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RESUMO

A mastite bovina é a doença que mais ocasiona prejuízos econômicos à produção leiteira,
tanto pela redução da quantidade de leite produzido quanto pela perda parcial ou total da
capacidade secretora da glândula mamária. A mastite subclínica não é visível e requer testes
diagnósticos para a sua identificação. O uso de métodos comerciais no diagnóstico precoce da
doença, a fim de proceder ao tratamento adequado dos animais e diminuir as perdas são de
suma importância na rentabilidade do sistema de produção. A medição de condutividade
elétrica do leite (CE) é um método de diagnóstico auxiliar de fácil utilização. Mediante a
utilização de um medidor portátil de condutividade elétrica (Milk Checker N – 4L) avaliou-se
a eficiência de diagnóstico de mastite subclínica e compararam-se resultados obtidos com
ferramentas disponíveis ao produtor como o teste CMT e CCS. Foram analisadas 962
amostras de leite individuais para medição da condutividade elétrica, CMT e contagem de
células somáticas obtidas de 259 vacas da raça holandesa e Jersey em 4 propriedades leiteiras
na região do norte do Paraná, nos meses de junho e julho de 2014. Os dados obtidos foram
avaliados pelo programa Statistica 12 (Statsoft Inc.) por análises estatísticas descritivas e
testes não paramétricos de Kruskal-Wallis a 5% de significância (p<0,05) e Qui quadrado a
5% de significância (p<0,05). Do total de amostras diagnosticadas como positivas pelo
Medidor portátil de CE, no CMT classificaram-se como escore 2 e 3 (59,3% e 58,6%). Nos
resultados negativos, a maior porcentagem detectada foi nos escores 0 e 1 (58,2% e 62,2%)
mostrando que o aparelho é mais eficiente para detectar valores extremos de alteração na
condutividade, ou seja, animais que podem já estar manifestando clinicamente a mastite e
animais que estão com a condutividade elétrica inalterada. O uso do aparelho portátil Milk
Checker N – 4L como ferramenta de diagnóstico de mastite subclínica na rotina das
propriedades leiteira é válido, porém com algumas restrições principalmente quanto ao
momento de execução do exame e interpretação dos dados.

Palavras chave: Condutividade elétrica. Mastite subclínica. CCS. CMT. Leite
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ABSTRACT

Bovine mastitis is the disease that causes more economic losses to dairy production, either by
reducing the amount of milk produced or by partial or complete loss of secretory capacity of
the mammary gland. Subclinical mastitis is not visible and requires diagnostic tests for its
identification. The use of commercial methods in early diagnosis of the disease in order to do
proper treatment of animals and diminish the losses are of great importance in the profitability
of the production system. The measurement of electrical conductivity of the milk (CE) is a
diagnostic method easy to use. By using a portable conductivity meter (Milk Checker N – 4L)
efficiency of diagnosis of subclinical mastitis was evaluated and compared its results with
tools available to producers as CMT and CCS tests. 962 teat samples was used for measuring
electrical conductivity, CMT and evaluation of somatic cell counts obtained from 259
Holstein and Jersey cows from 4 dairy farms in northern Paraná during June and July in 2014.
The data were evaluated by Statistica 12 (Statsoft Inc.) for descriptive statistical analysis,
nonparametric Kruskal-Wallis test at 5% significance level (p <0.05) and Chi square test 5%
at significance level (p <0.05). Among all the samples, those diagnosed as positive by the N4L Milk Checker were classified as 2 and 3 (59.3 and 58.6%) in CMT scores. Through
negative results, the highest percentage was detected in the scores 0 and 1 (58.2% and 62.2%)
showing that the device is more efficient to detect outliers changes in conductivity, ie animals
that may already be manifesting clinically mastitis and animals that have unchanged electrical
conductivity. The use of N-4L Milk Checker handset to help in the diagnosis of subclinical
mastitis in dairy herds as a routine tool might work but with some restrictions especially
regarding the time to perform the exam and data interpretation.

Key words: Electrical condutivity. Subclinical mastitis. SCC.CMT.Milk
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1 INTRODUÇÃO
A mastite bovina é considerada a doença que acarreta os maiores prejuízos
econômicos à produção leiteira, pela redução da quantidade e pelo comprometimento da
qualidade do leite produzido, ou até pela perda total da capacidade secretora da glândula
mamária. Caracteriza-se por uma inflamação, geralmente de caráter infeccioso, podendo ser
classificada como clínica ou subclínica (RIBEIRO et al, 2012). A doença se caracteriza por
uma inflamação da glândula mamária, podendo ser classificada em clínica ou subclínica.
A forma clínica é caracterizada por anormalidades visíveis no úbere e no
leite. Os quartos mamários podem ficar avermelhados e inflamados e o leite pode apresentar
coágulos, flóculos e secreções (PHILPOT E NICKERSON, 2002).
A mastite subclínica está entre as principais doenças em fazendas leiteiras,
causando grandes prejuízos aos produtores, principalmente devido à redução na produção de
leite (RUEGG e REINEMANN, 2002; ZAFALON et al., 2007). Segundo Coldebella (2003),
vacas multíparas sofrem maiores perdas, como resultado dos danos permanentes à glândula
mamária por infecções prévias, além de apresentarem infecções mais prolongadas, que
resultam em maiores danos ao tecido mamário. Assim, a ocorrência de mastite pode resultar
em perdas de produção não só na lactação atual, mas também na lactação seguinte,
comprometendo a produção total do animal. As estimativas das perdas de produção podem
variar de 10 a 30% da produção leiteira por lactação (AULDIST e HUBBLE, 1998).
A mastite subclínica não é visível e requer testes diagnósticos para a sua
identificação. A inflamação da glândula mamária, usualmente em resposta a um agente
invasivo, caracteriza-se por um aumento da contagem de células somáticas no leite (BASTAN
et al, 2008). Vacas com leite com CCS acima de 200.000 células/ml indicam presença de
mastite (SCHUKKEN et al, 2003).
Um limite de CCS de 100.000 células / ml foi sugerido para um quarto
mamário ser considerado saudável e a contagem para leite composto de uma vaca também
não deve exceder 100.000 células /ml (PYÖRÄLLÄ, 2003). O leite considerado normal
contém concentração destas células quase sempre menor do que 100.000 células/ml no leite
dos quartos mamários não infectados / não inflamadas (SMITH, HILLERTON E HARMON,
2001).
A mastite subclínica deve ser detectada de maneira antecipada e confiável,
pois pode se transformar em mastite clínica trazendo transtornos ao produtor (PYÖRÄLLÄ,
2003). Vacas com contagem de células somáticas entre 200.000 e 300.000 células/ml devem
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ser identificadas para que se inicie um tratamento preventivo ou medidas terapêuticas como,
por exemplo, ordenhas frequentes, tratamentos com antibióticos, prevenção de nova
contaminação ou contaminação de outros animais (HAMMAN e ZECCONI, 1998).
Acredita-se que muitos produtores gostariam de identificar quartos afetados
por motivos econômicos e também para a saúde de seu rebanho (HALASA et al, 2009)
É de fundamental importância manter o protocolo das principais ações como
escore de células somáticas, California Mastitis Test (CMT), índices de mastites clínica e
subclínica, perfil microbiológico e de resistência a antimicrobianos. Com estes dados torna-se
possível uma análise da situação do rebanho levando em consideração ainda o número de
lactações, estágio de lactação e produção (MULLER, 2002).
A mastite também ocasiona mudanças na composição láctea, sendo sua
extensão dependente da resposta inflamatória. As principais alterações no úbere incluem
extravasamento de íons, proteínas e enzimas (N-acetil-β-D- glucosaminidade (NAGase), β –
glucoronidase, catalase, plasminogênio) a partir do sangue para o leite devido a um aumento
da permeabilidade, invasão do tecido produtor de leite por células fagocíticas e uma
diminuição da capacidade de síntese da glândula, resultando na diminuição da concentração
de certos componentes do leite como a lactose (PYÖRALLÄ, 2003).
Sabendo que essas alterações ocorrem durante o processo inflamatório, testes
indiretos como a CCS, o CMT, a CE, o conteúdo de cloreto e lactose podem ser utilizados
para diagnóstico dessa enfermidade (RUEGG; REINEMANN, 2002).
O uso de métodos auxiliares no diagnóstico precoce da doença, a fim de
proceder ao tratamento adequado dos animais e o destino do leite infectado é de suma
importância na rentabilidade do sistema de produção. A medição da CE é um método auxiliar
no diagnóstico da mastite relativamente barato e de fácil utilização. Ela mede a habilidade de
uma solução em conduzir corrente elétrica entre dois eletrodos e é dada em miliSiemens por
centímetro (mS/cm). Os íons cloreto e os íons sódio estão presentes na circulação sanguínea e
durante a mastite atravessam os capilares sanguíneos, direcionando-se ao lúmen dos alvéolos
da glândula mamária. Tal processo ocorre devido ao aumento da permeabilidade vascular e à
destruição das junções celulares e do sistema de bombeamento iônico causados pelo processo
inflamatório (ZAFALON et al, 2005). O aumento da CE é proporcional ao aumento da
inflamação do úbere e da CCS (VILLAS BOAS et al, 2003).
Muitos métodos de diagnóstico foram sugeridos, dando-se ênfase maior ao
sistema que usa alterações na condutividade eléctrica do leite. Mudanças nos valores de CE
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em resposta à infecção podem ser determinadas manualmente ou automaticamente através da
utilização de sensores em linha instalados no equipamento de ordenha (MILNER et al, 1996).
Quando o epitélio da glândula mamária é danificado em resultado à mastite,
a condutividade elétrica se altera pois o equilíbrio entre sódio, potássio e cloro fica alterado.
Estas alterações tendem a ocorrer antes mesmo do desenvolvimento dos sinais clínicos da
mastite podendo esta ser detectada mais cedo, possibilitando uma melhor eficiência de
tratamento, melhora na taxa de cura, diminuição de casos recorrentes diminuindo o gasto de
antibiótico por vaca (BIGGADIKE et al, 2012).
O uso de contagem de células somáticas fornece um dos indicadores mais
úteis na inflamação, porém é uma medida oriunda de procedimento laboratorial. O CMT é o
teste menos sensível e mais subjetivo porém é usado rotineiramente nas propriedades leiteiras.
A medição da concentração de alguns componentes do leite que podem ficar alterados em
função da reação inflamatória como, por exemplo, a lactose ou algumas enzimas não são
ainda ferramentas de diagnóstico de fácil acesso ao produtor (HILLERTON, 2000).
Uns dos métodos mais bem sucedidos têm sido medir as mudanças físicas no
leite por meio de sensores simples. Neste tipo de avaliação é fácil medir a temperatura, os
íons selecionados ou condutividade elétrica do leite (HILLERTON, 2000). Desta forma, o uso
do diagnóstico de mastite subclínica na propriedade por medição de condutividade elétrica
pode ser uma ferramenta de grande valia para o produtor pois possibilitaria o diagnóstico
precoce da mastite subclínica, facilitando a profilaxia e minimizando perdas econômicas.
O objetivo desse trabalho visa avaliar a eficiência de diagnóstico de mastite
por condutividade elétrica utilizando medidor portátil e comparar resultados obtidos com teste
CMT e contagem de células somáticas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MASTITE
A mastite é uma inflamação no úbere que afeta uma grande proporção de
vacas leiteiras no mundo inteiro sendo descrita como a doença economicamente mais
impositiva aos produtores de leite nos Estados Unidos, custando aproximadamente US$2
bilhões de dólares ao ano afetando a qualidade e quantidade de leite produzida por causar
grandes perdas econômicas para os produtores (HARMON, 1994).
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Caracteriza-se por uma inflamação da glândula mamária, geralmente de
caráter infeccioso, podendo ser classificada em clínica e subclínica. A mastite clínica
apresenta sinais evidentes tais como: edema, aumento de temperatura, endurecimento, dor da
glândula mamária, grumos, pus ou qualquer alteração das características do leite (FONSECA
E SANTOS, 2000). O diagnóstico pode ser realizado com a evidência de sinais, por um exame
clínico e por testes como o da caneca de fundo escuro ou telado no início da ordenha (BLOOD;
RADOSTITS, 1991).

Na forma subclínica não se observam alterações macroscópicas e sim
alterações na composição do leite; portanto não apresenta sinais de inflamação visíveis no
úbere. Segundo BLOOD e RADOSTITS (1991), ocorrem alterações significativas na composição
e características bioquímicas do leite. Uma das principais mudanças, neste caso, é o aumento da
quantidade de células, principalmente os leucócitos, excretado no leite.

2.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE MASTITE SUBCLÍNICA

A mastite subclínica pode ser detectada somente por análises laboratoriais
através de alterações na composição do leite e alguns parâmetros relacionados ao processo
inflamatório como, por exemplo, a alteração na contagem de células somáticas (CCS),
presença da enzima NAGase ou alteração na quantidade de lactose presente no leite
(LEITNER et al, 2003). Vários testes para diagnóstico de mastite estão disponíveis incluindo
a medição de condutividade elétrica do leite (CE), CCS individual por animal, California
Mastitis Test (CMT) e testes microbiológicos. Porém, o sucesso do uso destes testes de
qualidade do leite e mastite requer conhecimento da metodologia e dos recursos de
diagnóstico de cada um (RUEGG e REINEMANN, 2002).
A cultura bacteriológica é o método padrão para identificação de infecções
intramamárias. No entanto, fatores logísticos e financeiros envolvidos na amostragem dos
quartos impedem que este tipo de teste seja usado amplamente pela indústria e produtores
(SARGENAT et al, 2001).

2.2.1 CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS
As células somáticas no leite são constituídas por células de defesa ou
epiteliais da glândula mamária. As células de defesa são os leucócitos (células que migram
para o úbere quando este sofre alguma agressão como defesa natural), como, por exemplo,
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nos casos de infecções. Os leucócitos fagocitam e digerem os microrganismos invasores. Do
total de células somáticas, 75 a 98% correspondem a células de defesa e 2 a 25%, de células
epiteliais, provenientes da descamação natural que ocorre no tecido de revestimento e secretor
interno da glândula mamária (RIBAS, 1994).
Em um úbere saudável a contagem de células somáticas indica, de maneira
quantitativa, o grau de infecção da glândula mamária. Níveis elevados de células somáticas
podem provocar queda no valor nutritivo e na produção de leite, aumento da quantidade de
leite descartado pelo uso de antibióticos em vacas tratadas, elevação do custo com
medicamentos e dos gastos com assistência técnica e, consequentemente, diminuição da vida
produtiva dos animais (MACHADO et al, 2000).
A composição normal destas células do leite varia com o tipo de secreção ou
período de lactação. Normalmente, no leite de uma glândula mamária saudável, a CCS é
inferior a 100.000 células / ml, enquanto que a infecção bacteriana pode fazer com que
aumente a acima de 1.000.000 células / ml (BYTYQI et al, 2010).
A contagem de células somáticas varia ao longo da ordenha. A primeira
fração, ou seja, os primeiros jatos, que incluem o leite deixado na ordenha anterior (leite
residual) apresenta grande número de células, tornando, assim, a primeira fração de elevado
valor em relação à contagem. Os últimos jatos de leite também têm uma grande quantidade de
células somáticas. Quando o úbere é saudável, as diferenças de CCS entre as frações são
menores, mas isso muda conforme a contagem de células somáticas aumenta. Em um
experimento realizado por Sarikaya e Bruckmaier (2006) observou-se uma mudança
significativa nos escores durante a ordenha nos quartos com contagem total acima de 100.000
células / ml. Além disso, o experimento mostrou que há diferenças também dentro das
frações, devendo considerar a fração a partir do qual a amostra de leite foi obtida.
O estado do Paraná, através da Associação Paranaense de Criadores de
Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), foi o primeiro estado a implantar a CCS no Brasil.
Neste sentido, os produtores de leite passaram a dispor desta importante ferramenta para o
diagnóstico e controle da mastite em seus rebanhos. A CCS passou a ser um método clássico
para interpretar a saúde da glândula mamária, principalmente quanto à presença de mastite
subclínica, e tem sido amplamente utilizado pelos produtores de leite de diversos países.
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2.2.2 CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT)
Médicos veterinários e produtores de leite usam vários indicadores de
mastite para ajudar nas decisões de tratamento embora informações advindas destes testes de
triagem para mastite e sua relevância para aplicação sejam escassas. O CMT é um destes
testes usados largamente para determinar o status da doença em animais em lactação por ser
simples, barato e rápido. O reagente do CMT, a base de um detergente adicionado a um
indicador de pH, reage com o material do núcleo de células somáticas presentes no leite
formando um gel e estimando o número de células somáticas presentes. A reação é então
avaliada por score e interpretada dependendo da quantidade de gel formada (SHITANDI e
KIHUMBU, 2004).
O CMT é, sem dúvida, o único teste de triagem paralelo confiável e
econômico para mastite subclínica que pode ser facilmente aplicado por produtores (RUEGG
e REINEMANN, 2002). Avaliações sobre o uso do CMT identificaram infecções
intramamárias nos primeiros 10 dias de lactação e também descreveram as alterações na
contagem de células somáticas (CCS) durante esse mesmo tempo (DINGWELL et al, 2004;
SANFORD et al, 2006).
O CMT ajuda os produtores a identificar vacas que provavelmente possam
ter mastite, além de estimar a severidade destas infecções. O CMT é classificado por escores
que variam de negativo à 3. O escore negativo refere-se a um animal sadio e os de 1-3
indicarão graus crescentes de resposta inflamatória do úbere, sendo normalmente
considerados como indicativos de mastite subclínica. Dependendo da interpretação dos
escores, o CMT pode produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos (RUEGG, 2003).

Quadro 1 – Relação dos escores do California Mastitis Test (CMT) com a Contagem
de Células Somáticas (CCS)
GRADUAÇÃO DO CMT
NEGATIVO
TRAÇOS
1 (+)
2 (++)
3 (+++)
(RUEGG, 2003).

FAIXA DE CONTAGEM DE CÉLULAS
SOMÁTICAS (CÉLS/ML)
0 - 200.000
150.000 a 500.000
400.000 a 1.500.000
800.000 a 5.000.000
Maior que 5.000.000
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2.2.3 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
A condutividade elétrica (CE) que pode aumentar durante a infecção da
glândula mamária em vacas produtoras de leite, é também um método de diagnóstico para
detecção de mastite subclínica. A CE é determinada pela concentração de ânions e cátions
que, durante o processo de mastite, aumenta devido às mudanças nas concentrações iônicas.
Como resultado da lesão no tecido do úbere, há uma diminuição nas concentrações de lactose
e íons K+, aumentando as concentrações de íons Na+ e Cl-, predispondo a alteração de
condutividade (KASISÇI et al, 2012; ILIE, TUDOR e GALIS, 2010).
A condutividade elétrica é medida por milisiemens por centímetro (mS/cm)
(NORBERG et al, 2004), com base na capacidade de uma solução para conduzir uma corrente
eléctrica entre dois eletrodos (JANZEKOVIC et al, 2009). Em um animal saudável, a
condutividade elétrica pode variar entre 4 a 5,5 mS/cm a 25°C, sendo que esta aumenta em
amostras com temperaturas mais altas, então é esperado que a condutividade esteja um pouco
mais alta já que o leite se encontra a 38°C quando é extraído da cisterna do teto
(SHERBON,1988; HAMMAN e ZECCONI, 1998; RUEGG e REINEMANN, 2002).
Há tempos, as medidas de condutividade elétrica “online” (nas linhas de
ordenha) e “on time” (no momento da ordenha) vem sendo utilizadas comercialmente com o
objetivo de ajudar a monitorar a saúde do úbere dentro das fazendas (NIELEN et al, 1992).
No entanto, existem outros fatores que podem alterar a CE além da presença
de mastite subclínica. Temperatura do leite, estágio de lactação, porcentagem de gordura,
intervalo entre ordenhas e raça são alguns dos fatores que podem também influenciar os
valores de condutividade (RUEGG e REINEMANN, 2002).
Uma vaca com mastite pode nem sempre mostrar um aumento da
condutividade elétrica no quarto afetado, no entanto, a variação de CE do leite a partir de um
quarto infectado pode ser maior do que a variação de condutividade dos quartos sadios. A
possível razão para que isto ocorra é a alteração no fluxo de leite, muitas vezes por alterações
físicas. Esta diferença entre a condutividade dos quartos pode ser útil para a determinação de
mastite subclínica sem que este animal apresente outras alterações na composição de seu leite
(NORBERG et al, 2004; MILNER et al, 1996).
A CE também pode ser usada para a apreciação da qualidade do leite.
Valores altos de condutividade no leite fresco mostram elevada proporção entre cloro /
lactose, situação presente nos casos de mastite. A condutividade elétrica aumenta também
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com a acidificação do leite, quando a partir de uma molécula de lactose quatro moléculas de
ácido láctico são formadas devido a fermentação láctica de lactose (CAPRITA et al, 2003).
A condutividade elétrica do leite é influenciada pelo estado de saúde do
úbere. Os parâmetros que refletem o nível de condutividade elétrica descrevem o estado de
saúde do úbere de uma maneira mais precisa do que as que refletem a variação de CE entre os
tempos de ordenha. A CE pode representar um possível indicador para programas de
melhoramento, porém investigações adicionais são necessárias para estimar os parâmetros
genéticos que dizem respeito às correlações de presença de mastite (ILIE e TUDOR, 2010)
.
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ARTIGO

MÉTODOS COMERCIAIS PARA DETECÇÃO DE MASTITES SUBCLÍNICAS EM
PROPRIEDADES LEITEIRAS: AVALIAÇÃO DO USO DE MEDIDOR DE
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA PORTÁTIL
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RESUMO
A mastite bovina é a doença que mais ocasiona prejuízos econômicos à produção leiteira,
tanto pela redução da quantidade de leite produzido quanto pela perda parcial ou total da
capacidade secretora da glândula mamária. A mastite subclínica não é visível e requer testes
diagnósticos para a sua identificação. O uso de métodos comerciais no diagnóstico precoce da
doença, a fim de proceder ao tratamento adequado dos animais e diminuir as perdas são de
suma importância na rentabilidade do sistema de produção. A medição de condutividade
elétrica do leite (CE) é um método de diagnóstico auxiliar de fácil utilização. Mediante a
utilização de um medidor portátil de condutividade elétrica (Milk Checker N – 4L) avaliou-se
a eficiência de diagnóstico de mastite subclínica e compararam-se resultados obtidos com
ferramentas disponíveis ao produtor como o teste CMT e CCS. Foram analisadas 962
amostras de leite de teto para medição da condutividade elétrica, CMT e contagem de células
somáticas obtidas de 259 vacas da raça holandesa e Jersey de 4 propriedades leiteiras na
região do norte do Paraná, nos meses de junho e julho de 2014 Os dados obtidos foram
avaliados pelo programa Statistica 12 (Statsoft Inc.) por análises estatísticas descritivas e
testes não paramétricos de Kruskal-Wallis a 5% de significância (p<0,05) e Qui quadrado a
5% de significância (p<0,05). Do total de amostras diagnosticadas como positivas pelo Milk
Checker, no CMT classificaram-se como escore 2 e 3 (59,3% e 58,6%). Nos resultados
negativos, a maior porcentagem detectada foi nos escores 0 e 1 (58,2% e 62,2%) mostrando
que o aparelho é mais eficiente para detectar valores extremos de alteração na condutividade,
ou seja, animais que podem já estar manifestando clinicamente a mastite e animais que estão
com a condutividade elétrica inalterada. O uso do aparelho portátil Milk Checker N – 4L
como ferramenta de diagnóstico de mastite subclínica na rotina das propriedades leiteiras é
válido, porém com algumas restrições principalmente quanto ao momento de execução do
exame e interpretação dos dados.
Palavras chave: Condutividade elétrica. CCS. CMT. Leite
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1 INTRODUÇÃO
A mastite bovina é considerada a doença que acarreta os maiores prejuízos
econômicos à produção leiteira, pela redução da quantidade e pelo comprometimento da
qualidade do leite produzido, ou até pela perda total da capacidade secretora da glândula
mamária. Caracteriza-se por uma inflamação, geralmente de caráter infeccioso, podendo ser
classificada como clínica ou subclínica (RIBEIRO et al., 2012).
Programas de controle inadequados podem levar ao aparecimento de um
leite de menor rendimento, más condições de saúde do úbere, qualidade do leite e composição
do leite prejudicado, baixo rendimento de queijos, prazos de validade menores, e diminuição
de rentabilidade para produtores e indústria (ALLORE e ERB, 1998). Muito tempo tem-se
gasto hoje com o planejamento do manejo para manter e melhorar a saúde do úbere dos
animais de maneira a minimizar o aparecimento de mastites (HOGEVEEN, HUIJPS e LAM,
2011).
Segundo Coldebella (2003), vacas multíparas sofrem maiores perdas, como
resultado dos danos permanentes à glândula mamária por infecções prévias, além de
apresentarem infecções mais prolongadas, que resultam em maiores danos ao tecido mamário.
Assim, a ocorrência de mastite pode resultar em perdas de produção não só na lactação atual,
mas também na lactação seguinte, comprometendo a produção total do animal. As estimativas
das perdas de produção podem variar de 10 a 30% da produção leiteira por lactação
(AULDIST e HUBBLE, 1998).
A mastite subclínica não é visível e requer testes diagnósticos para a sua
identificação. A inflamação da glândula mamária, usualmente em resposta a um agente
invasivo, caracteriza-se por um aumento da contagem de células somáticas (CCS) no leite
(BASTAN et al, 2008). Vacas com leite com CCS acima de 100.000 células/ml indicam
presença de mastite (BYTYQI, 2010).
A mastite subclínica deve ser detectada de maneira antecipada e confiável
pois pode se transformar em mastite clínica trazendo transtornos ao produtor. A doença
também ocasiona mudanças na composição láctea, sendo sua extensão dependente da resposta
inflamatória. Alguns componentes são mais marcantes que outros podendo ser utilizados
como ferramenta para a detecção do processo inflamatório (PYÖRALLÄ, 2003).
Sabendo que essas alterações ocorrem durante o processo inflamatório, testes
indiretos como a CCS, o California Mastitis Test (CMT), a condutividade elétrica (CE), o
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conteúdo de cloretos e lactose podem ser utilizados para diagnóstico dessa enfermidade
(RUEGG; REINEMANN, 2002).
O uso de métodos auxiliares no diagnóstico precoce da doença, a fim de
proceder ao tratamento adequado dos animais e o destino do leite infectado é de suma
importância na rentabilidade do sistema de produção. A medição da CE é um método auxiliar
no diagnóstico da mastite relativamente barato e de fácil utilização. Ela mede a habilidade de
uma solução em conduzir corrente elétrica entre dois eletrodos e é dada em miliSiemens por
centímetro (mS/cm). O aumento da CE é proporcional ao aumento da CCS (VILLAS BOAS
et al, 2003).
Quando o epitélio da glândula mamária é danificado em resultado à mastite,
a condutividade elétrica se altera, pois o equilíbrio entre sódio, potássio e cloro fica alterado.
Estas alterações tendem a ocorrer antes mesmo do desenvolvimento dos sinais clínicos da
mastite podendo esta ser detectada mais cedo, possibilitando uma melhor eficiência de
tratamento, melhora na taxa de cura, diminuição de casos recorrentes diminuindo o gasto de
antibiótico por vaca (BIGGADIKE et al, 2012).
Desta forma, o uso do diagnóstico de mastite subclínica na propriedade por
medição de condutividade elétrica pode ser uma ferramenta de grande valia para o produtor
pois possibilitaria o diagnóstico precoce da mastite subclínica facilitando o tratamento e
minimizando perdas econômicas.

2 OBJETIVO
O objetivo desse trabalho visa avaliar a eficiência de diagnóstico de mastite
por condutividade elétrica utilizando medidor portátil e comparar resultados obtidos com teste
CMT e contagem de células somáticas.
Foram utilizadas amostras de leite coletadas na rotina diária de ordenha de
quatro propriedades leiteiras da região de Londrina, Paraná, todas com sistema de ordenha
mecânica canalizada e rebanho das raças holandesa e jersey. Vacas em início de lactação (até
10 dias de parida) e vacas com previsão de secagem na semana da coleta foram excluídas. O
leite foi avaliado no momento inicial da ordenha pelo aparelho medidor de condutividade
elétrica, California Mastitis Test (CMT) e coletadas amostras individuais por tetos e por úbere
para contagem de células somáticas (CCS) realizada no laboratório centralizado de análise de
leite do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros do Paraná (PARLPR) da Associação
Paranaense dos Criadores de Bovinos da raça Holandesa (APCBRH), em Curitiba, Paraná.

21

Foram analisadas 962 amostras de leite individuais por teto para medição da
condutividade elétrica, CMT e contagem de células.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Preparação para coleta das amostras
As amostras foram coletadas no momento da ordenha, após a desinfecção
dos tetos, respeitando a rotina utilizada na fazenda. Cada propriedade aplicava uma sequência
própria de preparação de seus animais, porém sempre respeitando o descarte dos três
primeiros jatos de leite e a desinfecção dos tetos com solução desinfetante para pré dipping a
base de hipoclorito de sódio a 4%.

2.2 Avaliação da Condutividade elétrica
A medição de condutividade elétrica foi efetuada com o aparelho portátil
Milk Checker N – 4L da empresa Araucária Genética Bovina. Conforme informações e
instruções presentes no manual, o aparelho indica a diferença da condutividade elétrica
calculada por computador, no sistema inter quarter ratio (IQR). Essa avaliação é feita
utilizando o valor do quarto com menor condutividade e os outros quartos da mesma vaca.
Como as alterações do leite não mastítico aparentemente afetam a condutividade elétrica de
todos os quartos igualmente, a diferença de CE entre todos os quartos de uma vaca pode
indicar mastite em um quarto em particular (NORBERG et al, 2004; ILIE e GALIS, 2010).
A partir dos resultados obtidos na medição por tetos pode-se determinar a
possibilidade do animal estar apresentando mastite subclínica pela combinação da informação
entre o valor absoluto encontrado e o valor diferencial entre os tetos. Valores de
condutividade igual ou acima de 6,2 mS/cm podem indicar alteração no leite podendo ser
colostro ou mastite. Se o valor diferencial dos tetos for igual ou acima de 0,5 mS/cm, esta
informação combinada com o valor absoluto, indica que este leite não está normal,
sinalizando sintoma de mastite subclínica. Valores abaixo de 6,2 porém com valor diferencial
maior ou igual a 0,5 mS/cm também indicam resultados positivos para mastite.
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Quadro 2. Valores para resultados de condutividade elétrica (Milk Checker N – 4L)
VALOR IGUAL OU
Leite anormal, podendo ser
CONDUTIVIDADE
MAIOR QUE 6,2 mS/cm
colostro ou mastite
ABSOLUTA
subclínica
VALOR IGUAL OU
Leite anormal, indicando
CONDUTIVIDADE
MAIOR
mastite subclínica
DIFERENCIAL
QUE 0,5 mS /cm
Se CE – ABS < 6,2 Ms/cm e CE – DIF < 0,5 mS/cm: LEITE NORMAL
Se CE – ABS > 6,2 Ms/cm e CE – DIF < 0,5 mS/cm: LEITE ANORMAL (colostro ou fim de lactação)
Se CE – ABS >6,2 Ms/cm e CE – DIF > ou = 0,5 mS/cm: MASTITE SUBCLÍNICA
Se CE – ABS <6,2 Ms/cm e CE – DIF > ou = 0,5 mS/cm: MASTITE SUBCLÍNICA

O aparelho foi calibrado conforme instruções do fabricante antes de iniciar a
coleta em cada propriedade.
2.3 Avaliação pelo California Mastitis Test (CMT)
O CMT foi realizado com o auxílio de uma bandeja plástica contendo quatro
cavidades onde 2 ml do leite coletado foi misturado com 2 ml do reagente (Tadabras Indústria
e Comércio de Produtos Veterinários Ltda) a base de violeta de bomocresol. Agitou-se
vagarosamente por 10 segundos e efetuou-se a leitura observando o grau de coloração e
coagulação. Atribuíram-se os seguintes resultados: negativo – a mistura ficou líquida; Traços
(T) – presença de leve precipitação, desaparecendo com a movimentação contínua 1 (fraco) –
houve uma distinta aglutinação, mas não forma gel, desaparecendo com o movimento
contínuo da bandeja; 2 (distintamente positivo) – a mistura aglutinou-se rapidamente com a
formação de gel, ficando na periferia da cavidade da bandeja quando em movimento, voltando
a cobrir o fundo do compartimento quando parou-se o movimento; 3 (fortemente positivo) – a
aglutinação da mistura foi forte, tomando a forma convexa. A viscosidade é intensa ficando
fortemente aderida no fundo do copo.
Suprimiu-se o escore “suspeito” ou “traços” do experimento para facilitar a
identificação do escore atribuindo o escore 1 para não haver má interpretação dos resultados.

2.4 Contagem de Células Somáticas
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As amostras de leite individuais, por teto, foram acondicionadas em frascos
de plástico de polietileno, com capacidade para 60 ml, contendo um conservante para leite
bromopol (dicromato de potássio na concentração de 155 mg) em pastilhas. A CCS foi
executada por um contador eletrônico de células somáticas (SOMACOUNT® 500) onde 30
microlitros da amostra foram homogeneizados com um corante específico, que atua na
coloração somente das células somáticas. Sob esse volume de leite, é passado um feixe de luz
infravermelha, que é refletido pelas células somáticas coradas em um filtro fotossensível. De
acordo com o número de reflexões sob o filtro é feita a contagem dessas células.
As CCS encontradas foram transformadas em escore de células somáticas
(ECS) utilizando a fórmula proposta por Ali e Shook (1980): ECS = log2 (CCS/100.000) + 3,
facilitando a interpretação dos dados, conforme tabela 3.

3 ANÁLISES DOS DADOS
Os dados obtidos foram avaliados pelo programa STATISTICA 12 (Statsoft
Inc.) por análises estatísticas descritivas e testes não paramétricos de Kruskal-Wallis a 5% de
significância (p<0,05) e teste de Qui quadrado a 5% de significância (p<0,05).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 962 amostras de leite individuais por teto para medição da
condutividade elétrica, CMT e contagem de células somáticas tabela 3.
O valor absoluto médio encontrado para a medição da CE no leite dos tetos
foi 5,12 mS/cm o que indica que parte das amostras encontram-se dentro do parâmetro
normal. No entanto, o valor diferencial médio encontrado foi 0,66 mS/cm de maneira que esta
informação combinada ao valor absoluto indica que há presença de mastite subclínica nas
amostras analisadas, conforme modelo de interpretação de resultados do medidor portátil de
CE apresentado no quadro 2.
Valores absolutos de condutividade entre 4 e 5,5 mS/cm a 25°C são
considerados normais, podendo haver aumento dessa condutividade devido a temperatura do
leite na ordenha (NIELEN et al, 1992; RUEGG e REINEMANN, 2002). Em amostras com
temperaturas mais altas é esperado que a condutividade esteja um pouco mais elevada já que o
leite se se encontra à, aproximadamente, 38°C quando é extraído da cisterna do teto
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(SHERBON, 1988). O medidor portátil de CE utilizado tem um mecanismo para compensar
as possíveis diferenças de temperatura presentes nas amostras.

Tabela 1. Valores de Escore de Células Somáticas, equivalência em escore de CMT e
condutividade elétrica de todas as amostras de leite coletadas em 4 propriedades em Londrina
– PR nos meses de junho e julho de 2014
ECS
CCS (média)
CE-ABS (média)
EC-DIF (média)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x10³ céls/ml

mS/cm

mS/cm

10
35
75
148
282
567
1162
2241
4650
8553

5,05 ± 0,69
5,08 ± 0,93
4,97 ± 0,90
5,10 ± 0,98
5,07 ± 0,87
5,05 ± 1,07
5,04 ± 0,91
5,57 ± 1,65
5,92 ± 1,37
6,02 ± 1,74

0,51 ± 0,61
0,57 ± 0,62
0,58 ± 0,73
0,70 ± 0,92
0,72 ± 0,87
0,70 ± 0,77
0,68 ± 0,79
1,28 ± 1,23
1,03 ± 1,20
1,05 ± 1,37

ECS = escore de células somáticas
CCS = contagem de células somáticas

EC – ABS = condutividade elétrica valor absoluto
EC – DIF = condutividade elétrica valor diferencial

De acordo com os dados encontrados na tabela 1, estão dentro dos valores
aceitáveis de normalidade as vacas com escore de 0, 1 e 2 para CCS (até 100.000 céls/ml)
conforme Smith, Hillerton e Harmon (2001), Pyörällä (2003) e Bytyqi et al, (2010). As vacas
com ECS 3 e 4 seriam vacas com escore compatível com mastite subclínica e as vacas com
ECS acima de 5, estariam clinicamente doentes (SANTOS e FONSECA, 2007).
Segundo Sarikaya e Bruckmaier (2006) e Sølverød et al (2007), leite
coletado antes da ordenha é chamado de leite de cisterna; leite coletado durante a ordenha é
designado alveolar e amostras obtidas depois do encerramento da ordenha são compostas por
leite residual. Assume-se que leite antes da retirada dos três primeiros jatos e o leite residual
(leite que fica na glândula mamária entre as ordenhas) seria os que contem os valores mais
altos de CCS. Durante o experimento, as amostras de leite foram coletadas logo após a
retirada dos três primeiros jatos para todas as avaliações (CE, CMT e CCS), assumindo então
que a porção utilizada foi de leite alveolar. O leite da cisterna, que conteria maior CCS e CE
mais alta só é possível de ser obtido quando não é feita a pré-estimulação (retirada dos jatos)
(BRUCKMAIER, ONTSOUKA e BLUM, 2004)
Vacas com contagem de células somáticas de 2.000 até 100.000 céls/ml
tendem a não variar muito a contagem de células do início ao fim da ordenha. No entanto,
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vacas com contagens acima de 400.000 céls/ml liberam maiores volumes de células somáticas
nas porções de leite antes da retirada dos três primeiros jatos e no leite da cisterna do úbere,
diminuindo a contagem quando da liberação do leite alveolar (SARIKAYA e
BRUCKMAIER, 2007).
A contagem de células somáticas encontrada, portanto, não reflete o valor
real de CCS das vacas, no entanto é comprovado que há oscilação ao longo da ordenha,
porém decidiu-se utilizar estes valores para validar os resultados encontrados no exame de
CMT.
Tabela 2. Resultados de California Mastitis Test, condutividade elétrica absoluta e diferencial
e contagem de células somáticas de todas as amostras de leite coletadas em quatro
propriedades em Londrina – PR nos meses de junho e julho de 2014
CE – ABS
CE – DIF
CMT
n
(mS/cm)
(mS/cm)
b
450
4,92 ± 0,76
0,51 ± 0,64b
0
173
4,99 ± 0,65b
0,46 ± 0,59b
1
a
157
5,32 ± 0,99
0,88 ± 0,96a
2
196
5,55 ± 1,44a
1,01 ± 1,10a
3
Letras diferentes na mesma coluna indicam que houve diferença estatística pelo teste não paramétrico de
Kruskal-Wallis a 5% de significância (p<0,05).
EC – ABS = condutividade elétrica valor absoluto
EC – DIF = condutividade elétrica valor diferencial

Na tabela 2, quando analisados os dados de CMT e CE pode-se afirmar que
os valores de condutividade elétrica encontrados para os escores 0 e 1 não apresentaram
diferença estatística (p>0,05) nas avaliações entre os valores absolutos e os valores
diferenciais para cada escore de CMT.
Os animais com escore 1 no momento do exame de CMT apresentaram
resultados negativos para mastite pela CE. Sabe-se que a condutividade elétrica mede a
presença de íons Na+ e Cl- presentes no leite, sendo estes liberados em maior quantidade na
presença de um processo inflamatório e extensão da lesão tecidual do quarto afetado
(ZAFALON et al, 2005). Uma vaca que sofre de mastite nem sempre mostra um aumento da
CE do leite do quarto infectado, mas a variação destes valores ao longo da ordenha a partir de
um quarto infectado pode ser maior do que a variação da condutividade presente nos quartos
saudáveis (NORBERG et al, 2004).
Trabalhos mais recentes confirmam que podem haver variações na
concentração de Na+ dependendo da porção coletada para amostra, sendo que esta é maior no
leite antes da retirada dos três primeiros jatos e leite de cisterna podendo diminuir em até 25%
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quando avaliada no leite alveolar (BRUKEMAIER, ONTSOUKA e BLUM, 2004;
JANZEKOVIC et al, 2009, LA RUE, KAMPHUIS e JAGO, 2012).
As amostras utilizadas para avaliação no aparelho Milk Checker n – 4L
foram obtidas no início da ordenha, após a retirada dos primeiros jatos, utilizando
possivelmente leite alveolar do úbere. Como o fabricante não indica em seu manual de
instruções o momento exato para utilizar o aparelho de medição utilizou-se o mesmo
protocolo de aplicação do teste CMT, ou seja, após o descarte dos três primeiros jatos.
Portanto, é possível que haja alguma influência do momento correto para a execução da
medição da condutividade elétrica.
Tabela 3. Correlação entre os todos os resultados de condutividade elétrica e CMT de todas
as amostras de leite coletadas em 4 propriedades em Londrina – PR nos meses de junho e
julho de 2014
Resultados
Condutividade
Elétrica

Resultados California Mastitis Test (CMT)
0

1

2

3

Positivo (%)

41,8

37,8

59,3

58,6

Negativo (%)

58,2

62,2

40,7

41,4

H0: Diagnóstico de mastite por condutividade é independente dos valores de California Mastitis Test (CMT).
H1: Diagnóstico de mastite por condutividade é dependente dos valores de California Mastitis Test (CMT) são
dependentes.
Qui-quadrado= 7120,89; p>0,05. Aceita-se H0

Conforme resultados apresentados na tabela 3, do total de amostras avaliadas
pelo aparelho, quando estas foram diagnosticadas como positivas, na avaliação pelo teste
CMT classificaram-se como escore 2 e 3 (59,3 e 58,6%). Da mesma maneira, quando se
avaliou a dispersão dos escores de CMT em relação aos resultados negativos, a maior
porcentagem detectada foi nos escores 0 e 1 (58,2 e 62,2%) do CMT.
Pode-se dizer, então, que o aparelho Milk Checker N- 4L é mais eficiente
para detectar valores extremos de alteração na condutividade, ou seja, animais que podem já
estar manifestando clinicamente a mastite e animais que estão com a condutividade elétrica
inalterada.

5 CONCLUSÃO
De acordo com os dados analisados, o uso do aparelho portátil para medição
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de condutividade Milk Checker N – 4L como ferramenta de diagnóstico de mastite subclínica
na rotina das propriedades leiteiras é válido, porém com algumas ressalvas principalmente
quanto ao momento de execução do exame e interpretação dos dados.
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3

CONCLUSÃO GERAL
De acordo com os dados analisados, o uso do aparelho portátil para
medição de condutividade Medidor portátil de CE como ferramenta de diagnóstico de
mastite subclínica na rotina das propriedades leiteiras é válido, porém alguns pontos
devem ser avaliados principalmente quanto ao momento de execução do exame e
interpretação dos dados.
Trabalhos complementares devem ser realizados para determinar se o
momento de execução do teste antes ou depois da retirada dos três primeiros jatos na
rotina de ordenha pode influenciar a detecção de mastite subclínica por condutividade
elétrica conforme este trabalho sugeriu.
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ANEXOS

1. Aparelho portátil para medição da condutividade elétrica MIlk Checker N – 4L
(Araucária Genética Bovina).
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2. Manual de Instruções Milk Checker N – 4L
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