite colhidas em 

animais que apresentaram alteração da condutividade elétrica no rebanho 

(figura 20). 

50 

45 ,---

<J) 

40 ~ 
<J) 

35 o 
E 
ro 30 
<J) 

ro 
-o 25 
E -
~ 20 -

.1!l 
c: 15 <Il 
2 

10 o a.. 
5 

o n r-l .r----1 

Figura 20. Resultado de cultura microbiológica de 93 amostras de leite colhidas 

em animais que apresentaram alteração da condutividade elétrica do leite. 


