
 
 

 

 

Interpretação da contagem das Células 

Somáticas em Propriedades Produtoras de Leite 

 

Carlos O. Cordoves Cespedes Ph.D1, Jorge William S. Velho2, Anderson 

Colombo3 

                                                   

                                                 Resumo 

A presença de células somáticas não representa ou relaciona-se 

somente com a qualidade do leite e sanidade da glândula mamaria, ela 

também, esta associada inexoravelmente com a saúde que apresenta a 

vaca o rebanho leiteiro. 

 

 

 

O que são Células Somáticas? 

As Células somáticas são constituídas pela associação de 

leucócitos e células epiteliais. Os leucócitos se introduzem no leite em 

resposta à inflamação que pode aparecer devido a uma doença, 

enfermidade ou as vezes, por alguma lesão. As células epiteliais são 

derivados do desprendimento do tecido do úbere. 

Denomina-se Células somáticas do leite aquelas células próprias 

do corpo (somáticas). No leite, estas células provem da corrente 

sanguínea e do tecido da glândula mamária, quer dizer, as células 

somáticas não só indicam qualidade do leite, elas também podem ser um 
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indicativo de alguma doença infecto contagiosa estabelecida no 

organismo da vaca. Estas células não se originam somente de bactérias 

ambientais presentes no úbere, mas, também tem sua origem devido a 

doenças sistêmicas que através do sangue são depositadas ou 

acumuladas no leite. Portanto, estas células se convertem em um 

indicador de qualidade do leite, atuando também, na manifestação da 

sanidade do animal, como: Tuberculose, Brucelose, Leucose, doenças 

reprodutivas virais, bacterianas, micóticas, Tristeza Parasitária Bovina 

(Babesiose e Anaplasmose), paratuiberculose... De forma resumida, a 

presença de células somáticas no leite nos permite conhecer dados 

chaves e significativos sobre qualidade do leite e saúde da glândula 

mamária.  

Como sabemos,  as bactérias ambientais estão presentes no  meio 

ambiente onde a  vaca se encontra, seja na sua pele, nos piquetes de 

pastoreio, afluentes, depósitos de resíduos... e acabam por penetrar no 

úbere quando encontram condições adequadas. Uma vez que as bactérias 

invadem o interior da glândula mamária, o organismo produz uma 

resposta imunitária enviando glóbulos brancos do sangue para 

neutralizar as bactérias invasoras. Estes glóbulos brancos são essenciais 

e fazem parte das células somáticas. O alto índice de CCS (Contagem de 

Células Somáticas) no leite de uma amostra individual da vaca ou do 

tanque de resfriamento do leite, significa que as bactérias invadiram o 

úbere da vaca.  
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Resposta imune do organismo frente as bactérias que penetram na glândula 

mamária. 

 

As células somáticas, portanto, são células do organismo que não 

estão presentes somente nas glândulas mamárias (diferentes tipos de 

leucócitos ou células brancas do sangue) e que normalmente estão 

presentes no leite em níveis baixos. A presença de um incremento no 

número destas células dentro do parênquima glandular é, sem dúvida, 

um indicador como resposta da infecção, ainda quando não podem ser 

detectadas na observação do leite da vaca (mastite subclínica). 

 

Função das Células Somáticas  

O leite secretado pela vaca sadia também contém células somáticas 

as quais se apresentam em um número pequeno. Neste caso, se trata de 

células teciduais (células epiteliais e imunes como neutrófilos 

polimorfonucleares, granulócitos, macrófagos, linfócitos) e todas fazem 

parte do sistema imune, o qual entra em ação na defesa contra infeções 

do úbere. Quando existe um estímulo produzido por um agente estranho 

(patógeno) o sistema imune trabalha no aumento destas células 

somáticas. 

Diferentes tipos de células no leite normal:  

Tipo   Porcentagem 

Macrófagos              50- 60% 

Linfócitos              15-20 % 

Neutrófilos              20- 25 % 

 

De todas as células presentes no leite produzido de um quarto 

infectado (teto) do úbere, aproximadamente   99% delas serão leucócitos, 

e o resto serão células secretoras que se originam dos tecidos da glândula 

mamaria. Estes dois tipos de células constituem o número total das 

células somáticas do leite, que comumente são expressadas em mililitros.  

Como comentamos anteriormente, as células somáticas são células 

corporais que passam para o leite através da corrente sanguínea e do 

tecido glandular. O conteúdo de células somáticas no leite nos permite 

conhecer o estado funcional e sanitário da glândula mamaria no período 

lactante e, tem uma estreita relação com a composição do leite. Por isso, 

sua importância como critério de qualidade do leite é ser um indicativo 
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de que o animal pode estar padecendo de uma doença estabelecida fora 

da glândula mamaria, que está afetando a saúde do animal ou do 

rebanho em lactação (Cordoves 2014, citado informe do IICA). 

 

Contagem de Células Somáticas  

A Contagem de Células Somáticas (CCS) consiste na medição mais 

amplamente utilizada para supervisionar o estado inflamatório das 

glândulas mamarias, podendo ser determinado por: a) quartos 

individuais do animal, b) vacas individuais, c) no rebanho completo d) em 

um grupo de rebanhos.  

Mais de 98% das células somáticas no leite provem das células 

brancas que ingressam no leite em resposta a invasão microbiana do 

úbere e, a alta contagem de células somáticas associa-se com perda da 

produção de leite. O úbere que jamais foi infectado normalmente possui 

entre 20,000 a 50,000 células/mL. Estima-se que nos Estados Unidos 

da América, mais de 80% dos animais não infectados (em um grande 

número de propriedades) terão de 200.000 cél./ml  e um número menor 

(50%) terá 100.000 cél./ml. A  razão da contagem  ligeiramente elevada  

nos animais não  infectados é devido ao fato de que alguns  quartos 

estiveram infecções no passado, a qual não foi recuperada  totalmente. 

A análise da contagem de células somáticas de uma amostra que 

foi retirada de um tanque de resfriamento (a granel), onde se armazena o 

leite produzido de uma ou várias ordenhas, é tida como um bom 

parâmetro para determinar a prevalência das mastites no rebanho. 

Os Estados Unidos e alguns países da União Europeia estabelecem 

que quando uma contagem de células somáticas está maior que 200.000 

células/ml é um indicativo de que há presença de mastites subclínicas 

no rebanho. No entanto, contagens de células somáticas abaixo de 

400.000 células/ml caracterizam propriedades de leite com boas práticas 

de manejo, mas, que não fazem ênfase no controle da mastite por 

manterem ainda, vacas com mastite em sua ordenhas.  

Os rebanhos que possuem um programa de controle efetivo da 

mastite, boa higiene, sérios e eficientes programas de vacinações e 

programas de saúde animal, possuem de forma consistente contagens 

abaixo das 100.000 células/ml. Isto não é muito observado no Brasil e 

em nossos países Latino-Americanos. Contagens de células somáticas 

maiores que 500.000 células/ml indicam que um terço das glândulas se 

encontram infectadas e que existe perda de leite pela mastite subclínica, 

sendo esta perda maior que 10% do leite produzido.  
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Se tem observado que quando um quarto da glândula mamaria 

sadia não mostra alteração patológica externa, seu leite geralmente não 

contém microrganismos patógenos e, portanto, mantém   um nível de 

células somáticas menor que 100.000 cél/ml, aqui destaca-se a 

importância de realizar o controle do Teste de Califórnia (teste da raquete) 

por quartos. 

 

Média de células somáticas (CCS) em alguns países de América 

Latina e Caribe:  

Atualmente não existe regulamento internacional na interpretação de 

Células Somáticas no leite, pelo qual, os países sistematicamente 

adotam limites máximos como parte de seus padrões nacionais, visando 

preservar a qualidade e higiene do leite. 

-Brasil: 400-500 mil células/ml; 

-Estados Unidos da América: 250.000 podendo chegar até 750.000 

células/ml; 

-Argentina: 350 -400 mil células/ml; 

-Uruguai: 300-400 mil células/ml; 

-Chile: média estimada de 600.000 células/ml, 

-Países Nórdicos: Dinamarca 250.000 cél/ml; Suécia 200.000 cél/ml; 

Noruega< 150.000 e Finlândia < 150.000.  

-União Europeia: 400.000/ml (valor máximo aceitável). 

-Nova Zelândia: 400.000/ml 

-Austrália: 400.000/ml 

-Canada: 500.000/ml 

 

 

 



 
 

 

 Decréscimo na contagem bacteriana total no Brasil, SENAR 2012. 

 

Por que é importante a Contagem de Células Somáticas? 

Porque é a forma mais técnica e responsável de produzir leite de 

qualidade; receber maior produção por vaca; garantir a segurança 

alimentar no humano e animal; para utilizar menor quantidade possível 

de químicos e antibióticos nas vacas no controle de mastite; para ter 

menos leite e animais descartadas a cada ano pela mastite; para uma 

maior vida produtivas das vacas e, por último, para obter bonificações e 

prêmios pagos pela empresa de laticínios ou planta processadora 

baseado na contagem  de células somáticas (CCS) (Cordoves, 2015). 

Para obter os níveis permitidos de células somáticas no leite, é 

necessário aplicar diferentes ações, como os programas de qualidade do 

leite, programas de sanidade nos animais que compõem o rebanho etc. 

Perdas em prêmios devido a contagem de células somáticas. 

 

Fonte: García, 2004.   
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Benefícios para o produtor sobre os níveis de CCS: 

 1- Aumento no rendimento do produto final (leite); 

2– Menos descarte de leite;  

3- Menos trabalho; 

4- Aumento na produção de leite; 

5- Redução do custo de medicamentos, como: antibióticos, 

quimioterapêuticos, soros e antimastiticos em geral;  

6- Redução do custo pelo trabalho técnico de um Médico Veterinário;   

 

Na atualidade, quase todos os países têm um sistema de sanção 

econômica baseada no nível de CCS no leite, com objetivo de garantir que 

o leite produzido seja de máxima qualidade (segurança alimentar).  

A pesar que existem laticínios sem critério ou com poucos critérios 

de qualidade do leite na hora da coleta de leite no produtor, este conceito 

de qualidade se baseia nos níveis de CCS, sólidos totais e etc.... e vem 

crescendo no Brasil e na América Latina. Atualmente, existe um 

parâmetro que determina um valor máximo para a contagem de células 

somáticas, que está entre 400.000 e 500.000 cél/ml. Caso o produtor 

infrinja estes valores, o mesmo pode ser penalizado e ter descontos em 

seu saldo de 0.31% até 1.63% do preço pago mensalmente. Em contagens 

superiores a 500.000 cél/ml no leite, representa sem dúvidas, de que 

pelo menos 50% do gado em produção está   doente com mastite 

subclínica ou exista outro processo infecto contagioso que uma parte de 

vacas em lactação esteja sofrendo e que deve ser atendida ou revisada 

(TBC-Brucelose, leptospirose, leucose, doenças reprodutivas infecciosas, 

Tristeza Parasitária Bovina, sérios problemas de casco, cetose subclínica 

e clínica, paratuberculose, parainfluenza...) 

As pesquisas canadenses demostram que a produção de leite 

diminui em 2,5% para cada aumento de 100.000 cél/ml na contagem de 

células a partir do valor básico de 200.000 cél/ml. Por isso, em um 

rebanho produtivo com uma contagem de 500.000cél/ml a diminuição 

será de 7,5% da produção de leite devido a Mastite Subclínica. No Brasil, 

os rebanhos de leite com contagens de 200.000 cél/ml somáticas são 

pouco frequentes, afirmando a importância de se desenvolver um 
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trabalho focado na sanidade do rebanho e na sanidade das glândulas 

mamarias das vacas em lactação. 

Uma alta contagem de CCS no processamento dos produtos lácteos 

terminados influenciam na composição dos sólidos não graxos, matéria 

graxa butírica e nos sabores desagradáveis. E como consequência serão 

de baixa qualidade, por outra parte a coalhada dos queijos se derrete 

facilmente e converte-se em pedaços, também os cremes apresentam um 

corpo débil e de fácil separação. No momento de produzir os queijos 

emprega-se um tempo mais prolongado para sua produção, perdendo 

gordura e proteína do soro com um menor rendimento e menor vida na 

conservação. 

 

Causas relacionadas com aumento da contagem de células 

somáticas 

 

-Mastite subclínica.  

-Vacas doentes em curso agudo ou crônico, considerando de 

enfermidades frequentes  nas propriedades de leite:  pasteurelose, 
micoplasmose, hemofilose, rinotraqueite infecciosa bovina, diarrea viral 

bovina, virus sincitial respiratorio bovino, parainfluenza 3, 
paratuberculose, leptospirose, leucose, toxoplasmose, ureaplasmose, 
clamidiase, neosporose, listeriose, raiva, anaplasmose, babesiose, 

mastite, pododermatite (problemas de casco) febre aftosa, estomatitis 
vesicular, Rinderpest, febre catarral maligna, lengua azul, febre do Valle 

de Rift, pleuroneumonía contagiossa, disentería, querato-conjuntivite 
rikéttsica, Dermatophilus congolensis, carbunclo bacteridiano, 
carbunclo sintomático, hemoglobinúria bacilar infecciosa bovina , etc 

assim como outras próprias do aparato reprodutivo e  outros sistemas do 
organismo animal, isto e,  não e soamente os gêneros  Staphyloccocus, 

Streptococcus, Escherichia coli, Protecas, Klebsiella, Pseudomonas , 
Corynebacterium , Nocardia etc os responsáveis do incremento num 
tambo de leite das CCS; 

-Vaca infetada com micro-organismos causantes da mastite (+ de 35 

agentes);  

-Fase de lactação (terceira fase da lactação); 

-Vacas velhas, com mais de 5 ou 6 partos;  

-Vacinação, coleta de leite entre 1-7 dias pós vacinação quando emprega-

se vacinas oleosas ou sustâncias co-adjuvantes que ajudam a 
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incrementar resposta imune. Elas incrementam as células de defesa e 

consequentemente as CCS;  

-Lesões no úbere ou tetos (um grande número de glóbulos brancos estão 

presentes quando se apresenta estas lesões, o que resulta em alto índice 

ou aumentado de CCS);  

-Variações diárias de temperaturas e troca de estações climáticas; 

-Stress calórico forte (época de muito sol e temperaturas altas). 

Qualquer acontecimento que produza stress, como o estro, diferentes 

enfermidades, podem influir no incremento de CCS, pois, incrementa-se 

o número de leucócitos no sangue, observando-se diminuição da 

produção de leite e efeito adicional na concentração. 

-Frequência de ordenha;  

As vacas que não são ordenhadas de maneira intermitente no final 

da lactação terão incremento na contagem de CCS, ainda que em 

ausência de infecção subclínica.  

Na ordenha da tarde, o nível de CCS tende a ser mais elevado que 

na ordenha da manhã, isto ocorre devido ao intervalo mais curto entre 

ambas ordenhas e menor quantidade de produção de leite, traduzindo-

se em efeito de concentração. No verão, as CCS tendem a ser mais 

elevadas que no inverno ainda que não se conheça com certeza a causa 

disto. 

- Variação fisiológica principalmente quando a vaca apresenta Cio;  

- Quantidade de quartos infectados; 

O número de quartos infectados é o fator mais importante que 

ajuda no aumento das CCS na vaca, isto é, quanto maior for a quantidade 

de quartos infectados com mastite maior será contagem CCS no tanque. 

Quanto maior for a infecção detectada por California Mastitis Test (CMT) 

avaliado em (++) e (+++) cruzes, maior agressividade e gravidade estará o 

quarto mamário e, maior será o índice de CCS.  
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 Comparação de CCS por quarto no úbere: 

Quarto    Células/mL de leite 

   

Anterior Direito  45.000 

Posterior Direito  160.000 

Anterior Esquerdo  38.000 

Posterior Esquerdo   53.000 

 

Fonte: Wolter et al., 2004. 

  

Percentuais de mastite subclínica e suas consequências no rebanho 

  

O parâmetro normal  de Positividade de mastite subclínica  em 

um rebanho leiteiro, deve encontrar-se entre  8-12%, mas, em vários 

países de américa latina e caribe, este índice pode chegar normalmente a 

30%, o Brasil não escapa deste último parâmetro, quando esteja acima 

deste parâmetro a propriedade sem duvida deve tomar medidas especiais 

pois a mastite é MULTIFACTORIAL e, devido ao grande número de 

animais contaminados pode ocorrer uma contaminação do rebanho sadio 

através da ordenhadeira, onde os agentes passam de tetos infectados 

para tetos sadios, ou também, quando se faz uso de panos que em muitas 

propriedades ainda se utilizam para lavar ou secar os tetos, fazendo com 

que desta forma a contaminação ocorra de forma rápida e descontrolada. 

Outro fator muito importante que deve ser avaliado é a Gravidade 

das mastites (++ ou +++) que geralmente não deve sobrepor entre 10 e 

15%. O parâmetro de gravidade é um importante dado que é responsável 

dos problemas futuros com mastite clínica, grande uso de antibióticos e 

quimioterapêuticos para tratamento. É necessário compreender que, 

uma vaca em produção de leite com uma gravidade alta por muito tempo 

tende a contrair, geralmente, uma mastite clínica e posteriormente 

desenvolver uma mastite crônica. Consequentemente se tornará um 

animal para descarte. 

Um parâmetro que também deve ser conhecido e avaliado com 

frequência (entre 15 e 30 dias) é a porcentagem de quartos (tetos) 

infectados no rebanho, pois, além da contaminação, cada quarto 

infectado traz como consequência uma diminuição da produção láctea. 

Sendo que este percentual não deve passar de 20 %.  

 



 
 

 

Diagrama de fatores que causam o aumento da CCS: 

 

 

 

Principais aspectos que merecem atenção:  

 

-Selagem dos tetos depois da ordenho: esta medida corresponde na 

mais eficiente e econômica dentro do plano de controle da mastite,  

-Eliminação de vacas crônicas: aquelas que já apresentaram mais de dois 

casos de mastite clínica em uma mesma lactação em intervalos menores 

de quinze dias, pois, com os tratamentos obtém-se a cura clínica e não a 

cura bacteriológica. Como consequência, aparecem elevadas contagens 

de células somáticas, por mais produtora de leite que seja, sugere-se seu 

descarte (dado as perdas econômicas que ocasiona), além de ser fonte de 

contágio microbiológico na propriedade.  

 

-Terapia de secagem: Tratar os quatro quartos de todas as vacas na 

secagem. As vacas secas como as novilhas de primeiro parto, devem ser 

tratadas com uma boa dieta (uso de concentrados...) por um período de 

30-40 dias antes do parto e com produtos homeopáticos para diminuir 

os casos de mastite pós-parto.   



 
 

  

-Organização da ordenha: É conveniente que a ordem de ordenha dos 
animais cumpra alguns requisitos, como: primeiro lugar ordenhar as 

vacas sadias e de alta lactação, posteriormente as de média lactação e ao 
final, aquelas que se encontram em tratamento de mastite ou infectadas, 
para impedir a disseminação e simplificar a rotina de ordenha.  

 
-Eliminação do stress nas vacas: maus tratos por parte do pessoal; os 
trabalhos no curral e as agressões dos cachorros incrementam junto a 

outros aspectos, o número de células somáticas (CCS).  
 

 
-Quantidade de lactação: intervém e influi normalmente no total de 
contagem de células somáticas e, a diferença entre uma lactação e outra 

pode flutuar entre 100.000 - 150.000 cel/ml. Na medida que a vaca esteja 
com mais lactação, a mesma poderá apresentar uma maior contagem de 

células somáticas (CCS). No entanto, qualquer que seja a quantidade de 
leite produzido, a contagem de uma vaca sadia não pode superar 
200.000- 250.000 cel/ml. 

   
-Etapa de lactação: Nos dias seguintes ao parto, uma contagem elevada 
de células somáticas no leite pode ser considerada normal, sem que isto 

signifique um estado infectivo.  
O último período de lactação somado a animais de idade avançada ou 

com mais de 5 partos, favorece o incremento de CCS. 

 
O fundamental é prevenir novas infecções na glândula mamária e 

garantir a sanidade dos animais frente as doenças infecto contagiosas, 

cumprindo medidas higiênico-sanitárias que incluem: redução da 
prevalência de mastite; atenção ao manejo e instalações como condições 
de estabulação, umidade, ventilação, cuidados durante o parto, intervalo 

entre as ordenhas, qualidade da cama, do ambiente de circulação dos 
animais limpos e secos, atenção aos animais no período de secagem, 

aplicação de produtos homeopáticos e antibióticos (específicos), observar 
as condições de higiene dos tetos antes da  ordenha e a aplicação de 
produtos pós ordenha (pós-dipping), prevenção de estresse, conforto do 

animal, ordenha rápida e completa, higienização e manutenção adequada 
dos equipamentos de ordenha; fornecimento de ração aos animais após 

a ordenha (para evitar que se deitem entre outras medidas). 
A curto prazo, quando os níveis de CCS são muito elevados por 

um longo período e, são aplicadas várias medidas epidemiológicas, 

somente poderemos reduzir mediante a eliminação seletiva e impiedosa 

dos animais responsáveis deste aumento. 

No entanto, a longo prazo será muito difícil, mas, não impossível 

com a realização de muito trabalho de controle da mastite e em especial 

nos altos níveis de CCS (Blowey y Edmondson, 1995; Cabrera, 1962). Por 



 
 

isso, recomenda-se realizar análises mensais, teste de California (CMT), 

controle da produção leiteira, estabelecer medidas higiênicas e de 

alimentação especifica segundo cada caso, aplicação permanente de 

produtos homeopáticos, diminuição de antibióticos e químicos para não 

incrementar resistência e residualidade no leite produzido e, dar 

seguimento de todas as medidas a serem implementadas no 

estabelecimento.  

 

Medidas para resolver as altas Contagens de Células Somáticas  

 

Higiene na ordenha: 

 

Para isto devemos ter como objetivo ordenhar tetos limpos, secos e bem 

estimulados. Uma boa higiene antes da retirada do leite diminui as 

chances de contaminação, pois, não é somente o aparelho mamário que 

se encontra contaminado, mas, as mãos do ordenhador também podem  

ser focos de contaminação bacteriana. 

 

 

Máquina de ordenha e instalações: 

 

Os equipamentos de ordenha podem se tornar um fator importantíssimo 

na contribuição da permanência ou incidência de mastite quando não se 

encontram em boas condições de trabalho. Para tanto, devem-se fazer 

manutenções conforme as instruções do fabricante, como a regulagem de 

vácuo e sistema de pulsação. Sim caso os dois componentes 

anteriormente descritos não funcionarem bem, as flutuações de vácuo 

geram pequenas gotas de leite contaminadas pelos patógenos da mastite 

que poderão ser transmitidos para outros animais  

que compartilharem o uso das mesmas teteiras. 

 

 

O pessoal: 

 

O ordenhador com um correto manejo pode baixar o número de células 

somáticas (CCS), como também, transformar-se em um incrementador 

de CCS se não cumprir com as normas mínimas estabelecidas. 

 

 



 
 

Como podemos diminuir células somáticas (CCS) em propriedades de 

leite com alto numero de vacas em lactação?   

1. Identificar as vacas com CCS alta, seja por meio de CMT ou de análises 
laboratoriais; 

  
2. Separar os animais que apresentam contagens altas e realizar cultura 
microbiológica e antibiograma para determinar os patógenos que estão 

ocasionando a mastite. Assim, evitar maior disseminação do micro-
organismo causador da mastite severa ou graves. 

  
3. Monitorar o histórico dos animais, para poder determinar quais 
repetem frequentemente quadros de mastites; determinar os animais 

velhos com mais de 5 partos e iniciar uma limpeza de animais 
problemáticos.  
 

4. Treinar e reavaliar os colaboradores que ordenham na leiteria ou em 
geral na propriedade, com a finalidade de refrescar e reafirmar conceitos 

básicos; 
  
5. Determinar em que momento estão ocorrendo as infeções nos animais, 

se são no primeiro terço da lactação, segundo ou terceiro terço da 
lactação e, revisar os protocolos de secagem dos animais.  

 
6. Avaliar a utilização de vacinas na propriedade; 
 

7. Avaliar o uso de qualquer quimioprofiláctico contra doenças 
parasitárias;  
 

8- Avaliar o uso de estimulantes hormonais para produzir leite como 
hoemonas somatotrópicas (lactotropim);  

 
 
9. Avaliação e manutenção dos equipamentos de ordenha;   

 
Como se compreende, o controle de CCS não se vende por peças 
individuais e sim por um pacote de ações, reitero que quem deseja e 

necessite resolver altos níveis de CCS deverá tomar e realizar todas estas 
medidas acima (9 pontos), do contrário, continuará anos na mesma 

situação de precariedade, pois a mastite e o nível alto de CCS são 
questões sanitárias na veterinária MULTIFATORIAL e não dependem 
somente da presença de um médico veterinário. 
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