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AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE CONTAGEM DE 
CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS) PARA 
DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO MAMÁRIA EM 
OVELHAS DA RAÇA LACAUNE 

Evaluation of somatic cell counts (SCC) for the di-
agnosis of mammary infection in Lacaune sheep 

RESUMO 

A contagem de células somáticas (CCS) representa um auxílio pa-
ra o diagnóstico da infecção e inflamação da glândula mamária de 
ruminantes, porém pouco se sabe a respeito da utilização das téc-
nicas de contagem celular e sua validade para a espécie ovina, 
principalmente informações específicas para as ovelhas leiteiras 
da raça Lacaune. O presente estudo avaliou 200 amostras de leite 
provenientes das metades mamárias de 100 ovelhas da raça La-
caune em diferentes fases de lactação, onde 14 foram positivas ao 
exame bacteriológico do leite, 02 amostras apresentaram contami-
nação e 184 foram negativas. As bactérias isoladas e identificadas 
foram: Staphylococcus hyicus (n=1); Staphylococcus Kloosii (n=7); Sta-
phylococcus haemolyticus (n=5); e Staphylococcus epidermidis (n=1). O 
resultado das contagens celulares obtidas mostrou diferença signi-
ficativa entre o grupo de animais positivos e negativos ao exame 
bacteriológico do leite. 

Palavras-Chave: Ovelhas, leite, mastite, contagem de células somáticas. 

ABSTRACT 

Somatic cell count (CCS) is an important tool in the diagnosis of 
mammary infection and inflammatory process in ruminants. 
However, little is known about the use of cell count techniques 
and its usefulness in sheep, mainly in relation to Lacaune dairy 
sheep. The present study analyzed 200 samples of milk collected 
from the halves of 100 Lacaune sheep in different phases of lacta-
tion, where 14 were positive at the bacteriological examination, 2 
samples were contaminated and 184 were negative. Bacteria iso-
lated and identified were: Staphylococcus hyicus (n=1); Staphylococ-
cus Kloosii (n=7); Staphylococcus haemolyticus (n=5); and Staphylo-
coccus epidermidis (n=1). Results for cell counts showed significant 
differences between the groups of negative and positive animals 
only when methyl green-pyronin Y and Rosenfeld were used, 
making it necessary to be very careful in the choice of the ade-
quate technique for the detection of mammary infection. 

Keywords: Ewe, milk, mastitis, somatic cells count.
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1. INTRODUÇÃO 

Existem registros da introdução de ovinos no Brasil em 1556, a partir da chegada de a-

nimais asiáticos e espanhóis (SANTOS, 1986; TAGUCHI, 2002). Em 2005, o Brasil pos-

suía um rebanho ovino superior a 14.677.707 cabeças, distribuídos em diferentes apti-

dões produtivas, como carne, leite, pele e couro (FAO, 2008). 

O leite de ovinos é muito valorizado pela sua qualidade, para a produção de 

queijos finos do tipo Roquefort, que agrega alto valor ao produto de mercado mundial 

(TAGUCHI, 2002). No entanto, a produção de leite e derivados pode ser comprometida 

pela presença de mastite no rebanho (ALBENZIO et al., 2002; LADEIRA, 2001).  

A mastite ovina provoca perdas econômicas devido aos gastos com medica-

mentos, assistência veterinária, diminuição da quantidade e qualidade do leite, aumen-

to nas taxas de mortalidade de ovelhas e borregos, tornando importante o diagnóstico 

precoce da doença (SCHODER et al., 2003). 

O principal patógeno causador de mastite em ovelhas é o Staphylococcus aureus 

(ALBENZIO et al., 2002; CLEMENTS et al., 2003; GONZALO, 1995; LADEIRA, 2001). 

Outros microorganismos causadores de mastite em ovelha são: Staphylococcus epidermi-

dis, Escherichia coli, Pasteurella haemolytica, Corynebacterium spp. (LADEIRA, 2001). 

Em bovinos, a mastite pode ser diagnosticada pela contagem de células somá-

ticas (CCS) no leite, pois os leucócitos sangüíneos migram para a glândula mamária e 

são liberados nesta secreção. As células somáticas do leite podem ser enumeradas atra-

vés de métodos automáticos e microscópicos, utilizando diferentes metodologias de co-

loração dos esfregaços lácteos (SCHALM et al., 1971). Para a CCS microscópica é neces-

sário o conhecimento de colorações mais adequadas para a secreção láctea da espécie a 

ser avaliada (PENGOV, 2001). No entanto, a literatura sobre as técnicas de contagem 

celular empregada e indicada para a espécie ovina é escassa (BARBOSA et al., 2006). 

A raça Lacaune possui origem européia, com potencial para secretar leite com 

qualidade suficiente para agregar valor na indústria de laticínio brasileira, por outro 

lado, pode ser susceptível à mastite, cujas medidas preventivas, diagnósticas e curati-

vas dependem das informações geradas em animais criados no Brasil. Portanto, o obje-

tivo deste trabalho foi verificar a validade de alguns métodos de contagem de células 

somáticas no leite de ovelhas e analisar a prevalência dos patógenos envolvidos na pa-

togenia da mastite ovina. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Animais utilizados 

Foram analisadas amostras de leite colhidas no mês de Julho de 2005, provenientes de 

100 ovelhas da raça Lacaune em diferentes fases e número de lactação, criadas no Rio 

Grande do Sul.  

Colheita das amostras de leite 

Antes do início da ordenha foram colhidas, das metades mamárias, três alíquotas de 

leite. A primeira alíquota de leite foi colhida em frasco plástico com capacidade de 40 

ml, contendo microtabletes de conservante a base de bronopol (2-bromo-

2nitropropane-1,3-diol) e natamycin, para a contagem celular eletrônica. A segunda a-

líquota de leite foi destinada à contagem microscópica direta de leucócitos do leite, pela 

técnica de Prescott e Breed (1910). A terceira alíquota colhida foi destinada ao exame 

bacteriológico, precedida de cuidados de assepsia de acordo com o National Mastistis 

Council (HARMON et al., 1990). 

Análise das amostras 

a) Contagem de Células Somáticas do leite: 

A CCS foi diretamente determinada em contador eletrônico infravermelho e 

por contagem microscópica empregando o método de Prescott e Breed (1910). 

As amostras de leite destinadas à contagem eletrônica de células somáticas, 

antes do início das análises, foram mantidas em banho-maria a 38°C, durante 15 minu-

tos e a seguir, homogeneizadas, manualmente, sendo a contagem de células somáticas 

realizadas por citometria de fluxo utilizando-se o equipamento Somacount 300 da em-

presa Bentley Instruments Inc. Nesse procedimento uma alíquota de 3cc de leite, depois 

de aspirada pelo equipamento, foi misturada com brometo de etídio que cora o DNA 

do núcleo das células, que quando expostas a uma fonte luminosa de laser fluoresce-

ram, sendo convertidas no tubo multiplicador do equipamento em impulsos elétricos, 

sendo o resultado registrado em células somáticas x 103. 

O método microscópico descrito por Prescott e Breed em 1910, é clássico, e ba-

seia-se em um determinado volume de leite em uma área conhecida. Assim, uma alí-

quota de 0,01 mL de leite foi colocada em uma área de 1cm2; as lâminas foram feitas em 
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duplicatas e coradas pelo método de verde de metil e pironina-Y (MADUREIRA, 2006) 

e pela técnica de coloração de Rosenfeld (1947). Para avaliação do número de células, 

foram contados 100 campos, utilizando-se microscópio óptico comum com objetiva de 

imersão. O resultado da contagem de cada amostra foi multiplicado pelo fator do mi-

croscópio, obtendo-se o valor do número de células/mL de leite. No esfregaço foi rea-

lizada a contagem total de leucócitos e diferenciação dos leucócitos em mononucleares 

e polimorfonucleares. 

b) Exame Bacteriológico do leite: 

As amostras de leite foram semeadas em placa Petri contendo ágar sangue de 

ovino a 5% e incubadas a 37°C durante 72 horas. O exame bacterioscópio foi realizado 

pelo método de Gram, sendo os microrganismos isolados e classificados de acordo com 

Bergey's Manual of Sistematic Bacteriology (KRIEG; HOLT, 1984). As técnicas bacterioló-

gicas foram empregadas conforme descrito por Lenette et al. (1985). 

Análise Estatística 

As amostras foram divididas em dois grupos: grupo positivo e grupo negativo ao exa-

me bacteriológico do leite. 

Os valores da contagem de células somáticas do leite apresentaram distribui-

ção não paramétrica, sendo calculadas as medianas de cada parâmetro avaliado, e suas 

diferenças obtidas através do teste de Kruskal-Wallis (SAMPAIO, 1998). 

3. RESULTADOS 

Das 200 amostras analisadas duas foram contaminadas e tiveram crescimento de diver-

sos microrganismos na mesma cultura. Das outras 198 amostras, 7% foram positivas ao 

exame bacteriológico do leite (n=14) e 93% foram negativas (n=184). Foram isoladas 

apenas bactérias do gênero Staphylococcus spp, como pode ser verificado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Espécies de bactérias isoladas do leite de ovelhas da raça Lacaune criadas na região de 
Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul. 

Espécie Bacteriana Número de Amostras 

Staphylococcus hyicus 01 

Staphylococcus Kloosii 07 

Staphylococcus haemolyticus 05 

Staphylococcus epidermidis 01 

Foram encontrados valores medianos de 0,115 e 0,113x106 células somáti-

cas/mL de leite, utilizando contagem automática, respectivamente, nas amostras nega-

tivas e positivas ao exame bacteriológico do leite (Tabela 2). 

Foram obtidos os valores medianos de 0,126 e 0,320 x106 para a CCS micros-

cópica utilizando coloração de verde de metil e pironina-Y, e 0,127 e 0,851x106 para a 

CCS microscópica utilizando coloração de Rosenfeld, respectivamente, nas amostras 

negativas e positivas ao exame bacteriológico do leite (Tabela 2). 

Tabela 2. Contagem de células somáticas em amostras de leite de ovelhas da raça Lacaune,  
negativas e positivas ao exame bacteriológico do leite. 

Exame Bacteriológico CCS automática Pironina Rosenfeld Significância 

Negativo 115000 Aa 126000 Ab 127500 Ab P>0,14 

Positivo 113000 Ca 320500 Ba 851000 Aa P<0,0001 

Significância P>0,87 P<0,00001 P<0,00001  
Letras maiúsculas na mesma linha, indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras minúsculas na mesma coluna, indicam diferenças estatísticas entre si. 

4. DISCUSSÃO 

Ao exame bacteriológico, 7% das amostras de leite foram positivas e 93% foram negati-

vas, descartando as amostras contaminadas. Dentre as amostras com isolamento posi-

tivo, os únicos patógenos observados foram bactérias do gênero Staphylococcus spp. 

As espécies de Staphylococcus spp. (Staphylococcus hyicus, Staphylococcus Kloosii, 

Staphylococcus haemolyticus e Staphylococcus epidermidis) encontradas nesta pesquisa per-

tencem a um grupo denominado de “patógenos menores”. Em bovinos, existem dis-

cussões sobre a possibilidade deste grupo de bactérias causarem inflamação da glându-

la mamária, pois pertencem à flora bacteriana do canal do teto e úbere (ALMEIDA; 

OLIVER, 2001). Na presente pesquisa foi possível verificar um aumento na CCS através 

da técnica de microscopia direta, utilizando como corantes o Rosenfeld e verde de me-
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til e pironina-Y, nas amostras de leite bacteriologicamente positivas, concordando com 

alguns trabalhos realizados em bovinos (ALMEIDA; OLIVER, 2001; AMEH et al., 1999; 

CHAFFER et al., 1999). 

As espécies bacterianas isoladas na presente pesquisa divergem das encontra-

das em outros trabalhos realizados em ovelhas (ALBENZIO et al., 2002; CLEMENTS et 

al., 2003; GONZALO, 1995; LADEIRA, 2001). No presente trabalho, as fêmeas ovinas 

foram selecionadas em linha de ordenha e não apresentavam alterações no exame físi-

co da glândula mamária, e talvez os retro-referidos autores utilizaram ovelhas com al-

terações no exame físico da glândula mamária, o que selecionaria previamente as espé-

cies bacterianas em função da gravidade da doença e consequentemente de sua viru-

lência e patogenicidade. 

Na presente pesquisa foram observadas diferenças entre os animais dos gru-

pos negativo e positivo ao exame bacteriológico, utilizando as técnicas de microscopia 

direta com coloração de verde de metil e pironina-Y e Rosenfeld. No entanto, utilizan-

do método automático de contagem celular, não foram verificadas diferenças entre os 

dois grupos estudados, concordando com Pengov (2001). 
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