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“Uma terra boa e grande, uma terra da qual fluem 
leite e mel”. Este é o modo pelo qual Deus descreveu a 

Palestina a Moisés. A Terra Prometida era uma benção 
divina onde as crianças de Israel poderiam finalmente 

escapar dos tirânicos faraós que 
os submeteram a fome e escravidão no Egito. 

Assim como muitas outras histórias e mitos 
religiosos, nesta passagem bíblica o leite perde sua 

materialidade e se torna um símbolo de abundância, 
vigor, conhecimento, imortalidade 

 e pureza. Afinal de contas, ao longo da história da 
humanidade, este líquido branco e levemente doce 
sempre foi relacionado com o ciclo de nascimento, 

reprodução e sobrevivência. O uso do leite animal sugere 
uma interação entre o homem e a natureza – um  

princípio que desde a mais antiga das  
civilizações foi associado com a noção de divindade. 
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BASTOS, P. A. S. Constituição físico-química, celular e microbiológica do 
leite de búfalas (Bubalus bubalis) criadas no Estado de São Paulo. [Physical-
chemical, cellular and microbiological content of the milk from buffaloes (Bubalus 
bubalis) bred in the state of São Paulo]. 2004. 128 f. Tese (Doutorado em Clínica 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004. 
 
 
O presente estudo objetivou estabelecer o padrão de referência dos constituintes 

físico-químicos e celulares do leite e identificar relações entre os valores desses 

elementos constituintes da secreção láctea de búfalas, criadas em São Paulo/BR. 

Para tanto foram utilizadas 98 búfalas adultas e lactantes, da raça Murrah, 

distribuídas em vários grupos experimentais, segundo os seguintes fatores de 

variabilidade: idade; fase da lactação; momento da ordenha e tipo de ordenha 

utilizada. Dessas búfalas foram colhidas 1.176 amostras de leite (de glândulas 

mamárias que não apresentavam sinais de processo inflamatório ou tivessem sido 

submetidas a tratamento intramamário). As amostras de leite foram submetidas aos 

seguintes exames: testes da caneca de fundo escuro e do CMT; determinação da 

concentração hidrogeniônica e da eletrocondutividade; bem como, determinaram-se 

os teores de cloreto; lactose; proteína; gordura e sólidos totais. Também, foram 

realizadas contagens de células somáticas, bem como, o isolamento e identificação 

de cepas bacterianas e, nos casos positivos realizaram-se o antibiograma. Os valores 

considerados como padrão de referência para o leite de búfalas, segundo as fases de 

lactação (inicial, intermediária e final) foram respectivamente: para o pH - 6,89;  

6,85 e 6,9;  para a eletrocondutividade - 3,82;  4,02 e 4,49 mS/cm;  para os teores 

de cloreto - 18,21;  20,13  e  26,49 mg/dl;  para os teores de gordura - 4,25;  3,70  

e  3,56 g/dl; para os teores de proteína -  3,97;  4,03  e  4,5 g/dl;  para os teores de 

lactose -  5,11; 5,08  e  4,81 g/dl;  para os teores de sólidos totais - 14,55; 13,88  e  

13,93 g/dl e para o número de células somáticas - 29.000;  29.000  e  16.000 cel/ml.  

Os resultados comprovaram que a fase de lactação influía sobre os valores do pH, 

eletrocondutividade, teores de cloreto, gordura, proteína, lactose, sólidos totais e 

número de células somáticas e que, os teores de gordura, proteína, lactose, sólidos 

totais e número de células somáticas sofreram influência do momento da ordenha 

(amostra colhidas antes e depois da ordenha), respectivamente, com os seguintes 

valores: 3,90  e  8,9 g/dl;  4,12  e  3,67 g/dl;  5,02  e  4,64 g/dl;  14,18  e 18,31 g/dl  

e;  29.000  e  56.000 cel/ml. A análise dos resultados permitiu constatar, que o tipo 

de ordenha influiu na eletrocondutividade, no número de células somáticas e nos 



teores de gordura e proteína do leite, sendo os resultados nas amostras das búfalas 

submetidas à ordenha manual ou mecânica, respectivamente, para: 

eletrocondutividade - 3,89  e  4,14 mS/cm;  número de células somáticas - 22.000  e  

32.000 CS/ml;  teores de gordura - 4,47  e  3,62  g/dl e;  para proteína - 3,77  e  

4,29 g/dl. Ao se considerar a idade das búfalas verificou-se que, com o progredir da 

idade a eletrocondutividade e os teores de cloreto aumentavam, mas, em contra 

posição os teores de lactose diminuíram; não se observou alteração significativa nos 

valores de gordura, sólidos totais, proteína e pH lácteos. Os escores do CMT 

(negativo, traços, 1+ e 2+), aumentavam, gradativamente, com o evoluir da fase da 

lactação e, a eletrocondutividade, o teor de cloreto e o número de células somáticas 

aumentaram de forma, diretamente, proporcional ao aumento do escore do CMT; 

porém, ao contrário, o teor de lactose diminuía. A variação do escore do CMT não foi 

acompanhada de modificações significativas dos teores lácteos de gordura, proteína 

e de sólidos totais. As bactérias isoladas com maior freqüência foram as dos gêneros: 

Corynebacterium sp (28,5%); Staphylococcus sp (24,7%); Streptococcus sp (15,8%) 

e; Actinomyces sp (11,4%). O número de isolamentos bacterianos aumentou, 

significativamente, com o evoluir da lactação. Entretanto, o momento da ordenha 

não influiu no número de isolamentos e evidenciou-se maior freqüência de 

isolamentos nas glândulas posteriores do úbere. No antibiograma das cepas de 

bactérias isoladas foram utilizados os seguintes antibióticos e quimioterápicos: 

cefalotina; cefoperazone; cloranfenicol; cotrimoxazol; enrofloxacina; estreptomicina; 

gentamicina; neomicina; nitrofurantoína; oxacilina; penicilina e tetraciclina. Entre os 

Corynebacterium sp, 47 cepas (61,03%) foram resistentes à nitrofurantoína; 10 

(12,9%) à oxacilina; 8 (10,38%) à estreptomicina e; 7 (9,09%) à tetraciclina; sendo 

sensíveis aos demais antimicrobianos testados. Os Staphylococcus sp demonstraram, 

em 12 (26,66%) dos casos, resistência a nitrofurantoína; em 2 (4,44%) à tetraciclina 

e; foram sensíveis aos demais antimicrobianos; os Streptococcus sp, com exceção de 

7 (25%), resistentes à ação da nitrofurantoína, foram sensíveis aos demais 

antimicrobianos utilizados. 

 

Palavras chaves: Clínica veterinária. Búfalos. Leite. Bactérias. Mastite. 



BASTOS, P. A. S. Physical-chemical, cellular and microbiological content of 
the milk from buffaloes (Bubalus bubalis) bred in the state of São Paulo. 
[Constituição físico-química, celular e microbiológica do leite de búfalas (Bubalus 
bubalis) criadas no Estado de São Paulo]. 2004. 128 f. Tese (Doutorado em Clínica 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004. 
 
 
The objective of the present study was to establish reference values for physical-

chemical and cellular contents of the milk of buffaloes bred in the state of São Paulo, 

Brazil, and to draw relationships between these values and elements present in this 

kind of milk. Ninety-eight adult Murrah buffalo females were distributed into different 

experimental groups, according to the following variability factors: age, phase of 

lactation, time of milking and milking procedure. From these animals, 1,176 samples 

of milk were collected (from udders that did not present any signs of inflammatory 

process or that have been subject to intramammary treatment). Milk samples were 

submitted to the following tests: strip cup test and CMT; determination of pH and 

electroconductivity, chloride, lactose, protein, fat and total solid contents. Milk 

samples were also submitted to somatic cell counts, as well as isolation and 

identification of bacterial strains, which were also submitted to antibiograms. 

Reference values for buffalo milk, according to the phase of lactation (beginning, 

middle and end of lactation) were, respectively: pH, 6.89;  6.85 and 6.9;  

electroconductivity,  3.82;  4.02 and 4.49 mS/cm; chloride content, 18.21;  20.13  

and  26.49 mg/dl;  fat content  4.25;  3.70  and    3.56 g/dl; protein content, 3.97;  

4.03  and  4.5 g/dl;  lactose content, 5.11; 5.08  and  4.81 g/dl;  total solid content, 

14.55; 13.88  and 13.93 g/dl, and somatic cell counts, 29,000;  29,000  and  16,000 

cells/ml. Results support that the phase of lactation influence pH, electroconductivity, 

chloride, fat, protein, lactose and total solid contents, as well as somatic cell counts. 

Somatic cell counts and fat, protein, lactose and total solid contents were influenced 

by the moment of sample collection (before or after milking), respectively, with the 

following values: 3.90  and  8.9 g/dl;  4.12  and  3.67 g/dl;  5.02  and  4.64 g/dl;  

14.18  and 18.31 g/dl,  and  29,000  and  56,000 cells/ml.  Results showed that the 

kind of milking procedure used influenced electroconductivity, somatic cell counts, fat 

and protein contents. Results for buffaloes submitted to manual or mechanical 

milking were, respectively: electroconductivity, 3.89  and  4.14 mS/cm;  somatic cell 



counts, 22,000  and  32,000 cells/ml;  fat content 4.47 and 3.62  g/dl, and protein 

content 3.77  and  4.29 g/dl. When the age of the animals was considered, it was 

observed that the older the animal, the greater the electroconductivity and chloride 

contents, and the lower the lactose contents. No significant changes were observed 

in pH, fat, total solid and protein contents. CMT scores (negative, trace, 1+ and 2+) 

gradually increased with the phase of lactation. Increases in electroconductivity, 

chloride content and somatic cell counts were directly proportional to the increase in 

CMT scores, whereas lactose content decreased. Variation of CMT scores was not 

followed by significant changes in fat, protein and total solid contents. Bacterial 

genera more frequently isolated were Corynebacterium sp (28.5%); Staphylococcus 

sp (24.7%); Streptococcus sp (15.8%) and Actinomyces sp (11.4%). The frequency 

of bacterial isolation increased significantly with lactation. However, the moment of 

milking did not influence isolation. Posterior quarters presented the greatest 

frequency of isolation in the udders analyzed. The following antibiotic and 

chemotherapic agents were used in the antibiogram: cefalotin; cefoperazone; 

chloranfenicol; cotrimoxazol; enrofloxacine; streptomycin; gentamycin; neomycin; 

nitrofurantoin; oxacylin; penicillin and tetracycline. Among Corynebacterium sp, 47 

strains (61.03%) were resistant to nitrofurantoin and 10 (12.9%) to oxacylin, 8 

(10.38%) streptomycin and 7 (9.09%) to tetracycline. These strains were sensitive to 

the other antibiotic agents tested. From Staphylococcus sp strains, 12 (26.66%) 

were resistant to nitrofurantoin and 2 (4.44%) were resistant to tetracycline. They 

were sensitive to the other antibiotics tested. Among Streptococcus sp strains they 

were all sensitive to the the antibiotic agents, except for 7 (25%) of them that were 

resistant to nitrofurantoin.  

 

Key words: Veterinary practic. Buffalo. Milk. Bacteria. Mastitis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde que o homem passou a utilizar leite de animais domésticos em sua 

dieta, fez-se necessário que as fêmeas produzissem mais leite do que 

fisiologicamente sua glândula mamária forneceria para suas crias. Os artifícios para 

aumentar a produção leiteira das fêmeas dos animais domésticos predispuseram a 

glândula mamária a processo inflamatório local, denominado de mastite ou mamite, 

atualmente, com distribuição cosmopolita (NICKERSON, 1994). A freqüência dessa 

doença foi considerada, diretamente proporcional ao aumento e intensificação da 

produção leiteira, determinando maiores prejuízos econômicos (COSTA, 1991), 

independentemente da espécie animal em questão (BANSAL; SINGH, 1990); apesar 

disso o modelo experimental considerando os bovinos, tem sido, sem dúvida, o mais 

estudado. 

Os búfalos foram domesticados nos últimos 5.000 anos e o número estimado 

desses animais, em todo mundo, foi de aproximadamente 180 milhões de cabeças. 

(ABRIDGED, 2004). 

Na Índia, o rebanho buballino apesar de representar apenas 24% do 

rebanho, que compreende bovinos e bubalinos produz entre 50 e 70% do leite 

consumido neste país, com produção média diária de 7 a 8 kg por búfala. Na 

Bulgária, como conseqüência da adoção de medidas de manejo mais adequadas a 

média diária de produção de leite alcançou 12 kg/dia (FURTADO, 1980a; FURTADO, 

1980b). Perfazendo um total de 10% do leite produzido no mundo, a produção de 
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leite bubalino, recentemente alcançou a cifra de 72,7 bilhões de litros ano (FAO, 

2004) 

O Brasil possui o décimo maior rebanho bubalino do mundo, com 1,25 

milhões de cabeças (FAO, 2004) e a exploração leiteira destes animais apresenta 

grande importância econômica em algumas regiões do país. Apesar disso, existem 

poucas informações sobre as alterações inflamatórias e/ou infecciosas da glândula 

mamária de búfalas, tanto no Brasil, como em outros países (LÁU et al., 1986), e 

também há deficiência de informações sobre valores de referência dos constituintes 

físicos, químicos, celulares e microbiológicos, que representem os padrões para as 

amostras de leite de búfalas sadias (SILVA, 1994). Por ser fundamental que se 

conheçam esses parâmetros físico-químicos e celulares do leite de búfalas sadias e 

os mecanismos imunes de defesa presentes na glândula mamária desses animais, 

tornou-se necessário que os pesquisadores estabelecessem pesquisas que 

padronizassem métodos para auxiliar o clínico veterinário no diagnóstico das 

mamites. Além do mais, também foi considerada a necessidade de correlacionar o 

resultado desses parâmetros aos resultados bacteriológicos e às cepas dos 

microrganismos isolados. 

Atualmente, foi reconhecida a necessidade da realização, em várias espécies 

de animais domésticos, pesquisas padronizadoras da metodologia de exames 

complementares do leite para subsidiar o diagnóstico clínico. E, a partir dessa 

padronização avaliar, adequadamente, a variação apresentada, em condições 

fisiológicas, pelos vários elementos constituintes do leite. Pois, esses conhecimentos 

permitiriam instituir programas de controle da mastite nos rebanhos leiteiros, com 
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diretrizes sanitárias diferenciadas segundo os agentes patogênicos determinantes da 

infecção da glândula mamária nos rebanhos leiteiros (SEARS et al., 1993). 

Além, do leite de búfalas estar relacionado à complementação da 

alimentação do homem, trabalhos recentes de pesquisa indicaram a capacidade 

deste, após pequenas modificações, como diluição em água, de ser incorporado na 

alimentação infantil como substituto do leite materno. Para tal situação dá-se o 

nome de “leite bufalino humanizado” (JANDAL, 1997), dada sua composição rica em 

altas concentrações de lactose, ácidos graxos essenciais, vitamina C e altos níveis de 

imunoglobulinas, lisozima e lactoferrina (DEODHER1, 1979 apud JANDAL, 1997). 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

O objetivo do delineamento experimental proposto no projeto de pesquisa 

desta tese visou estabelecer um padrão de referência da constituição físico-química e 

celular do leite, bem como identificar relações entre os resultados obtidos para os 

principais elementos constituintes da secreção láctea em vários grupos 

experimentais, formados por búfalas criadas no Estado de São Paulo. E, dessa forma 

apresentar informações que contribuam para a elucidação do diagnóstico clínico das 

mamites das búfalas e para o aperfeiçoamento das técnicas semiológicas e clínica 

propedêutica da glândula mamária. 

 

                                        
1 DEODHER, A. D. Milk in infant nutrition. NIRI Publucation, n. 179, p. 1-3, 1979. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Parâmetros físico-químicos do leite de búfalas 

 

 

O período de lactação dos animais, o tempo de duração da ordenha, o clima 

da região, a raça e a alimentação, dentre outros fatores foram considerados como 

possíveis de influenciarem a composição físico-química do leite (PATEL, 1993). Vários 

autores atestaram a necessidade da realização de pesquisas regionais que 

promovam o conhecimento das reais características do leite dos animais criados 

nessas regiões, com vistas inclusive à adoção de padrões de referência para 

diagnósticos clínicos e, principalmente para a efetivação do controle de qualidade do 

leite produzido e destinado ao consumo dos seres humanos (MESQUITA et al., 

2002). 

Em trabalho realizado na região da bacia leiteira de Goiânia, região Centro-

Oeste do Brasil, envolvendo 514 amostras de leite de búfalas, determinaram-se os 

valores médios de pH, gordura, proteína, lactose e sólidos totais obtendo-se, 

respectivamente, os seguintes resultados: 6,76; 6,8 g%; 4,01g%; 5,52 g% e 

17,3g% (MESQUITA et al., 2002).  

Dubey et al. (1997) ao avaliarem os fatores que poderiam afetar a 

composição do leite de búfalas da raça Murrah, concluíram que os valores da 

composição do leite variavam significativamente com os meses de evolução da 

lactação. Pois, os teores de gordura, proteína e sólidos totais lácteos decresceram 
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após a instalação da lactação, atingindo valores mínimos (respectivamente 7,12g%; 

3,65 g% e 16,33 g%) ao final de quatro meses de lactação; aumentando nos meses 

subseqüentes. Somente a concentração láctea de lactose apresentou, na primeira 

fase descrita, aumento: de 4,83g% passou a 4,9g% e, a seguir decresceu, 

suavemente, até o final da lactação. 

Macedo et al. (2001), acompanhando, durante 10 anos a lactação de 15 

búfalas da raça Mediterrâneo, criadas na região oeste do Estado de São Paulo, 

demonstraram que a gordura e os sólidos totais lácteos foram os componentes mais 

influenciados pela fase e número de lactações. A porcentagem média dos teores de 

gordura foi de 6,59g% e o de sólidos totais igual a 17,01g%. Avaliando, também, os 

teores de proteína chegaram à média de 4,13g% e, ainda, verificaram que a 

produção de leite ocorria estável até o segundo mês de lactação, decrescendo a 

seguir, gradativamente, até o final da lactação. 

Na região de São José do Rio Preto – no Estado de São Paulo, Nader Filho et 

al. (1984), analisando os valores de proteínas, gordura e sólidos totais em amostras 

de leite de búfalas encontraram os valores 5,41g%; 7,83g% e 19,0g%, 

respectivamente. Esses valores foram maiores do que os relatados por Furtado 

(1980a) para a gordura com teor médio de 6,6g% e sólidos totais com teor igual a 

17,09g%. 

Em pesquisa realizada com 222 búfalas da raça Murrah, no período de 1997 

a 2000, Cerón-Muñoz et al. (2002) determinaram valores de gordura, proteína, 

lactose e sólidos totais iguais a 6,28 - 8,38g%; 4,05 - 4,59g%; 4,96 - 5,34g% e 

16,94 - 18,55g%, respectivamente. 
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Toledo et al. (1998) verificaram, em estudo realizado no Vale do Ribeira - 

Estado de São Paulo, valores de proteína e teores de gordura, menores do que os 

determinados por Franciscis e Di Palo (1994) na Itália, com valores médios iguais a 

3,77g%; 6,5g% e 4,29g%; 8,0g%, respectivamente. 

Em estudo realizado na região de Caserta – Itália, no período de fevereiro a 

dezembro de 1995, examinando 602 amostras de leite de búfalas verificou-se os 

seguintes valores para a constituição da secreção láctea: 8,09g%; 4,58g%, 4,86g%; 

17,54g% e 6,61, para os teores de gordura; proteínas; lactose; sólidos totais e pH, 

respectivamente (GUARINO, 1996). 

De acordo com Harmon (1994), tanto a ocorrência de mastite, como o 

aumento do número de células somáticas, por reduzirem a atividade das células do 

parênquima mamário, determinavam a diminuição dos teores de lactose e gordura 

do leite. Ranucci et al. (1988), ao relacionarem os valores do pH com o número de 

células somáticas, evidenciaram que os valores de pH eram significativamente 

maiores nas amostras de leite que apresentassem aumento no número de células 

somáticas. Assim sendo, em amostras de leite de búfalas contendo até 500.000 

cél/ml o pH era igual a 6,66; porém, quando o número de células somáticas era 

maior do que 5.000.000 células/ml o pH aumentava para 6,94. 

Ao estudarem a magnitude dos elementos constituintes do leite de búfalas 

sadias das raças Murrah, Surti, Lankan e seus cruzamentos, Silva e Silva (1994) 

verificaram que o valor médio do pH era 6,58, em amostras lácteas com número de 

células somáticas, que se mantinha variando num intervalo entre 50.000 e 375.000 

células/ml, sendo o resultado da prova de CMT negativo, em todas as amostras. 

Silva et al. (1996), avaliando a seguir a eficácia das determinações da 
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eletrocondutividade e do pH no diagnóstico de mastite, verificaram valores de 

eletrocondutividade para amostras de leite de búfalas das raças Surti e Lankan, 

respectivamente, 4,43 mS/cm e 3,89 mS/cm e, os valores médios de pH, 

respectivamente, 6,5 e 6,4 para o leite de búfalas consideradas sadias e com 

mastite. 

 

 

2.2 Parâmetros celulares do leite de búfalas 

 

 

Entre os mecanismos imunes de defesa na glândula mamária foram 

destacados os relacionados à imunidade mediada por células, e os desenvolvidos por 

anticorpos, além dos inerentes à imunidade natural (SEARS, 1984). A resposta do 

sistema imune frente ao processo infeccioso, na tentativa de restringi-lo e debelá-lo 

determinaria alterações, que do ponto de vista da indústria de laticínios, foram 

consideradas irreversíveis para a manutenção ideal dos padrões de inúmeros 

parâmetros do leite considerado higienicamente produzido (KITCHEN, 1981), 

tornando-o impróprio para o consumo, in natura ou para sua industrialização, 

resultando tanto em prejuízos econômicos, como em riscos à saúde pública (COSTA, 

1991; PHILPOT, 1984). 

Atualmente, considera-se o leite como estéril no momento de sua elaboração 

e secreção dos alvéolos da glândula mamária, tendo início sua contaminação no 

trajeto percorrido através dos dutos coletores, que aumentaria ao se acumular nas 

cisternas da mama e do teto e, principalmente, ao passar pelo duto papilar e orifício 
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do teto e pelo contato com as mãos do ordenhador, teteiras e/ou baldes coletores do 

leite, previamente contaminados (VIANNI, et al., 2000). O principal mecanismo de 

defesa das estruturas da glândula mamária contra infecções ascendentes é a 

fagocitose realizada pelos leucócitos polimorfonucleares neutrófilos (PAAPE et al., 

1979). Entretanto, apesar de ainda não ter sido esclarecida, perfeitamente, o 

mecanismo de ação dos linfócitos na imunidade mediada por células nos processos 

de mastites, considerou-se que as células do parênquima mamário sensibilizadas por 

um antígeno, representado no caso, pelos agentes bacterianos, os linfócitos do 

tecido mamário iniciariam a secreção de linfocinas (SEARS, 1984), fatores 

quimiotáticos estimulantes para fagócitos sangüíneos, promovendo processos 

orgânicos de defesa contra os agentes infecciosos e, conseqüentemente, dificultando 

ou impossibilitando a instalação do processo inflamatório de origem infecciosa da 

mama (PAAPE et al., 1979; SEARS, 1984). 

Nos bovinos o número de células somáticas do leite, foi considerado por 

Schultz (1977), um bom fator preditivo da ocorrência de processos inflamatórios de 

origem infecciosa na glândula mamária, quando o referido pesquisador correlacionou 

a ocorrência de processo inflamatório de quartos mamários associados à presença ou 

não de patógenos nas amostras de leite; pois na pesquisa realizada verificou que 

apenas 25% das amostras com isolamento bacteriano possuíam número de células 

somáticas menor do que 500.000 células/ml, ao contrário constatou que a maioria 

das amostras de leite de glândulas com manifestações clínicas evidentes de mastite 

e mais de 1.000.000 células somáticas por ml, apresentavam isolamento 

bacteriológico de patógenos. Em trabalho apresentado por Ranucci (1988) foi 

demonstrado em 126 amostras de leite de búfalas, apresentando até 500.000 células 
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somáticas/ml o não isolamento microbiológico, entretanto, em amostras com maior 

número de células somáticas houve inúmeros isolamentos bacterianos de agentes 

patogênicos. Porém, foi importante destacar que mesmo em amostras de leite com 

número de células somáticas maiores do que 5.000.000 células/ml, houve algumas 

que foram negativas no exame microbiológico. 

Alguns pesquisadores sugeriram diminuição da produção leiteira entre 8 e 

12% quando o número de células somáticas da secreção láctea variava entre 600 mil 

e 1 milhão de células por mililitro (JONES, 1986). 

Em pesquisa realizada no Brasil, por Mettifogo et al. (1991), verificou-se uma 

correlação positiva entre o aumento do número de células somáticas no leite de 

vacas e o isolamento de Corynebacterium bovis. Contudo, permaneceram 

controvérsias na avaliação desses resultados, pois em outra pesquisa, também 

realizada no Brasil, foi demonstrada, de forma clara, correlações estatisticamente 

significantes, entre os resultados da contagem de células somáticas e a positividade 

do isolamento bacteriológico (ARAÚJO, 1994). As alterações de alguns parâmetros 

constituintes do leite, por suas magnitudes, deveriam refletir as reais condições de 

saúde da glândula mamária e jamais serem confundidas com as variações 

fisiológicas como, por exemplo, as que ocorrem durante a evolução da lactação, ou 

que sejam decorrentes de outras doenças não diretamente relacionadas ao úbere. A 

imperfeita avaliação da magnitude dessas variações fisiológicas poderia induzir o 

clínico a uma falsa interpretação da higidez da glândula mamária (ARAUJO, 1994; 

D’ANGELINO, 1991; NADER FILHO et al., 1995). Pois, resultados obtidos por Cerón-

Muñoz et al. (2002), em pesquisa realizada com 222 búfalas da raça Murrah 
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demonstraram haver diminuição do número de células somáticas no segundo mês de 

lactação e posterior aumento, que perdurou até o nono mês de lactação. 

A glândula mamária foi considerada como possuidora de vários mecanismos 

de defesa, destacando-se: estruturas anatômicas; fagocitose; neutralização de 

toxinas; propriedades antiaderentes de anticorpos específicos e bacteriólise 

(NICKERSON, 1994; NORCROSS, 1996). Além do mais, o número de células 

somáticas, representando a totalidade das células presentes no leite (SCHALM; 

LASMANIS, 1968), bem como a alteração no número e tipo destas células indicariam, 

em algumas circunstâncias, um dos principais mecanismos de defesa da glândula 

mamária frente a agressão dos agentes patogênicos (DOHOO; MEEK, 1982; 

GOLDBERG et al., 1992; NADER FILHO et al., 1995; PAAPE; TURCKER, 1966; 

RENEAU, 1986; RYNIEWICS et al., 1986; SCHALM et al., 1971). Por isso inúmeros 

programas de prevenção da mastite foram baseados na relação positiva que existe 

entre o número de células somáticas e a ocorrência da inflamação de origem 

infecciosa da mama (ISCAN, 1993). Além do mais, ainda, pode-se relacionar o 

aumento do número das células somáticas com o gênero do microrganismo isolado 

nos referidos processos (KAMOTE et al., 1994). 

Apesar de não haver consenso, inúmeras pesquisas e programas utilizaram a 

contagem de células somáticas na seleção de animais que seriam mais resistentes à 

mastite (SHOOT; SCHUTZ, 1994). Para assegurar a qualidade dos produtos 

derivados do leite de búfalas, na Europa foi estipulado o limite máximo de 400.000 

células/ml para o leite in natura, recém produzido. 

No pioneiro trabalho realizado por Scham et al. (1971) consideraram o 

número de células somáticas do leite de bovinos como o melhor indicador para 
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diagnóstico de mastites. Mas, a generalização de tal afirmação foi contestada por 

Heeschen (1975), que recomendou o estabelecimento de um valor limite aceitável da 

variação do número dessas células no leite de glândulas mamárias sadias, para tanto 

comparou a contagem do número de células somáticas aos resultados de outros 

parâmetros lácteos, para proceder-se diagnósticos clínicos corretos e definitivos. 

Ressalte-se que as defesas celulares da glândula mamária bovina foram 

atribuídas a dois grupos de leucócitos: os linfócitos, pelas células dos tipos B e T, 

com função de imunidade humoral e mediada por células e os fagócitos - neutrófilos 

e macrófagos, com funções de fagocitar e destruir patógenos causadores de mastite 

(PAAPE et al., 1991). Face à heterogeneidade funcional das diferentes populações 

celulares presentes no leite, foi considerado importante não somente avaliar o 

número de células, mas, também, determinar os tipos de células presentes ou 

predominantes e suas funções. Os fagócitos distribuem-se, basicamente, em dois 

sistemas complementares: sistema mielóide e mononuclear fagocitário. Os 

neutrófilos pertencem ao primeiro e os monócitos e macrófagos ao segundo sistema 

hemocitopoiético. A atuação dos polimorfonucleares neutrófilos foi considerada como 

precoce ou imediata nos processos inflamatórios, sendo degradados após a 

fagocitose, portanto, apresentariam uma ação mais fugaz do que as das células do 

sistema mononuclear fagocitário. Os macrófagos atuariam de forma mais lenta e, 

posteriormente, à dos neutrófilos, sendo capacitados a executarem repetidas 

fagocitoses, liberando estímulos seguidos de apresentação dos antígenos às células 

do sistema mielóide para que haja a deflagração da resposta imune (TIZARD, 1998). 

Segundo Della Libera (2002), os macrófagos isolados de amostras de leite de búfalas 



 

 

32

sadias se mostraram altamente responsivos na realização do mecanismo imune 

natural desse tipo celular.  

Ranucci et al. (1988) consideraram a contagem global de células somáticas 

no leite de búfalas, como método seguro para o diagnóstico das mamites, e Dhakal 

et al. (1992) ao fazerem a contagem diferencial das células somáticas do leite de 

búfalas sadias no início e no final da ordenha, demonstraram o predomínio das 

células epiteliais, seguidas em ordem decrescente de linfócitos, neutrófilos e 

monócitos. Nas amostras de leite de glândulas mamárias acometidas por mamite 

inespecífica (processos inflamatórios caracterizados pela presença de mais de 

500.000 células somáticas/ml em cujas amostras de leite não havia isolamento 

bacteriano) predominavam neutrófilos, seguidos de linfócitos, células epiteliais e 

monócitos. Nas infecções latentes – formas clínicas de mamites caracterizadas pela 

produção de leite com mais de 500.000 células somáticas/ml, associadas ao 

isolamento de cepas bacterianas, também, segundo Dhakal et al. (1992) havia 

predomínio de leucócitos polimorfonucleares neutrófilos, mas o número dessas 

células era menor do que o obtido em amostras de leite de búfalas acometidas por 

mamite. Segundo Dhakal et al. (1992), esses resultados sugeriram que o pequeno 

número de células somáticas em amostras de leite de búfalas não indicaria, 

necessariamente, que o leite foi obtido de glândula mamária livre de mastite. Silva e 

Silva (1994) avaliaram a celularidade do leite de diversas raças de búfalos criados no 

Sri Lanka, afirmando que nas amostras de leite consideradas como obtidas de 

animais sadios, o número de células somáticas variava entre 50.000 e 375.000 

células/ml, predominando os leucócitos polimorfonucleares neutrófilos. Em valores 

relativos a predominância dos neutrófilos correspondia a 56%, ocorrendo 
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seqüencialmente, linfócitos (28%), macrófagos (8%), células epiteliais (5%) e 

eosinófilos (1%); evidenciando-se, também, 2% de células necróticas; valores não 

evidenciados em vacas, demonstrando uma grande atividade das células do leite de 

búfalas. Entretanto, discordando, Guarino et al. (1996) verificaram, em criações de 

búfalas leiteiras da região de Caserta – Itália, maiores valores do número de células 

somáticas em amostras de leite de animais sadios no primeiro trimestre da lactação, 

sendo o número médio de células somáticas do leite igual a 400.000 células/ml, 

aumentando, no último trimestre da lactação para 500.000 células/ml. 

Outro mecanismo imune fundamental na defesa orgânica da mama nos 

processos inflamatórios foi considerado a atividade hemolítica das proteínas que 

constituem o sistema complemento. Além da atividade hemolítica deve-se também 

mencionar funções como a de opsonina exercida por alguns fatores do 

complemento, facilitando, em muito, a fase de aderência celular no mecanismo de 

fagocitose (BENJAMINI, 2002). Os níveis séricos das proteínas do sistema 

complemento aumentam com o aumento da idade das búfalas, alcançando maiores 

concentração e grau de atividade nos animais que apresentam entre dois e quatro 

anos de idade. Porém, quando se faz semelhante avaliação em búfalas com cinco a 

doze anos de idade, as concentrações e a atividade das proteínas do sistema 

complemento foram significativamente menores (JAIN; GOEL, 1989). 

 

 

2.3 Parâmetros microbiológicos do leite de búfalas 
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Shukla e Supekar (1987) afirmaram serem as búfalas menos susceptíveis às 

mastites que as vacas, embora existissem semelhanças quanto aos microrganismos 

envolvidos nesses processos inflamatórios de origem infecciosa (DHILON et al., 

1995; KAPUR; SINGH, 1978; NAG, 1995; SAINI et al., 1994), como também, aos 

fatores etiológicos predisponentes favorecedores da instalação da doença, tanto por 

falta de higiene na ordenha, como por inadequação técnica do ordenhador ou do 

sistema de ordenha ou por deficiência dos equipamentos e do estábulo (BADRAN, 

1985; FAGLIARI et al., 1989). O resultado de pesquisa realizada, na Índia, por 

Krishnaswamy e Vedanayakam (1965), demonstrou que o esfíncter do orifício do 

teto das búfalas apresentava maior número de fibras musculares e de vasos 

sangüíneos do que o esfíncter do teto do “ducto papilaris” das vacas e essa 

característica anatômica do esfíncter do teto das búfalas constituiria um fator que 

poderia contribuir na formação de eficiente barreira contra a invasão da glândula por 

microrganismos. 

O relacionamento das enfermidades da mama de bovinos e bubalinos, 

apresentam outras similaridades, referidas na bibliografia compulsada destacaram o 

aumento da incidência de mamites com o suceder das lactações (SAINI et al., 1994), 

sendo os quartos posteriores os mais acometidos - talvez pela maior proximidade de 

seus tetos ao solo e aos excrementos do animal (BEHRA; DWIVEDI, 1982). 

Em pesquisa conduzida por Jaffery e Rizvi (1975), onde os autores 

estudaram 740 casos clínicos de mamites de búfalas atendidas no período de 

1965/1966 no Paquistão e, obtiveram a seguintes freqüências de isolamentos 

bacterianos: Staphylococcus sp, 44%; Streptococcus sp, 41,9%; Coliformes, 12,4%; 
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Corynebacterium sp, 5,1%, Pseudomonas aeruginosa, 3,2% e Candida tropicalis, 

0,4%. 

Costa et al. (1997a), em pesquisa seqüencial, durante 195 dias de lactação, 

em 14 búfalas, isolaram nas amostras do leite os seguintes agentes microbianos: 

Staphylococcus sp, Corynebacterium sp e Streptococcus sp, respectivamente, com as 

seguintes freqüências - 45,3%, 27,6% e 1,7%. As freqüências de isolamentos, em 

relação às fases da lactação, variaram da seguinte forma: 30,98%; 23,94% e; 

2,11% - na fase inicial da lactação; 24,60%; 20,24% e; 2,78%, na fase 

intermediária da lactação e; 15,63%; 3,15% e; 1,56%, na fase final da lactação, 

respectivamente, para as cepas de Staphylococcus sp, Corynebacterium sp e 

Streptococcus agalactiae isoladas. Em outra pesquisa realizada por Costa et al. 

(1997b), em 863 amostras de leite de búfalas, submetidas ao isolamento bacteriano 

obtiveram resultado positivo em 23,7% dos casos, com isolamento de cepas dos 

seguintes agentes bacterianos: Corynebacterium sp; Staphylococcus sp, 

Streptococcus agalactiae; enterobactérias e Micrococcus spp e, suas respectivas 

porcentagens - 59,25%; 17,59% (sendo 50% das cepas coagulase positiva); 

12,96%; 2,8% e 0,9%. E, em trabalho publicado em 1999, os referidos 

pesquisadores reafirmaram as freqüências de isolamento de Staphylococcus sp, 

Corynebacterium sp e Streptococcus sp em amostras de leite de búfalas criadas em 

São Paulo – Brasil, respectivamente com os seguintes valores: 10,31%; 10,68% e 

3,99%. 

Ainda no Brasil, Vianni et al. (1990), afirmaram que a taxa de prevalência de 

mastite em búfalas era de 8,81%. 
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Para se compreender a presença dos já mencionados agentes patogênicos 

no úbere e relacioná-la à fase de lactação, idade das búfalas ou tetos envolvidos 

deveriam ser considerados alguns aspectos, a seguir detalhados. Os Staphylococcus 

spp tem por habitat a pele, mucosas, tratos digestivo, genital e porção superior do 

trato respiratório das diferentes espécies animais e do homem, mas várias espécies 

desse gênero de bactéria estariam mais relacionadas aos bovinos e búfalos, como o 

S. hyicus, isolado mais freqüentemente na pele e no leite de bovinos e o S. sciuri 

isolado na pele de certos animais biungulados. Outras cepas de Staphylococcus sp 

como S. chromogenes, S. lentus, S. warneri e S. capitis, raramente foram isoladas e 

associadas a processos patogênicos. Mas entre as cepas de Staphylococcus sp, 

aqueles produtores da enzima catalase na maioria das vezes, foram mais difíceis de 

serem tratados. Assim sendo, sendo o S. aureus  e S. intermedius foram as espécies 

bacterianas que apresentavam essas características e freqüentemente as mamites 

por elas causadas foram consideradas como infecções oportunistas (SNEATH, 1986). 

Entretanto, algumas pesquisas referidas na bibliografia compulsada destacaram que 

as búfalas apresentavam maior resistência à infecção da glândula mamária por 

Staphylococcus aureus do que as vacas (WANASINGHE, 1985), pois a intensidade da 

atividade fagocítica dos neutrófilos nas infecções causadas pelo Staphylococcus 

aureus era, evidentemente, maior que a observada nas infecções pelos 

Streptococcus agalactiae e Escherichia coli (SILVA, 1993). 

As bactérias do gênero Corynebacterium, constituintes do grupo dos 

bastonetes gram positivos irregulares, não esporulados, possuindo várias espécies, 

que vem sendo, sistematicamente reclassificadas nos últimos anos. Muitos desses 

microrganismos foram considerados constituintes da microbiota do canal do teto de 
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vacas e búfalas. Os gêneros bacterianos Actinomyces, Oerskovia, Arcanobacterium e 

Listeria se somam ao grande grupo, anteriormente considerado. Caberia ainda 

destacar que as bactérias do gênero Actinomyces além de pertencerem à microbiota 

da região do nasofaríngeana, foram freqüentemente isoladas do trato intestinal e do 

úbere de vacas, colonizando-se nas superfícies mucosas dos animais de sangue 

quente (SNEATH, 1986), mas as infecções determinadas por esse tipo de agente 

microbiano, para instalarem exigiriam, previamente, a ocorrência de uma injúria do 

tecido mamário (CARTER, 1995). A virulência do gênero Actinomyces foi, tanto 

associada à espécie animal envolvida, como à espécie bacteriana. 

Os Streptococcus sp apresentam 37 espécies bem definidas e conhecidas, 

parte delas associadas à microbiota nasofaríngeana, do sistema digestivo e da pele 

do úbere das vacas. Nesse gênero uma das espécies mais importantes, o 

Streptococcus agalactiae foi considerado como patógeno obrigatório, sendo um dos 

agentes das mamites dos animais de produção e, com transmissão de um animal a 

outro pela mão infectada do ordenhador ou, ainda por fômites (SNEATH, 1986). 

Costa et al. (2000) reunindo os resultados da avaliação de amostras de leite 

colhidas de 778 búfalas, criadas em 44 propriedade de exploração leiteira de 8 

municípios do Estado de São Paulo, apresentaram inúmeras informações sobre a 

patogenia das mamites de búfalas. Assim sendo, destacaram que 1,5% das búfalas 

apresentavam no mínimo um quarto do úbere acometido por mastite, caracterizada 

por quadro clínico específico (em 0,44% dos quartos examinados) e 18,77% das 

búfalas examinadas apresentavam, pelo menos, uma glândula mamária com as 

manifestações que os pesquisadores consideraram como de “mastite subclínica” (em 

7,15% dos quartos de úbere avaliados). Além do mais, a análise dos resultados 
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permitiu que se afirmasse que 1,6% das búfalas examinadas apresentavam 

glândulas mamárias perdidas em conseqüência a processos infecciosos graves e 

crônicos de longa evolução. 

Além do perfil microbiológico, com a identificação do comprometimento 

infeccioso da glândula mamária, geralmente presentes nas mastites (COSTA, 1991), 

considerou-se, que o processo inflamatório seria capaz de alterar os parâmetros 

celulares, físicos e químicos da secreção láctea (COSTA, 1996b; DOHOO; MEEK, 

1982; ERSKINE et al., 1987; HARMON, 1994; KEHRLI; SHUSTER, 1994; RENEAU, 

1986; SCHALM, et al., 1971; SCHULTZ, 1977). Em algumas circunstâncias tais 

alterações poderiam estar associadas à patogenicidade do agente infeccioso 

determinantes da inflamação (SANDHOLM; MATTILA, 1986), que seriam na 

patogênese das mamites causadores de alterações anátomo-patológicas específicas, 

com modificações da constituição da secreção láctea das búfalas (BENITES, 1996; 

COSTA et al., 1996a). 

Aspecto fundamental no estudo das alterações da glândula mamária dos 

animais domésticos foi o de considerar duas reais possibilidades: a presença do 

microrganismo na glândula mamária e no leite não determinando processo 

inflamatório ou enfermidade e aquelas condições, nas quais o patógeno presente no 

órgão determina doença com suas manifestações clínicas características. Dessa 

forma, nas mastites de origem infecciosa, inúmeras vezes o microrganismo poderia 

ser isolado de amostra da secreção láctea mas essa determinação, jamais poderia 

ser considerada como único aspecto relevante no quadro nosológico (REICHMUTH, 

1975). O estudo associando os resultados microbiológicos, com parâmetros dos 

constituintes celulares e físico-químicos do leite da glândula afetada, contribuiria 
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sobremaneira no estabelecimento do diagnóstico mais preciso, mesmo nos casos de 

alterações inflamatórias incipientes, além desses exames associados auxiliarem a 

compreensão da patogenia das várias formas de mastite (DELLA LIBERA, 1998). Por 

isso, nos Estados Unidos da América, já, há algum tempo, têm-se gasto por volta de 

3 milhões de dólares por ano em pesquisas que procuram elucidar as alterações da 

composição físico-química, citológica e microbiológica do leite de vacas, para a 

obtenção de um diagnóstico precoce e preciso das mamites (KEHRLI; SHUSTER, 

1994). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

 

Na presente pesquisa foram utilizadas 98 búfalas da raça Murrah adultas, 

não submetidas a tratamento para mastite nos últimos 30 dias, em lactação e 

submetidas a duas ordenhas diárias, sendo o leite comercializado após pasteurização 

em indústria de laticínio. Esses animais eram mantidos em rebanho produtor de leite, 

criados no Estado de São Paulo. 

 

 

3.1.1 Identificação e caracterização das búfalas 

 

 

Os animais selecionados foram identificados, registrando-se idade, número 

de lactações e fase da lactação. As fases da lactação foram subdivididas em três 

categorias: fase inicial (búfalas com até 3 meses de lactação); fase intermediária 

(entre o terceiro e o sexto mês de lactação) e final (a partir do sétimo mês de 

lactação, não indo além do décimo mês dessa fase). 
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3.1.2 Formação dos grupos experimentais 

 

 

Das 98 búfalas examinadas foram colhidas 1176 amostras de leite destinadas 

às diferentes provas idealizadas para alcançarem-se os objetivos do delineamento 

experimental proposto para esta tese. Para tanto formaram-se vários grupos 

experimentais, a seguir caracterizados. 

 

 

3.1.2.1 Determinação dos valores de referência dos parâmetros físicos, 
químicos e celulares do leite de búfalas sadias criadas em São 
Paulo 

 

 

Para essa determinação foram utilizadas 392 amostras de leite, colhidas de 

98 búfalas sadias, distribuídas em três grupos experimentais: 

L1 – correspondente às amostras colhidas na fase inicial da lactação (até 

três meses de lactação), sendo constituído por 144 amostras; 

L2 – grupo constituído por 128 amostras colhidas na fase intermediária da 

lactação (do quarto ao sexto mês de lactação) e; 

L3 – grupo experimental formado por 120 amostras de leite colhidas de 

búfalas na fase final da lactação (a partir do sétimo mês da lactação, mas 

jamais ultrapassando o décimo mês dessa fase). 

Nas determinações dos vários elementos constituintes do leite, além de 

estabelecerem-se os padrões de referência lácteos do pH, eletrocondutividade, 

teores de cloreto, de lactose, de gordura, proteína, sólidos totais, número de células 
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somáticas e estabelecer a freqüência de isolamentos bacterianos, o delineamento 

experimental previu a avaliação da correlação entre essas variáveis estudadas no 

leite de búfalas sadias. 

 

 

3.1.2.2 Determinação da influência da fase da ordenha sobre os 
parâmetros químicos e celulares do leite de búfalas sadias 

 

 

Para essa avaliação foram utilizadas 784 amostras de leite, sendo 392 

colhidas antes da ordenha (AO) e 392 depois da ordenha (DO). O delineamento 

experimental preconizou a formação de dois grupos experimentais, assim 

constituídos: 

AO – composto por 392 amostras colhidas antes da ordenha de búfalas 

sadias; 

DO – formado por 392 amostras de leite colhidas após a ordenha completa, 

das mesmas búfalas sadias. 

De acordo com a programação pré-estabelecida nestas amostras foram, 

apenas, determinados os teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais  e a 

determinação do número de células somáticas. 
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3.1.2.3 Determinação da influência do sistema de ordenha – manual ou 
mecânica sobre os parâmetros físico-químicos e celulares do leite 
de búfalas sadias 

 

 

Para perfeita avaliação da proposta do delineamento experimental desta 

tese, objetivando avaliar a influência do tipo de ordenha na constituição da secreção 

láctea, formaram-se dois grupos experimentais, assim constituídos: 

Grupo ordenha manual – contando com 97 amostras de leite para 

avaliação dos parâmetros pH, eletrocondutividade e teores de cloreto e 93 

amostras de leite destinadas à avaliação dos teores de gordura, proteína, 

lactose, sólidos totais e número de células somáticas, colhidas de búfalas 

sadias, submetidas a sistema manual de ordenha e; 

Grupo ordenha mecânica – composto por 211 amostras de leite para 

avaliação dos parâmetros pH, eletrocondutividade e teores de cloreto e 198 

amostras de leite destinadas à avaliação dos teores de gordura, proteína, 

lactose, sólidos totais e número de células somáticas, colhidas de búfalas 

sadias submetidas a sistema mecânico de ordenha. 
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3.1.2.4 Determinação da influência da idade nos parâmetros físico-
químicos do leite de búfalas sadias 

 

 

Para avaliação da influência dos fatores etários na constituição físico-química 

do leite de búfalas foram constituídos três grupos experimentais assim constituídos: 

Grupo etário 1 – formado por amostras de leite de búfalas sadias, com até 

quatro e meio anos de idade (54 meses), sendo 106 amostras de leite 

destinadas à avaliação do pH, eletrocondutividade e teores de cloreto e 101 

amostras de leite para a determinação dos teores de gordura, proteínas, 

lactose, sólidos totais e número de células somáticas; 

Grupo etário 2 – constituído por amostras de leite, provenientes de búfalas 

sadias com idades variando entre cindo e dez anos de idade, sendo 52 

amostras de leite destinadas à avaliação do pH, eletrocondutividade e teores 

de cloreto e 49 amostras de leite para a determinação dos teores de 

gordura, proteínas, lactose, sólidos totais e número de células somáticas e; 

Grupo etário 3 – composto por amostras de leite, colhidas de búfalas 

sadias, com mais de dez anos de idade, sendo 41 amostras de leite 

destinadas à avaliação do pH, eletrocondutividade e teores de cloreto e 37 

amostras de leite para a determinação dos teores de gordura, proteínas, 

lactose, sólidos totais e número de células somáticas. 
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3.1.2.5 Determinação da influência do escore da prova CMT nos 
parâmetros físico-químicos do leite de búfalas sadias 

 

 

Para a realização desta avaliação, inicialmente, determinou-se o escore do 

CMT, considerando-se quatro níveis: negativo; traços; reação evidentemente positiva 

e; reação intensamente positiva. Nesta avaliação preliminar obedeceu-se os grupos 

formados, considerando-se fase de lactação: inicial; intermediária e final. 

Estabelecidos os escores de CMT da amostragem reunida para essa 

pesquisa, formaram-se quatro grupos experimentais para determinar as 

conseqüentes variações dos constituintes físico-químicos do leite de búfalas. Os 

grupos foram assim constituídos: 

I grupo CMT negativo – formado por 340 amostras de leite de búfalas, 

cujo escore do CMT foi considerado negativo, permanecendo a mistura da 

reação líquida após homogeneização; 

II grupo CMT traços – constituído por 9 amostras de leite, com escore de 

CMT correspondente a reação considerada traços, isto é, inicialmente, a 

mistura reativo-leite, demonstrou aumento da viscosidade, que desaparecia 

com a homogeneização da reação; 

III grupo CMT: 1+ - constituído por 9 amostras de leite de búfalas que 

apresentavam reação evidentemente positiva – aumento permanente da 

viscosidade da reação, com formação de gel e; 

III grupos CMT: 2+ - formado por 11 amostras de leite de búfalas, com 

resultados das reações fortemente positivas, caracterizadas por aumento de 
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viscosidade, com coagulação da mistura leite/reativo e formação de flocos e 

grumos. 

 

 

3.1.2.6 Determinação da influência da condição microbiológica da 
glândula mamária na constituição físico-química e celular de 
amostras de leite de búfalas sadias 

 

 

Para esta avaliação, inicialmente, foram examinadas 784 amostras de leite, 

sendo 392 correspondentes a colheita realizada antes da ordenha e 392 amostras 

colhidas após a ordenha. Além do isolamento das bactérias, as cepas foram, 

adequadamente, identificadas. 

A seguir realizaram-se comparações para evidenciarem as variações dos 

resultados dos valores obtidos para os vários constituintes lácteos considerados 

nesta pesquisa. Assim, as avaliações, relacionando o resultado dos exames 

bacteriológicos (positivo ou negativo) com os resultados dos constituintes lácteos - 

como caracterizado nos vários grupos experimentais, permitiram o estabelecimento 

de vários contrastes: com o número e tipo de células somáticas; com a fase da 

lactação e momento da colheita das amostras; com os quartos do úbere (glândulas 

anteriores e posteriores). 
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3.2 Exame clínico da glândula mamária 

 

 

A avaliação clínica das búfalas lactantes foi feita por exames semiológicos 

físicos e do leite, como preconizou Birgel (2004). 

 

 

3.2.1 Exame físico da glândula mamária 

 

 

O úbere das búfalas incluídas nesta pesquisa foi, previamente, avaliados por 

inspeção e palpação, examinando-se o parênquima, tetos e estruturas internas 

(ductus papilaris, sinus lactifer e sinus papilaris). As características do úbere e das 

glândulas foram registradas, destacando-se as alterações que foram encontradas. 

Assim, na evolução da pesquisa poderiam ser descartados os animais não 

considerados saudáveis. 

 

 

3.3 Exame do leite 

 

 

As amostras de leite foram avaliadas utilizando-se exames físico-químicos 

como também prova de avaliação indireta do número de células somáticas 
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3.3.1 Exame físico-químico do leite 

 

 

Após o exame físico da glândula mamária, eram avaliadas as características 

organolépticas e físico-químicas do leite, utilizando para tanto a prova da Caneca 

Telada ou de Fundo Escuro segundo recomendações preconizadas por Birgel (1982a) 

e Birgel (2004), observando-se cor, consistência e presença de massas ou grumos no 

leite. 

 

 

3.3.2 Prova do CMT (Califórnia Mastitis Test) 

 

 

Esta prova de avaliação indireta do número de células somáticas do leite, foi 

realizada como recomendou Schalm e Noorlander (1957), utilizando reativo da 

Fatec®, com ênfase para a intensidade da reação (aumento da viscosidade da 

mistura leite – reagente) e variações do pH após adicionar-se 2 ml do reagente a 2 

ml de leite. Os resultados, para facilitar a interpretação, foram expressos por quatro 

escores, ou seja: resultado negativo – não se observa alteração da reação; resultado 

traços – a reação, imediatamente, após a mistura leite-reativo apresentava 

modificação de viscosidade, que desaparecia por agitação; resultado (1+) 

evidentemente positivo, pois a reação apresenta aumento de viscosidade 

permanente, com gelificação; resultado (2+) com reação fortemente positiva, 

caracterizada por coagulação da mistura leite/reativo. 
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3.4 Colheita de amostras de leite 

 

 

Dos animais incluídos nos grupos experimentais foram colhidas cinco 

amostras para avaliações específicas de constituintes físico-químicos e da 

celularidade, bem como dos isolamentos microbiológicos.  

 

 

3.4.1 Colheita das amostras antes da ordenha 

 

 

Antes da ordenha foram colhidas três amostras de leite das quatro glândulas 

mamárias do úbere, das 98 búfalas incluídas nesta pesquisa. 

A primeira assepticamente, para tanto o úbere foi higienizado, retirando-se 

as sujidades com papel toalha, posteriormente mergulhava-se cada teto em solução 

fraca de antisséptico e a seguir, utilizando folhas de papel toalha individuais os tetos 

foram secos para, finalmente, realizar-se a antissepsia do orifício do teto 

friccionando-o com algodão embebido em álcool 70%. A amostra de leite foi colhida 

em frasco estéril, que neste momento era inclinado em ângulo de 90º graus em 

relação à posição vertical do teto, para evitar que a queda de qualquer sujidade 

pudesse entrar no tubo e contaminar a amostra; o frasco permanecia aberto por no 

máximo cinco segundos, de acordo com recomendação do National Mastistis Council 

(HARMON et al., 1990). As amostras foram transportadas sob refrigeração ao 
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Laboratório de Microbiologia e Imunologia do Departamento de Clínica Médica da 

FMVZ-USP e elas destinaram-se ao isolamento de microrganismos. 

A segunda amostra foi colhida em frasco contendo como conservante o 

bronopol e enviada ao Laboratório da Associação Paranaense de Criadores de 

Bovinos da Raça Holandesa, Curitiba-PR, para a contagem de células somáticas e 

quantificação da lactose, proteína, gordura e sólidos totais do leite.  

A terceira amostra foi colhida em frasco descontaminado e transportada ao 

Laboratório de Pesquisa do Departamento de Clínica Médica da FMVZ-USP para a 

determinação da eletrocondutividade, concentração hidrogeniônica (pH), 

determinação de cloretos e confecção de esfregaço para a contagem de células pela 

técnica de Prescott e Breed (1910). 

 

 

3.4.2 Colheita das amostras após a ordenha 

 

 

Após a ordenha foram colhidas das quatro glândulas do úbere outras duas 

amostras de leite, uma destinava-se ao exame microbiológico, e a outra para a 

realização da contagem celular, utilizando contador eletrônico infravermelho Bentley 

2000. Para a colheita dessa segunda série de amostras foram observados os 

cuidados anteriormente descritos. 
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3.5 Exames físico-químicos 

 

 

As amostras de leite foram submetidas aos testes: físicos e bioquímicos para 

a determinação dos parâmetros constitucionais do leite de búfalas, procurando 

verificar os constituintes maiores do leite dessa espécie animal e, principalmente 

aqueles significativos para o diagnóstico das mamites. Em parte esses exames foram 

realizados no Laboratório de Pesquisa do Departamento de Clínica Médica da FMVZ-

USP e inscrito nas atividades do Centro de Pesquisa e Diagnóstico de Enfermidades 

de Ruminantes – CPDER e outros nos Laboratórios da Associação Paranaense de 

Criadores de Bovinos da Raça Holandesa – Curitiba/PR. 

 

 

3.5.1  Determinação da concentração hidrogeniônica (pH) 

 

 

A determinação da concentração hidrogeniônica do leite foi realizada 

utilizando-se um potenciômetro - CELM, modelo 10, calibrado para a temperatura 

ambiente e em soluções com pH 7,0 e pH 4,0. 
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3.5.2. Determinação de cloretos 

 

 

A determinação dos cloretos no leite foi realizada por titulação coulométrica 

utilizando o analisador de cloretos marca Corning, modelo 925. Esse aparelho 

analisador de cloretos apresenta um circuito composto de eletrodos de prata que 

recebem uma corrente elétrica, liberando íons de prata numa taxa constante e, 

ocorrendo essa reação em meio ácido, portanto na realização dessa técnica utilizou-

se um tampão ácido. Após a calibração do equipamento, era adicionada à solução de 

tampão ácido uma alíquota da amostra de leite. Com o acionamento do 

equipamento, os íons de cloro presentes no leite reagem com a prata liberada em 

meio ácido, formando o sal, cloreto de prata; ressalte-se que, concomitantemente 

era acionado o cronômetro. Após o consumo dos íons cloro livres na solução tampão, 

aparece, em quantidade crescente, íons prata não ligados, que reconhecidos por um 

eletrodo específico interromperiam a corrente elétrica responsável pela liberação dos 

íons de prata, desativando o cronômetro, sendo o tempo registrado pelo cronômetro, 

diretamente, proporcional ao conteúdo de cloreto na amostra analisada. Os 

resultados expressos em mmol/l foram convertidos, nessa pesquisa, pelo fator 3,55 

para unidades em mg/dl. 

 

 

 

3.5.3 Determinação da eletrocondutividade 
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A determinação dos valores de eletrocondutividade do leite foi efetuada 

utilizando-se aparelho "Milk Checker"(EISAI, CO. Ltda -Sumitomo Corporation do 

Brasil), mensurando a capacidade dos íons cloro, sódio e potássio existentes no leite 

conduzirem corrente elétrica. Preliminarmente, nas determinações de 

eletrocondutividade nas amostras lácteas, o equipamento era calibrado com solução 

de cloreto de potássio a 0,1N, em temperatura constante de 25oC, com ajuste em 

12,9 mS/cm.  

As amostras de leite de cada quarto mamário eram depositadas diretamente 

nesse receptáculo do equipamento, em quantidade suficiente (aproximadamente 10 

ml) para cobrir os eletrodos existentes nesse receptáculo, permitindo que ocorresse 

a passagem de corrente elétrica, que, automaticamente, era registrada, em um visor 

digital. A leitura digital e direta dos resultados foram expressos em mS/cm 

(miliSiemens por cm). 

 

 

3.5.4 Determinação da lactose, proteína, gordura e sólidos totais 

 

 

Os teores de lactose, proteína, gordura e sólidos totais foram realizados por 

radiação infravermelha, utilizando o equipamento Bentley 2000 da Empresa Bentley 

Instruments Inc. As amostras de leite, antes do início da análise, eram mantidas em 
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banho-maria à 38°C, durante 15 minutos e, a seguir, homogeneizadas, manualmente 

Nessas determinações uma alíquota da amostra de leite era aspirada, 

automaticamente, pelo equipamento e exposta a uma fonte de radiação 

infravermelha, emitindo ondas de espectro específicas para os diferentes 

constituintes do leite (lactose, gordura, proteína e sólidos totais), com pico máximo 

da absorbância entre 2 µm e 15 µm, sendo então identificados e quantificados pelo 

equipamento. Os resultados dos retromencionados constituintes lácteos foram 

expressos em g/dl. 

 

 

3.6 Contagem de células somáticas do leite 

 

 

As amostras, além da avaliação indireta do número de células somáticas do 

leite pelo CMT, foram submetidas à contagem direta da celularidade. 

 

 

3.6.1 Contagem eletrônica do número de células somáticas 

 

 

As amostras de leite, antes de serem submetidas aos procedimentos de 

contagem de células somáticas, eram mantidas em banho-maria à 38°C, durante 15 

minutos, e a seguir, homogeneizadas, manualmente, sendo a contagem de células 
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somáticas realizada por citometria de fluxo, utilizando-se o equipamento 

SOMACOUNT 500 da Empresa Bentley Instruments Inc. 

Nesse procedimento uma alíquota de leite, depois de ser aspirada pelo 

equipamento SOMACOUNT 500, era misturada com brometo de etídio, que corava o 

ácido desoxirribonucléico do núcleo das células do leite. Essas células coradas, 

expostas a uma fonte luminosa de laser, fluoresciam sendo convertidas, no tubo 

multiplicador do equipamento, em impulsos elétricos que eram registrados e 

quantificados e os resultados expressos em número de células/ml. 

 

 

3.6.2 Contagem manual do número de células somáticas 

 

 

Para a contagem manual das células somáticas presentes nas amostras de 

leite, foi realizada a técnica direta preconizada por Prescott e Breed (1910). Para 

tanto, as amostras de leite eram mantidas à temperatura ambiente, sendo 

homogeneizadas, manualmente. Uma alíquota de 10 µl da amostra de leite era 

distribuída em lâmina formando um esfregaço de um cm2, aguardando-se a secagem 

natural. Posteriormente o esfregaço era fixado em etanol durante 10 minutos e 

submetido ao corante de Rosenfeld, para a coloração das células. Então a lâmina era 

lida em microscopia direta, contando-se 100 campos, observando-se o número e 

tipos celulares. O número total de células contadas era multiplicado pelo fator 4.000 

e o resultado expresso em número de células/ml. 
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3.7 Exames microbiológicos do leite 

 

 

3.7.1 Isolamento e identificação de cepas bacterianas 

 

 

Para o isolamento das cepas bacterianas do leite de búfalas as amostras, 

inicialmente, foram semeadas em ágar Infusão de Cérebro-Coração (BHI) e 

incubadas à 37°C por até 72 horas (HOLT et al., 1994).  

As colônias isoladas em ágar BHI com características morfológicas típicas 

de cocos gram positivo e catalase positiva foram submetidas à identificação, 

utilizando o sistema API de identificação bioquímica para Staphylococcus (Bio-

Merieux™). 

As bactérias isoladas em BHI averiguadas segundo a técnica bacterioscópica 

de Gram, com características de cocos gram positivos, porém catalase negativa 

foram identificadas, utilizando o sistema API de identificação bioquímica para o 

gênero Streptococcus (Bio- Merieux™).  

Para as bactérias com características morfológicas de bastonetes delicados, 

gram positivos foram utilizados o sistema API de identificação bioquímica para 

Corynebacterium (Bio-Merieux™).  

As bactérias com características morfológicas de bastonetes gram negativos 

foram avaliadas pela produção de oxidase e, as que fossem oxidase negativas eram 

submetidas ao sistema API 20E de identificação bioquímica e as que se 
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apresentaram oxidase positiva eram submetidas à galeria API 20NE de identificação 

bioquímica (Bio-Merieux™). 

 

 

3.7.2 Verificação da sensibilidade de bactérias isoladas à antimicrobianos 
 

 

Após a adequada identificação das cepas bacterianas isoladas, os 

microrganismos foram submetidos ao teste de sensibilidade antimicrobiana in vitro, 

segundo a técnica descrita por Bauer et al. (1966). 

Cada uma das cepas bacterianas isoladas foi submetida à diluição em 

solução salina, alcançando uma turvação correspondente à concentração meio da 

escala de MacFarland e semeadas em placa contendo ágar Mueller Hinton.  

As cepas bacterianas isoladas foram submetidas aos antibióticos e 

quimioterápicos relacionados a seguir: cefalotina; cefoperazone; cloranfenicol; 

cotrimoxazol; enrofloxacina; estreptomicina; gentamicina; neomicina; 

nitrofurantoína; oxacilina; penicilina e tetraciclina e; a seguir incubadas à 37º C. 

Após 18 a 24 horas de incubação, os halos de inibição do crescimento bacteriano 

foram lidos utilizando-se escore padrão para cada antimicrobiano, sendo então, cada 

cepa bacteriana classificada em relação aos antibióticos e quimioterápicos testados 

como: sensível (S); resistente (R) ou, de sensibilidade intermediária (I).  
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3.8 Análise estatística 

 

 

Os resultados obtidos foram inicialmente submetidos ao teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov e, por apresentarem distribuição paramétrica, os 

valores de pH, eletrocondutividade, cloretos e os teores de gordura, proteína, lactose 

e sólidos totais das amostras de leite de búfalas foram submetidos à análise de 

variância e as diferenças entre contrastes avaliadas pelo teste de Duncan (SAMPAIO, 

1998). 

As contagens de células somáticas determinadas, tanto por processo 

automático quanto por microscopia direta, por apresentarem distribuição não 

paramétrica, foram submetidas a comparações feitas pelo teste Mann-Whitney. 

Quando os resultados obtidos por duas técnicas nas mesmas amostras foram 

comparados, ou seja, utilizando com exemplo os valores do número de células 

somáticas determinados por microscopia e por método eletrônico de contagem 

utilizou-se o teste de Wicoxon, por se tratarem de amostras pareadas, sendo os 

resultados expressos em termos de mediana (SNEDCOR; COCHRAN, 1967). 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio de software estatístico 

SAS (2001) e MINITAB (2000) e quando necessário foi calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson, para permitir a avaliação comparativa da variabilidade dos 

parâmetros estudados. 
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4 RESULTADOS 
 

 

4.1 Determinação dos padrões de referência dos constituintes do leite de 
búfalas criadas em São Paulo e avaliação das variações em três fases 
da lactação (inicial, intermediária e final) 

 

 

Na avaliação das provas de determinações físico-químicas e da celularidade 

do leite de búfalas foram determinados os valores do pH, eletrocondutividade e 

cloretos, bem como o número de células somáticas cujos resultados foram 

apresentados na tabela 1 e configurados na figura 1. Os valores do pH foram 

significativamente maiores nas amostras colhidas na fase inicial e final da lactação, 

do que na fase intermediária da lactação (p<0,03). Na determinação da 

eletrocondutividade do leite de búfalas, os resultados foram menores na fase inicial 

de lactação, aumentando gradativa e significativamente nas fases intermediária e 

final de lactação (p<0,007). Os teores de cloreto, nas fases inicial e intermediária de 

lactação, não demonstraram diferenças estatisticamente significativas, contudo na 

fase final da lactação o valor médio obtido foi significativamente maior do que os 

valores das outras duas fases (p<0,0001). Os valores referentes ao número de 

células somáticas do leite de búfalas nas fases da lactação não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,1). Os valores contidos na tabela 1, da 

forma em que foram apresentados devem ser analisados para serem considerados 

como padrões de referência para a constituição do leite de búfalas criadas em São 

Paulo. 
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Tabela 1 – Resultados das determinações do pH, da eletrocondutividade, dos teores de cloreto e 
número de células somáticas de amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São 
Paulo. Distribuição segundo as fases de lactação. Valores expressos em termos médio ± 
desvio padrão e coeficiente de variação – São Paulo – 2004 

Fases da lactação pH CV 
(%) 

EC 
(mS/cm) 

CV 
(%) 

Cloreto 
(mg/dL) 

CV 
(%) 

*NCS 
(cel/mL)

Inicial 6,89 a 
± 0,11 1,59 3,82 c 

± 0,27 7,07 18,72 b 
± 3,41 18,21 29000 a 

Intermediária 6,85 b 
± 0,12 1,75 4,02 b 

± 0,40 9,95 20,13 b 

± 4,50 22,35 29000 a 

Final 6,90 a 
± 0,16 2,32 4,49 a 

± 0,89 19,82 26,49 a 
± 9,99 37,71 26000 a 

Significância P<0,04 p<0,0001 p<0,0001 p>0,5 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
pH-potencial hidrogeniônico, EC-eletrocondutividade, CV-coeficiente de variação, NCS-número de 
células somáticas. * Valores expressos pela mediana. 

 
 

Figura 1 – Distribuição dos valores de pH, eletrocondutividade, teores de cloreto de 
amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. Segundo as fases 
de lactação – São Paulo – 2004 

 

Os resultados obtidos para os parâmetros bioquímicos fundamentais da 

composição do leite de búfalas, isto é, teores de: gordura; proteína; lactose e sólidos 

totais foram detalhados na tabela 2 e configurados na figura 2. Os teores de gordura 

e sólidos totais foram significativamente maiores na fase inicial da lactação, do que 
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os obtidos nas fases intermediária e final da lactação, ressalte-se que estes, 

entretanto, não apresentaram diferenças entre si (p<0,002). O teor de proteína foi, 

significativamente, menor nas fases inicial e intermediária da lactação das búfalas do 

que o valor médio determinado nas amostras colhidas na fase final de lactação 

(p<0,0001). Os maiores teores lácteos de lactose foram detectados nas fases inicial 

e intermediária da lactação, (respectivamente 5,11±0,21 e 5,08±0,24 g/dL) sendo a 

diferença desses valores estatisticamente significativas daqueles obtidos na fase final 

da lactação – 4,81±0,53g/dL (p<0,0001). 

 

Tabela 2 –Resultados das determinações dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais de 
amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. Distribuição segundo as fases de 
lactação – Valores expressos em termos médios ± desvio padrão e coeficiente de variação - 
São Paulo – 2004 

Fases de lactação Gordura 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Proteína 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Lactose 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Sol. Tot. 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Inicial 4,25 a 
± 1,62 38,12 3,97 b 

± 0,48 12,09 5,11 a 
± 0,21 4,11 14,55 a 

± 1,48 10,17

Intermediária 3,70 b 
± 1,24 33,51 4,03 b 

± 0,37 9,18 5,08 a 

± 0,24 4,72 13,88 b 

± 1,34 9,65 

Final 3,56 b 
± 1,54 43,26 4,50 a 

± 0,54 12,00 4,81 b 
± 0,53 11,02 13,93 b 

± 1,81 12,99

Significância p<0,002 p<0,0001 p<0,0001 p<0,002 
Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. Sol. Tot.-sólidos totais e CV-coeficiente 
de variação 
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Figura 2 – Distribuição dos teores médios de gordura, proteína, lactose e sólidos totais de 
amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. Segundo as fases de 
lactação – São Paulo – 2004 

 

 

4.1.1 Avaliação da correlação entre os constituintes do leite de búfalas 
sadias 

 

 

No quadro 1 foram apresentados os coeficientes de correlação de Pearson 

entre as variáveis estudadas, destacando-se as mais importantes correlações, tanto 

as fortemente positivas ou negativas e significativas, a saber: eletrocondutividade e 

cloreto; eletrocondutividade e lactose; lactose e cloreto; gordura e sólidos totais. 

Como também, aquelas medianamente positivas ou negativas: contagem de células 

somáticas e gordura; contagem de células somáticas e lactose; proteína e lactose; 

pH e eletrocondutividade; pH e cloreto. Complementando os valores do quadro 1 os 

resultados podem ser visualizados nas figuras 3, 4, 5, 6 e 7. 
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Quadro 1 – Coeficientes de correlação de Pearson entre os parâmetros: pH; eletrocondutividade; 
cloreto; gordura; proteína; lactose e sólidos totais de amostras de leite de búfalas 
sadias– São Paulo – 2004 

 EC Cloreto Gordura Proteína Lactose Sol. Tot. NCS 

pH r= 0,282 
p<0,0001 

r= 0,208 
p<0,0001 

r= -0,043 
p>0,469 

R= 0,087 
p>0,138 

r= -0,166 
p<0,005 

r= -0,035 
p>0,553 

r= 0,094 
p>0,111 

EC  r= 0,839 
p<0,0001 

r= -0,043 
p>0,469 

R= 0,257 
P<0,0001 

r= -0,805 
p<0,0001 

r= -0,338 
p<0,0001 

r= 0,109 
p>0,064 

Cloreto   r= -0,020 
p>0,731 

R= 0,205 
P<0,001 

r= -0,736 
p<0,0001 

r= -0,158 
p<0,007 

r= 0,069 
p>238 

Gordura    R= -0,080 
p>0,175 

r= -0,352 
p<0,0001 

r= 0,922 
p<0,0001 

r= 0,215 
p<0001 

Proteína     r= -0,386 
p<0,0001 

r= 0,204 
p<0,0001 

r= 0,098 
p>0,095 

Lactose      r= -0,080 
p>0,173 

r= -0,467 
p<0,0001 

Sólidos 
Totais 

      r= -0,162 
p<0,006 

EC-eletrocondutividade, Sol.Tot.-sólidos totais e NCS-número de células somáticas. 
 

Figura 3 – Correlação entre a eletrocondutividade e os teores de cloreto em 
amostras de leite de búfalas sadias – São Paulo – 2004 

 

Figura 4 – Correlação entre a eletrocondutividade e os teores de lactose em 
amostras de leite de búfalas sadias – São Paulo – 2004 
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Figura 5 – Correlação entre os teores de cloreto e lactose em amostras de 
leite de búfalas sadias – São Paulo – 2004 

 

Figura 6 – Correlação entre os teores de gordura e sólidos totais em amostras 
de leite de búfalas sadias – São Paulo – 2004 

 
 

Figura 7 – Correlação entre os teores de lactose e numero de células 
somáticas em amostras de leite de búfalas sadias – São Paulo – 
2004 
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4.2 Avaliação do momento da ordenha na constituição do leite de búfalas 
sadias 

 

 

Como proposto no delineamento experimental desta pesquisa foram 

realizadas comparações entre os constituintes da composição bioquímica e da 

celularidade do leite de búfalas sadias criadas em São Paulo, em amostras colhidas 

antes e depois da ordenha, independentes, da fase de lactação dos animais. Os 

resultados obtidos para os teores lácteos de gordura, proteína, lactose e sólidos 

totais, bem como da celularidade do leite de búfalas foram detalhados na tabela 3 e 

configurados na figura 8. Os valores obtidos, nas duas fases experimentais, antes e 

após ordenha, para as concentrações de gordura, sólidos totais e número de células 

somáticas após análise comparativa demonstraram que eles foram significativamente 

menores do que aqueles obtidos após a ordenha (p<0,0001). Ao contrário para os 

teores de proteína e lactose lácteas, os menores valores foram determinados depois 

da ordenha (p<0,0001).  

 

Tabela 3 – Resultados dos teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e da contagem de 
células somáticas de amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. 
Distribuição segundo o momento de ordenha. Valores expressos em termos médios ± 
desvios padrão e coeficientes de variação – São Paulo – 2004 

Fase da 
ordenha 

Gordura 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Proteína
(g/dL) 

CV 
(%) 

Lactose 
(g/dL) 

CV 
(%) 

Sólidos 
Totais 
(g/dL) 

CV 
(%) 

NCS 
(cel/mL)

Antes 3,90 b 
± 1,51 38,72 4,12 a 

± 0,51 12,38 5, 02 a 
± 0,35 6,97 14,18 b 

± 1,56 11,00 29000 b 

Depois 8,90 a 
± 2,73 30,67 3,67 b 

± 0,59 16,08 4,64 b 

± 0,50 10,77 18,31 a 

± 2,99 16,33 56000 a 

Signific. p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
CV-coeficiente de variação, NCS-número de células somáticas 
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Figura 8 – Distribuição dos teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e de 
amostras de leite de búfalas sadias criadas em São Paulo. Segundo o 
momento de ordenha – São Paulo – 2004 

 

 

4.3 Avaliação da influência do sistema de ordenha (manual e mecânica) 
nos constituintes do leite de búfalas 

 

 

Os resultados obtidos nos grupos experimentais formados para avaliar a 

influência do sistema de ordenha (manual e mecânica) nos constituintes do leite de 

búfalas foram apresentados na tabela 4 e 5 e distribuídos nas figuras 9 e 10. A 

análise comparativa desses resultados evidenciou que os valores do pH e do teor de 

cloreto lácteos de búfalas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

atribuíveis ao sistema de ordenha, manual ou mecânica (p>0,2). Entretanto, em 

relação aos valores da eletrocondutividade e do número de células somáticas ficou 

demonstrado valor significativamente maiores nas amostras de leite colhidas em 

búfalas submetidas a sistema de ordenha mecânica (p<0,001 e p<0,0001, 

respectivamente). 
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Tabela 4 – Resultados da determinação do pH e eletrocondutividade, bem como dos teores de 
cloreto e do número de células somáticas de amostras de leite de búfalas sadias, 
criadas em São Paulo. Distribuição segundo as formas de ordenha: manual ou 
mecânica. Valores expressos em termos médios e desvio padrão – São Paulo – 2004 

Tipo de ordenha Constituintes  
do leite Manual Mecânica Significância 

pH 6,87 a 
± 0,11 

6,89 a 
± 0,14 p>0,2 

Eletrocondutividade 
(mS/cm) 

3,89 b 
± 0,30 

4,14 a 
± 0,68 p<0,001 

Cloreto 
(mg/dL) 

20,44 a 
± 2,82 

21,60 a 
± 8,12 p>0,2 

NCS *  
(cel/mL) 22000 b 32000 a p<0,00001 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. NCS = número de células 
somáticas. * Valores expressos pela mediana 
 
 
 

Figura 9 - Valores médios do pH, eletrocondutividade (EC), teores de cloreto e 
número de células somáticas (NCS) de amostras de leite de búfalas 
sadias. Distribuição segundo o sistema de ordenha: manual ou 
mecânica – São Paulo – 2004 
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amostras de leite de búfalas submetidas a ordenha manual ou mecânica foram 
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apresentou comportamento inverso, sendo maior nas amostras colhidas de búfalas 

submetidas ao sistema de ordenha mecânica (p<0,0001). Os resultados obtidos para 

os teores de lactose e sólidos totais não demonstraram existir diferença 

estatisticamente significante atribuível à influência do sistema de ordenha utilizado 

(p>0,3 e p>0,08, respectivamente). 

 

Tabela 5 – Resultados dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais de amostras de leite de 
búfalas sadias, criadas em São Paulo. Distribuição segundo as formas de ordenha: manual 
ou mecânica. Valores expressos em termos médios e desvio padrão – São Paulo – 2004 

Tipo de ordenha Constituintes do leite 
  Manual Mecânica Significância 

Gordura 
(g/dL) 

4,47 a 
± 1,60 

3,62 b 
± 1,38 p<0,0001 

Proteína 
(g/dL) 

3,77 b 
± 0,42 

4,29 a 
± 0,47 p<0,0001 

Lactose 
(g/dL) 

5,06 a 
± 0,16 

5,01 a 
± 0,41 p>0,3 

Sólidos Totais 
(g/dL) 

14,41 a 
± 1,54 

14,07 a 
± 1,56 p>0,08 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 
 

Figura 10 - Valores médios dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais 
de amostras de leite de búfalas sadias. Distribuição segundo as formas 
de ordenha: manual ou mecânica – São Paulo – 2004 
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4.4 Avaliação da influência de fatores etários na constituição do leite de 
búfalas 
 

 

Os resultados obtidos para os elementos constituintes do leite de búfalas 

dos três grupos experimentais formados para avaliar a influência dos fatores etários 

foram apresentados nas tabelas 6 e 7 e configurados nas figuras 11 e 12. A análise 

dos resultados das provas físico-químicas do leite de búfalas verificou que o pH 

demonstrou oscilações de pequena magnitude durante o desenvolvimento etário. Ao 

contrário, os valores da eletrocondutividade e os teores de cloreto lácteos 

aumentaram gradativa e, significativamente, com o evoluir da idade e o número de 

lactações. O número de células somáticas aumentou significativamente a partir da 

fase intermediária da lactação até o final desta. 

 

Tabela 6 – Resultados das determinações do pH, eletrocondutividade e dos teores de cloreto de 
amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. Distribuição segundo a idade 
dos animais. Valores expressos em termos médios e desvios padrão – São Paulo – 2004 

Grupos 
etários pH EC 

(mS/cm) 

Cloreto 
(mg/dL) 

 

NCS 
(cel/mL) 

Até 4,5 anos 6,90 ab 
± 0,13 

3,95 c 
± 0,51 

20,30 b 
± 3,41 

 
36000 b  

5 a 10 anos 6,86 b 
± 0,12 

4,21 b 
± 0,60 

22,06 ab 

± 7,97 
 

54500 b 

+ 10 anos 6,92 a 
± 0,18 

4,55 a 
± 0,99 

25,00 a 
± 10,46 

 
95500 a 

Significância p<0,04 p<0,0001 p<0,007 p<0,0001 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si.  
EC-eletrocondutividade; NCS-número de células somáticas 
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Figura 11 - Valores médios do pH, eletrocondutividade, teores de cloreto e número de 
células somáticas (NCS) de amostras de leite de búfalas sadias. 
Distribuição segundo a idade dos animais – São Paulo – 2004 

 

Ao se analisar os resultados dos constituintes maiores do leite de búfalas - 

teores de gordura, proteína e sólidos totais, verificou-se que eles não se alteraram, 

significativamente, com o avançar da idade, pois somente os teores de lactose 

diminuíram gradativa e, significativamente, com o desenvolvimento etário. 

 

Tabela 7 – Resultados da determinação dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais de 
amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. Distribuição segundo a 
idade dos animais. Valores expressos em termos médios e desvios padrão – São Paulo 
– 2004 

Idade Gordura 
(g/dL) 

Proteína 
(g/dL) 

Lactose 
(g/dL) 

Sólidos Totais 
(g/dL) 

Até 4,5 anos 3,64 a 
± 1,34 

4,33 a 
± 0,49 

5,10 a 
± 0,38 

14,25 a 
± 1,47 

5 a 10 anos 3,40 a 
± 1,47 

4,19 a 
± 0,55 

4,96 ab 

± 0,44 
13,65 a 

± 1,66 

+ 10 anos 3,73 a 
± 1,50 

4,30 a 
± 0,31 

4,84 b 
± 0,45 

13,98 a 
± 1,74 

Significância p>0,5 p>0,2 p<0,003 p>0,08 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
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Figura 12 - Valores médios dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais 
de amostras de leite de búfalas sadias, criadas em São Paulo. 
Distribuição segundo a idade dos animais – São Paulo – 2004 

 

 

4.5 Avaliação da influência da celularidade láctea sobre os constituintes do 
leite de búfalas 
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inicial, intermediária e final, sendo os resultados apresentados na tabela 8 e figura 

13. A avaliação das freqüências dos escores do CMT (segundo as notações e grau de 

intensidade da reação: negativo, traços, 1+ e 2+) do leite de búfalas sadias criadas 

em São Paulo, classificadas segundo a fase de lactação, demonstrou que a maioria 

das amostras das três fases de lactação avaliadas (inicial, intermediária e final) foi 

negativa ao CMT. 
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Tabela 8 – Freqüência dos resultados do CMT, segundo a intensidade das reações (negativo, traços, 
1+ e 2+) de amostras de leite de búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo. 
Distribuição segundo as fases de lactação – São Paulo – 2004 

Resultado da Prova CMT Fases da 
lactação Negativo Traços 1 + 2 + 

Inicial 99,3 % 0 % 0 % 0,7 % 

Intermediária 87,5 % 2,3 % 5,5 % 4,7 % 

Final 88,2 % 5,0 % 2,5 % 4,3 % 

 

Figura 13 – Freqüência dos resultados do CMT, segundo a intensidade das reações 
(negativo, traços, 1+ e 2+) de amostras de leite de búfalas, distribuídas 
de acordo com as fases de lactação – São Paulo – 2004 

 

 

4.5.1 Avaliação da repercussão da celublaridade nos constituintes do leite 
de búfalas 
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o potencial hidrogeniônico à medida que ocorria a intensificação da reação do CMT, 

apresentando escores 1+ ou 2+ (p<0,03). Semelhante comportamento, porém mais 

intenso e gradativo, verificou-se ao se relacionar os valores obtidos para 

eletrocondutividade, cloreto e número de células somáticas com os escores da prova 

CMT. Isto é, as mencionadas características bioquímicas ou celulares do leite de 

búfalas sadias aumentaram de forma diretamente proporcional com o aumento do 

valor dos escores do CMT. 

 

Tabela 9 – Resultados das determinações do pH, eletrocondutividade, cloreto e número de células 
somáticas (NCS) de amostras de leite de búfalas sadias criadas em São Paulo. Distribuição 
segundo os escores do CMT (negativo, traços, 1+ e 2+). Valores expressos em termos 
médios e desvios padrão – São Paulo – 2004 

Escores do CMT 
Variáveis 

Negativo Traços 1 + 2 + 

PH 6,88 b 
± 0,12 

6,88 b 
± 0,14 

6,99 a 
± 0,28 

6,96 ab # 
± 0,28 

Eletrocondutividade  
(mS/cm) 

4,08 c 
± 0,69 

4,72 b 
± 0,49 

5,15 b 
± 1,18 

5,81 a # 
± 1,18 

Cloreto  
(g/dL) 

21,36 c 
± 7,77 

27,11 b 
± 6,90 

31,00 a 
± 11,28 

37,36 a # 
± 11,84 

NCS  
(cel/mL) 30.500 c 149.000 b 451.000 a 930.000 a ## 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si e os sinais # e ## 
correspondem aos níveis de significância p<0,009 e p<0,03, respectivamente. 
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Figura 14 – Valores médios do pH, eletrocondutividade e cloreto de amostras de 
leite de búfalas sadias, distribuídos segundo os escores do CMT 
(negativo, traços, 1+ e 2+) – São Paulo – 2004 

 

Os resultados distribuídos segundo os elementos maiores da constituição 

química do leite de búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo e o escore obtido 

pela realização da prova CMT foram apresentados na tabela 10 e configurados na 

figura 15. 

Em relação à composição química do leite de búfalas sadias a avaliação dos 

resultados demonstrou que os teores de gordura, proteínas e sólidos totais não 

apresentaram diferenças estatísticas por influência dos escores do CMT (p>0,2). 

Mas, para os teores de lactose láctea observou-se que os maiores valores 

corresponderam ao grupo de amostras de leite com escore negativo do CMT, 

ocorrendo, todavia, significativo e gradativo decréscimo da concentração de lactose 

no leite à medida que a reação do CMT intensificava-se, atingindo o menor valor 

médio nas amostras com escore 2+ (p<0,04). 
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Tabela 10 – Resultados dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais de amostras de leite 
de búfalas sadias criadas em São Paulo. Distribuição segundo os escores do CMT 
(negativo, traços, 1+ e 2+). Valores expressos em termos médios e desvios padrão – São 
Paulo – 2004 

Escores do CMT 
Variáveis 

Negativo Traços 1 + 2 + 

Gordura  
(g/dL) 

3,93 a 
± 1,51 

3,07 a 
± 1,44 

3,77 a 
± 1,60 

3,48 a # 
± 1,35 

Proteína  
(g/dL) 

4,16 a 
± 0,54 

4,19 a 
± 0,16 

4,16 a 
± 0,54 

4,36 a #** 
± 0,49 

Lactose  
(g/dL) 

5,01 a 
± 0,36 

4,72 ab 
± 0,30 

4,62 b 
± 0,46 

3,97 c #* 
± 0,76 

Sólidos Totais 
(g/dL) 

14,32 a 
± 2,17 

12,96 a 
± 1,68 

13,49 a 
± 1,74 

15,08 a # 
± 8,94 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre os resultados e os sinais #, #* e 
#** correspondem aos níveis de significância p<0,2, p<0,0001 e p>0,6, respectivamente. 
 

 
 

Figura 15 – Valores médios dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, de 
amostras de leite de búfalas sadias, distribuídos segundo os escores do CMT 
(negativo, traços, 1+ e 2+) – São Paulo – 2004 
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4.6 Avaliação da influência da condição microbiológica na constituição do 
leite de búfalas 
 

 

A relação e o número de agentes microbianos isolados e identificados em 

149 amostras de leite de búfalas sadias, criadas no Estado de São Paulo e, incluídas 

nesta pesquisa foram distribuídas de acordo com a fase de lactação (inicial-I, 

intermediária-M e final-F) e do momento da ordenha (antes-A e depois-D) foram 

apresentadas nos quadros 2 e 3. 
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Quadro 2 – Relação e número absoluto de agentes microbianos isolados únicos em 149 amostras de 
leite de búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo segundo as fases de lactação 
(Início-I; Meio-M; Final-F) e o momento da ordenha (antes-A e depois-D) – São Paulo – 
2004. 

Microrganismos únicos 
Número total de isolamentos 

I / A 
(15) 

I / D 
(13) 

M / A 
(29) 

M / D 
(21) 

F / A 
(34) 

F / D 
(27) 

Actinomyces pyogenes 4 3 1 2 2 4 
Aerococcus viridans - - 2 1 - - 
Arcanobacterium haemolyticum 1 - 3 - 1 - 
Brevibacterium vesiculoris 1 - - - - - 
Corynebacterium grupoA - - 1 1 2 1 
Corynebacterium grupo ANF - 1 1 1 - - 
Corynebacterium aquaticum 2 2 1 - 1 - 
Corynebacterium bovis 2 2 2 - 7 4 
Corynebacterium grupo D 1 - - - - - 
Corynebacterium grupo F - - - - - 2 
Corynebacterium grupo I - - - - 1 - 
Corynebacterium minutum 1 - - - - - 
Corynebacterium pilosum - - - - 2 - 
Corynebacterium pseudodiphterium - - 1 - - - 
Corynebacterium striatum  - - - 1 - - 
Corynebacterium xerosis - 1 - - - - 
Ewingella americana - - 1 - - - 
Micrococcus sp - 1 1 - - - 
Oerskovia sp - 1 1 - 2 2 
Staphylococcus aureus - - 2 2 2 3 
Staphylococcus capitus 1 - - - - - 
Staphylococcus chrogenes - 1 - - - - 
Staphylococcus epidermidis - - - 2 - - 
Staphylococcus hyicus 1 1 2 - - - 
Staphylococcus hominis - - - - - 2 
Staphylococcus lentus - - 2 3 4 1 
Staphylococcus sciuni - - - - 1 - 
Staphylococcus simulans  - - - - 1 - 
Staphylococcus saprophyticus 1 - - - - - 
Staphylococcus warneri - - - 1 - - 
Staphylococcus xylosus - - - 1 - - 
Streptococcus agalactiae - - 2 1 - - 
Streptococcus uberis - - 6 4 5 3 
Planococcus sp - - - - - 2 
Não identificados - - - 1 3 3 
I-Início da Lactação; M-Meio da lactação; F-Final da lactação; A-Antes da ordenha; D-Depois da 
ordenha 
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Quadro 3 – Relação e número absoluto de agentes microbianos isolados associados em 149 amostras 
de leite de búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo segundo as fases de lactação 
(Início-I; Meio-M; Final-F) e o momento da ordenha (antes-A e depois-D) – São Paulo – 
2004. 

Isolamento associado de 
microrganismos 

Número total de isolamentos 

I / A 
(0) 

I / D 
(0) 

M / A 
(2) 

M / D 
(1) 

F / A 
(4) 

F / D 
(3) 

Actinomyces pyogenes / 
Corynebacterium aquaticum 

- - - - - 1 

Actinomyces pyogenes / 
Staphylococcus chromogenes 

- - - - - 1 

Corynebacterium grupo A / 
Staphylococcus epidermidis 

- - - - - 1 

Corynebacterium grupo I / 
Streptococcus bovis 

- - - 1 - - 

Oerskovia sp / Aeromonas viridans - - 1 - - - 
Oerskovia sp/Streptococcus uberis - - 1 - - - 
Staphylococcus aureus / 
Streptococcus uberis 

- - - - 1 - 

Staphylococcus lentus / 
Corynebacterium striatum 

- - - - 1 - 

Staphylococcus lentus / Listeria sp - - - - 1 - 
Streptococcus uberis / 
Staphylococcus lentus 

- - - - 1 - 

I-Início da lactação; M-Meio da lactação; F-Final da lactação; A-Antes da ordenha; D-Depois da 
ordenha 
 

 

4.6.1 Avaliação da influência da fase de lactação no isolamento bacteriano 
em amostras de leite de búfalas 

 

 

Na tabela 11 foram apresentados os resultados dos exames microbiológicos 

das 784 amostras de leite de búfalas da raça Murrah, sadias, criadas em São Paulo e 

que constituíram os três grupos experimentais caracterizados pela fase de lactação 

(fase inicial, intermediária e final), ressaltando o número de amostras por grupo 

experimental, os resultados negativos e positivos, bem como a significância dos 

contrastes. A análise dos resultados demonstrou que o número e freqüência de 

isolamentos bacterianos foram significativamente maiores com o avançar da lactação 
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(p<0,05), sendo o número de isolamentos nas fases inicial, intermediária e final 

respectivamente: 28 (9,7%), 53 (20,7%) e 68 (28,7%). 

 

Tabela 11 – Resultados dos exames microbiológicos (positivo ou negativo) em amostras de leite 
colhidas em diferentes fases da lactação de búfalas sadias criadas em São Paulo – São 
Paulo – 2004 

Número de amostras 

Exame Microbiológico 

 
 

Fases de 
lactação 

 
Total  Negativos Positivos 

 
Significância 

Inicial 288 260 (90,3%) 28c (9,7%) 

Intermediária 256 203 (79,3%) 53b (20,7%) 

Final 240 172 (71,6%) 68a (28,4%) 

 

p<0,05 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados 

 

 

4.6.2. Avaliação da influência do momento da ordenha no isolamento 
bacteriano, em amostra de leite de búfalas, considerando as fases 
de lactação 

 

 

Nas tabelas 12 e 13 apresentaram-se os resultados obtidos em amostras 

colhidas antes da ordenha, nas três fases da lactação e em amostras colhidas depois 

da ordenha, também nas três fases da lactação, respectivamente. A análise desses 

resultados demonstrou de forma categórica que tanto em amostras colhidas antes da 

ordenha, como aquelas colhidas depois da ordenha houve maior número e 

freqüência de isolamentos bacterianos nas fases mais tardias da lactação, isto é; 

esses valores foram maiores na fase intermediária (24,2% - 31/128) e final (31,7% - 

38/120), consideradas as colheitas de amostras antes da ordenha. Ao fazer 

semelhante comparação com amostras colhidas após a ordenha, verificou-se que o 
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número e freqüência apresentaram o mesmo comportamento relatado para as 

amostras colhidas antes da ordenha. 

 

Tabela 12 – Número de exames microbiológicos positivo ou negativo, em diferentes fases da lactação 
de búfalas sadias, em amostras de leite colhidas antes da ordenha – São Paulo - 2004 

Isolamento Microbiológico – amostras colhidas antes da ordenha 

Fases da lactação No amostras Negativo  
No e % 

Positivo 
No e % 

Significância 

Inicial 144 129 (89,6) 15b (10,4) 

Intermediária 128 97 (75,8) 31ª (24,2) 

Final 120 82 (68,3) 38a (31,7) 

 

p<0,01 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados 

 

Tabela 13 – Número de exames microbiológicos positivo ou negativo, em diferentes fases da lactação 
de búfalas sadias em amostras de leite colhidas depois da ordenha – São Paulo - 2004 

Isolamento Microbiológico–amostras colhidas depois da ordenha 

Fases da lactação No amostras Negativo 
No e %  

Positivo 
No e % 

Significância 

Inicial 144 131 (91,0) 13b (9,0) 

Intermediária 128 106 (82,8) 22ª (17,2) 

Final 120 90 (75,0) 30ª (25,0) 

 

p<0,01 

 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados 

 

Na tabela 14 foram apresentados os isolamentos obtidos em 784 amostras 

de leite de búfalas sadias, colhidas antes (392) e depois da ordenha (392), nas três 

fases da lactação consideradas no delineamento experimental desta tese (fases 

inicial, intermediária e final da lactação). A análise desses resultados permitiu 

vizualizar-se que não houve diferença significativa entre o número e a freqüência de 

isolamentos bacterianos, nas amostras de leite colhidas antes e depois da ordenha 

quando se considera isoladamente cada fase da lactação. 



 

 

81

Tabela 14 – Exames microbiológicos positivo e negativo, obtidos em amostras de leite de búfalas 
sadias criadas no Estado de São Paulo em diferentes fases da lactação, comparando-se 
os momentos da ordenha (antes e depois) – São Paulo – 2004 

Exame Microbiológico Fases da 
lactação 

Momento 
da 

ordenha N.º de amostras Negativo Positivo Significância 

Inicial Antes 
Depois 

144 
144 

129 
131 

15 
13 NS 

Intermediária Antes 
Depois 

128 
128 

97 
106 

31 
22 NS 

Final Antes 
Depois 

120 
120 

82 
90 

38 
30 NS 

NS-não significativa 
 

 

4.6.3 Relação dos agentes microbianos mais freqüentemente isolados 

 

 

Os microrganismos isolados com maior freqüência nas amostras de leite de 

búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo foram do gênero Corynebacterium sp, 

Staphylococcus sp, seguidos do Streptococcus sp, Actinomyces sp (p<0,01) e, outros 

microrganismos. E comparando o número de isolamentos de cada gênero bacteriano 

e o momento da ordenha, verificou-se que não houve diferença estatística (p>0,05). 

Os microrganismos encontrados segundo os gêneros e o momento de colheita das 

amostras foram apresentados na tabela 15. 
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Tabela 15 – Números absoluto e relativo dos isolamentos de microrganismos mais freqüentes nas 
amostras de leite de búfalas sadias criadas em São Paulo. Os isolamentos foram 
reunidos segundo os gêneros bacterianos e em relação ao momento da ordenha – São 
Paulo – 2004 

Momento da ordenha 
Gênero de microrganismo 

Antes Depois 
Total 

Corynebacterium sp* 26 a 19 a 45 (28,5%) A 

Staphylococcus sp* 21 a 18 a 39 (24,7%) AB 

Streptococcus sp* 16 a 9 a 25 (15,8%) BC 

Actinomyces sp*  07 a 11 a 18 (11,4%) C 

Outros  20 a 11 a 31 (19,6%) A 

Total de isolamento 90 a 68 a 158 
* Microrganismos isolados ou associados (p>0,05). 
Letras maiúsculas distintas na mesma coluna indicam diferença estatística entre os resultados (p<0,01). 
Letras minúsculas idênticas na mesma linha não indicam diferença estatística entre os resultados. 

 

Quando se considerou o número de isolamentos de cada um dos gêneros 

bacterianos mais freqüentes e as fases de lactação, verificou-se que houve um maior 

número de isolamentos de microrganismos nas fases intermediária e final de lactação 

do que na fase inicial (p<0,01); como pode ser verificado na tabela 16.  

 

Tabela 16 – Números absolutos de isolamentos dos microrganismos mais freqüentes nas amostras de 
leite de búfalas sadias criadas em São Paulo. Os isolamentos foram reunidos segundo os 
gêneros bacterianos em relação à fase de lactação – São Paulo – 2004 

Fase de lactação 
Gênero de microrganismo 

Inicial Intermediária Final 
Total 

Corynebacterium sp* 12 a 10 a 23 a 45 

Staphylococcus sp* 04 b 15 a 20 a 39  

Streptococcus sp* 0 b 15 a 10 a 25 

Actinomyces sp*  07 a 03 a 08 a 18 

Outros  04 b 13 a 14 a 31 

Total de isolamento 27 b 56 a 75 a 158 
* Microrganismo com isolamentos isolados ou associados 
Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si (p<0,01). 

 

OBSERVAÇÃO - No decorrer do desenvolvimento das atividades laboratoriais de 

microbiologia 7 cepas bacterianas não se mantiveram em cultura, e assim foram 
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computadas como isolamentos positivos, não sendo possível, porém, sua 

identificação. 

 

 

4.6.4 Antibiograma – sensibilidade das cepas bacterianas isoladas 

 

 

Na avaliação da sensibilidade in vitro das 158 cepas bacterianas isoladas de 

amostras de leite de búfalas sadias, criadas no Estado de São Paulo foram estudados 

os seguintes antibióticos e quimioterápicos: cefalotina; cefoperazone; cloranfenicol; 

cotrimoxazol; enrofloxacina; estreptomicina; gentamicina; neomicina; 

nitrofurantoína; oxacilina; penicilina e tetraciclina. Das bactérias avaliadas 77 

(48,73%) foram cepas de bactérias do grupo dos bastonetes irregulares, gram 

positivos, não esporulados representados pelos gêneros: Corynebacterium; 

Actinomyces; Arcanobacterium; Oerskovia e Listeria. Outras 43 (27,21%) cepas de 

bactérias foram do grupo dos cocos gram positivos, catalase positiva envolvendo os 

gêneros: Staphylococcus; Micrococus e Planococcus. E, finalmente, incluíram-se no 

estudo de sensibilidade a antibióticos e quimioterápico 28 (17,72%) cepas de 

bactérias do gênero Streptococcus. 

Entre os Corynebacterium sp, 47 cepas (61,03%) foram resistentes à 

nitrofurantoína, 10 (12,9%) à oxacilina, 8 (10,38%) à estreptomicina e 7 (9,09%) à 

tetraciclina. 



 

 

84

Em contrapartida 100% das cepas de Corynebacterium sp foram sensíveis à 

cefalotina, cefoperazone, cloranfenicol, cotrimoxazol, enrofloxacina, gentamicina, 

neomicina e penicilina. 

As cepas de Staphylococcus sp demonstraram em 12 (26,66%) dos casos 

resistência à nitrofurantoína e em 2 (4,44%) à tetraciclina, sendo que as bactérias 

desse gênero foram sensíveis aos demais antibióticos e quimioterápicos incluídos 

nessa pesquisa pelo delineamento proposto. 

As cepas de bactérias do gênero Streptococcus sp, com exceção de 7 

(25%), foram resistentes à ação da nitrofurantoína e, sensíveis aos demais 

antibióticos e quimioterápicos utilizados. 

 

 

4.6.5 Avaliação da influência da posição das glândulas mamárias no úbere 
(quartos anteriores e quartos posteriores) no isolamento bacteriano, 
em amostras de leite de búfalas 

 

 

O delineamento experimental desta pesquisa permitiu que se fizesse a 

avaliação dos isolamentos bacterianos (positivos e negativos) em amostras de leite 

colhidas das glândulas mamárias anteriores (392 amostras) e posteriores (392 

amostras), nas três fases da lactação. Os resultados obtidos foram apresentados na 

tabela 17 e, a análise dos referidos valores, expressando o número e freqüência de 

isolamentos, nos quartos anteriores e posteriores do úbere permitiram que se 

afirmasse: que o maior número e freqüências de isolamentos positivos ocorreram 

nas amostras de leite colhidas das glândulas mamárias posteriores (p<0,01). Os 

valores expressos na referida tabela 17 demonstraram, ainda, que o maior número e 
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freqüência de isolamentos ocorreram nas amostras colhidas nas fases intermediária e 

final da lactação. 

 

Tabela 17 – Resultados dos exames microbiológico positivo e negativo considerando amostras de leite 
de búfalas sadias colhidas das glândulas mamárias anteriores e posteriores do úbere – 
São Paulo – 2004 

Posição das Glândulas Mamárias no Úbere 

Anteriores Posteriores 

Microbiológico Microbiológico 

Fases da  

Lactação  

Negativo Positivo Negativo Positivo 

Inicial 134/144 (93,0%) 10/144 (7,0%) 126/144 (87,5%) 18/144 (12,5%) 

Intermediária 108/128 (84,4%) 20/128 (15,6%) 95/128 (74,2%) 33/128 (25,8%) 

Final 93/120 (77,5%) 27/120 (22,5%) 79/120 (65,9%) 41/120 (34,1%) 

 

 

4.6.6 Avaliação da influência do isolamento bacteriano em amostras de 
leite considerando as faixas etárias das búfalas e o número de 
células somáticas da secreção láctea 

 

 

Na tabela 18 foram apresentados os números de células somáticas do leite 

de búfalas sadias, criadas em São Paulo, nos diferentes intervalos etários dos 

animais, determinados em amostras negativas e positivas nos exames 

microbiológicos. A análise dos resultados demonstrou que houve diferença estatística 

entre a contagem de células somáticas nas amostras de leite de búfalas que 

apresentaram exame microbiológico negativo ou positivo, como também, em relação 

as faixas etárias das búfalas leiteiras (p<0,001 e p<0,05, respectivamente).  

As amostras de leite com exame microbiológico positivo apresentaram maior 

número de células somáticas, nos animais de todas as faixas etárias estudadas do 

que o obtido nas amostras de leite com exame microbiológico negativo (p<0,03). A 
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análise dos resultados ressaltou, ainda que, o número de isolamentos 

microbiológicos aumentou com o avançar da idade (p<0,05). Os resultados 

referentes a esses itens foram, também, configurados na figura 16. 

 

Tabela 18 – Resultados do número de células somáticas distribuídos segundo o exame microbiológico 
(positivo e negativo) de leite de búfalas sadias. Distribuição segundo a idade dos animais 
– São Paulo – 2004 

Número de células somáticas (cel/mL) Variáveis 
Microb. Negativo Microb. Positivo Isolamento (%) 

Faixas etárias: 
Até 4,5 anos; 34500 Bb 62000 Ca 13,9 B 

5 a 10 anos; 42000 Bb 103000 Ba 25,5 A 

+ 10 anos. 68500 Ab 407500 Aa 31,2A 

Significância p<0,001 p<0,05 p<0,05 

Letras minúsculas distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si (p<0,03). 
Letras maiúsculas distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados. 
 
 
 

Figura 16 - Resultado do número de células somáticas considerando o exame 
microbiológico (positivo e negativo) do leite de búfalas sadias. 
Distribuição segundo a idade dos animais – São Paulo – 2004 
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4.6.7 Avaliação da influência do isolamento bacteriano em amostras de 
leite de búfalas no número e tipo de células somáticas 

 

 

Na tabela 19 foi apresentado o número de células somáticas do leite de 

búfalas sadias, criadas em São Paulo, obtidos em amostras negativas e positivas nos 

exames microbiológicos. Os resultados das contagens de células somáticas foram 

determinados por radiação infravermelha em contador automático de células Bentley 

2000 e por contagem direta em microscopia segundo a técnica estabelecida por 

Prescott e Breed (1910). A análise dos resultados apresentados na referida tabela, 

demonstrou haver diferenças significativas entre os resultados obtidos pelas duas 

técnicas, em amostras de leite com exames microbiológicos positivos (com 

isolamento de cepa bacteriana), apresentando maior número de células somáticas, 

do que o determinado nas amostras de leite com exames microbiológicos negativos 

(p<0,00001).  

A análise dos resultados demonstrou, também, diferenças estatisticamente 

significativas, com maiores números de células somáticas nas alíquotas submetidas à 

contagem por contador eletrônico, do que as determinadas por método de contagem 

das células por microscopia, como recomendou Prescott e Breed (1910) 

(p<0,00001).  
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Tabela 19 – Resultado do exame microbiológico (positivo ou negativo) de amostras de leite, colhidas 
antes da ordenha, de búfalas sadias criadas em São Paulo. Distribuição segundo o 
método de contagem celular (automática ou manual). São Paulo, 2004 

Microbiológico  CCS (cel/mL) 
Negativo Positivo 

Automática  29000 Ab 105000 Aa 

Prescott e Breed  689 Bb 4823 Ba 

Significância P<0,00001 P<0,00001 
Letras minúsculas distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre os resultados (p<0,00001). 
Letras maiúsculas distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados (p<0,00001). 
 

 

Na tabela 20 foram apresentados os valores de número relativo dos tipos de 

células somáticas (polimorfonucleares e mononucleares), em amostras de leite de 

búfalas com e sem isolamento bacteriano. A análise dos resultados da referida tabela 

demonstrou significativa predominância dos leucócitos polimorfonucleares sobre as 

células mononucleares. Também, pode-se verificar predomínio do número de 

polimorfonucleares sobre o de células mononucleares nas amostras de leite de 

búfalas com exame microbiológico positivo (p<0,001), Distribuição inversa do 

número relativo dessas células ocorreu com as células do tipo mononucleares. 

 
 
Tabela 20 – Resultado do exame microbiológico (positivo ou negativo) de amostras de leite de búfalas 

sadias criadas em São Paulo. Distribuição segundo o predomínio celular (polimorfonuclear 
ou mononuclear). São Paulo, 2004 

Microbiológico  Tipos celulares 
 Negativo Positivo 

Polimorfonucleares (%) 72,7 Ab 87,1 Aa 

Mononucleares (%) 27,3 Ba 12,9 Bb 

Significância p<0,00001 p<0,0001 
Letras minúsculas distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre os resultados 
(p<0,001). 
Letras maiúsculas distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre os resultados. 
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4.6.8 Avaliação da influência do isolamento bacteriano nos valores de 
constituintes físico-químicos e celulares do leite de búfalas 

 

 

A - Na tabela 21 foram apresentados os valores determinados para pH, 

eletrocondutividade, cloreto, gordura, proteína, lactose, sólidos totais e número de 

células somáticas em amostras de leite de búfalas colhidas antes da ordenha e 

distribuídas segundo o resultados do exame microbiológico negativo e positivo. A 

análise desses resultados, obtidos em amostras de leite de búfalas sadias criadas no 

Estado de São Paulo, permitiu as seguintes considerações: 

1) a eletrocondutividade e os teores de cloreto e proteína e número de 

células somáticas apresentaram menores valores quando o exame microbiológico era 

negativo; 

2) ao passo que, para os teores de lactose ocorria fato inverso, pois, as 

amostras que apresentavam isolamento microbiológico negativo, apresentaram os 

maiores valores médios; 

3) em relação às determinações do pH, teores de gordura e de sólidos totais 

do leite não houve qualquer diferença estatística entre os resultados obtidos nas 

amostras de leite, tanto com exame microbiológico negativo, como positivo, pois 

esses valores permaneceram estáveis. 
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Tabela 21 – Valores médios dos resultados da eletrocondutividade, pH, cloreto, gordura, proteína, 
lactose, sólidos totais e mediana do número de células somáticas distribuídos segundo 
o resultado do exame microbiológico (positivo ou negativo) de amostras de leite de 
búfalas sadias colhidas antes do momento da ordenha – São Paulo – 2004 

Exame Microbiológico Variáveis físico-
químicas e celulares 

do leite 
No 

amostras 
Negativo No 

amostras 
Positivo Significância

pH 307 6,88 a 
± 0,12 84 6,88 a 

± 0,16 p>0,8 

Eletrocondutividade 
(mS/cm) 307 4,05 b 

± 0,58 84 4,62 a 
± 1,20 p<0,0001 

Cloreto 
(g/dL) 307 21,13 b 

± 6,72 84 26,29 a 
± 12,62 p<0,0001 

Gordura 
(g/dL) 290 3,89 a 

± 1,51 80 3,96 a 
± 1,57 p>0,7 

Proteína 
(g/dL) 290 4,12 b 

± 0,51 80 4,31 a 
± 0,55 P<0,004 

Lactose 
(g/dL) 290 5,03 a 

± 0,33 80 4,72 b 
± 0,62 p<0,0001 

Sólidos Totais 
(g/dL) 290 14,17 a 

± 1,55 80 14,72 a 
± 4,73 p>0,1 

NCS (mediana) 
(cel/mL) 

 
290 29000 b 80 105000 a p<0,00001 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre os resultados. 
 

 
B - Idêntica comparação foi realizada em relação aos valores determinados 

para gordura, proteína, lactose, sólidos totais e número de células somáticas em 

amostras de leite de búfalas que apresentaram ou não isolamento bacteriano, 

distribuídos segundo os valores médios obtidos das amostras colhidas antes e depois 

do momento da ordenha, como se evidenciou nos resultados apresentados na tabela 

22. 

Os valores médios de gordura e de sólidos totais foram maiores nas 

amostras colhidas depois da ordenha tanto naquelas com exame microbiológico 

negativo, como nas com resultado positivo (p<0,0001). Entretanto, os valores 
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médios de proteína láctea de búfalas foram, significativamente, maiores nas 

amostras colhidas antes da ordenha, quer fossem os exames microbiológico positivos 

ou negativos; mas as diferenças entre os resultados foram significativas ao se 

compararem os valores obtidos em amostras com exames microbiológicos positivos e 

negativos, sendo maiores os resultados das amostras, nas quais isolaram-se agentes 

microbianos (p<0,004). Em relação aos teores lácteos de lactose, nas amostras 

colhidas antes da ordenha, tanto com exame microbiológico positivo ou negativo os 

valores médios determinados foram maiores nas amostras colhidas antes da ordenha 

(p<0,0001). Ressalte-se, todavia que o teor de lactose foi maior nas amostras de 

leite colhidas antes da ordenha e cujos exames microbiológicos foram negativos do 

que os obtidos, no mesmo momento da ordenha, nas amostras com isolamento 

bacteriano. 

Em relação à mediana do número de células somáticas observou-se que 

esses valores foram significativamente maiores, tanto nas amostras de leite colhidas 

antes, como depois da ordenha, apresentando isolamento microbiológico. Entretanto, 

ao se fazer semelhante comparação, entre os resultados das amostras de leite sem 

isolamento microbiológico, o maior valor do número de células somáticas foi, 

significativamente, maior nas amostras colhidas após a ordenha. 
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Tabela 22 – Valores médios de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e mediana do número de 
células somáticas distribuídos segundo o resultado do exame microbiológico (positivo 
ou negativo) de amostra de leite de búfalas sadias colhidas antes e depois do momento 
da ordenha – São Paulo – 2004  

Isolamento 
Microbiológico 

negativo 

Isolamento 
microbiológico positivo Variáveis físico-

químicas e celulares 
do leite Antes 

ordenha 
Depois 

ordenha 
Antes 

ordenha 
Depois 

ordenha 

Significância 

Gordura 
(g/dL) 

3,89 b 
± 1,51 

8,93 a 
± 2,73 

3,96 b 
± 1,57 

9,01 a 
± 2,64 P<0,0001 

Proteína 
(g/dL) 

4,12 b 
± 0,51 

3,66 c 
± 0,59 

4,31 a 
± 0,55 

3,73 c 
± 0,50 P<0,004 

Lactose 
(g/dL) 

5,03 a 
± 0,33 

4,63 b 
± 0,46 

4,72 b 
± 0,62 

4,54 b 
± 0,40 P<0,0001 

Sólidos Totais 
(g/dL) 

14,17 b 
± 1,55 

18,32 a 
± 3,01 

14,72 b 
± 4,73 

18,33 a 
± 2,40 P<0,0001 

NCS (mediana) 
(cel/mL) 

 
29000 c 56000 b 105000 a 103000 a p<0,00001 

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre os resultados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A preocupação inicial no delineamento experimental proposto foi a de 

considerar e comprovar, dentro de limites razoáveis, que a população de búfalas da 

raça Murrah, criadas no Estado de São Paulo, utilizada nesta pesquisa poderia ser 

considerada saudável e, que os animais selecionados não apresentavam 

manifestações de alterações da glândula mamária advindas de processos 

inflamatórios anteriores. Para tanto utilizaram-se princípios estabelecidos em 

pesquisas anteriores, mesmo que elas se referissem à espécimes bovinos (ARAÚJO, 

1994; ESTRELLA, 2001; SCHAM et al., 1971). Assim sendo utilizou-se como critério 

de seleção: o histórico do animal (idade; estar na linha de produção com leite 

considerado adequado para consumo ou industrialização; fase de lactação; ausência 

de antecedentes de processo inflamatório da glândula e não ter sido submetida a 

tratamento de mamite no transcurso dos últimos 30 dias de lactação); a seguir essas 

búfalas eram submetidas a exame clínico geral e específico do úbere (inspeção, 

palpação e exame macroscópico do leite – presença de grumos, pH e avaliação 

qualitativa da celularidade), como foi recomendado por Birgel (1982) e Birgel (2004). 

Os resultados obtidos no exame clínico apesar de não terem sido 

particularizados e registrados em capítulo específico desta pesquisa foram levados 

em conta na seleção dos grupos experimentais e nas avaliações, considerando-se 

apenas as búfalas classificadas como sadias. Além do mais, os cuidados foram 

extremos na colheita e conservação das amostras de leite, pois obedeceram os 

critérios estabelecidos e divulgados por inúmeros especialistas (ARAÚJO, 1994; 
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BIRGEL; ARAÚJO, 1982b; D’ANGELINO et al., 1991; HARMON et al., 1990; SCHALM 

et al., 1971). 

 

Ao se programar a análise das características constitucionais físico-

química, celular e microbiológica do leite de búfalas sadias, criadas no Estado de São 

Paulo, considerou-se a influência de variabilidade representada pela fase de lactação, 

estudada de forma detalhada em bovinos (CUNHA et al., 1988; NADER FILHO et 

al.,1995; PATEL, 1993). Os resultados obtidos nesta tese comprovaram que a fase 

de lactação influía de forma significativa sobre os valores dos constituintes lácteos 

fundamentais para o perfeito diagnóstico clínico: pH, eletrocondutividade, teor de 

cloreto e número de células somáticas. Evidenciou-se menores valores do pH (6,85 ± 

0,12) na fase intermediária da lactação do que nas fases iniciais e finais, 

respectivamente 6,89 ± 0,11 e 6,90 ± 0,16. Porém, o leite de búfalas sadias em 

qualquer fase da lactação sempre foi moderadamente ácido, praticamente 

concordando com todos os resultados apresentados na literatura por Guarino (1996); 

Mesquita et al. (2002); Ranucci et al. (1988); Silva et al. (1996) e Silva e Silva 

(1994). 

 

A eletrocondutividade do leite aumentou gradativa e significativamente no 

evoluir da lactação, sendo menor na fase inicial da lactação (3,82 ±0,27mS/cm) do 

que nas fases intermediária (4,02 ± 4,40mS/cm) e final (4,49 ± 0,89 mS/cm). 

Comprovou-se dessa forma em amostras de leite de búfalas, o aumento da 

eletrocondutividade durante o evoluir das fases de lactação, condição diferentes da 

observada por Estrella (2001) em vacas. Além do mais a eletrocondutividade das 
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amostras de leite de búfalas foi menor que a determinada por Estrella (2001) em 

vacas produtoras de leite tipo A, ou seja, 5,59 ± 0,52 mS/cm (variando entre 5,31 ± 

0,38 e 6,11 ± 0,74 mS/cm) nas várias fases de lactação. Os valores médios de 

eletrocondutividade, 4,11 mS/cm da presente pesquisa, foram semelhantes aos 

verificados por Silva et al. (1996), quando avaliaram a eletrocondutividade de 

amostras de leite de búfalas das raças Surti e Lankan e encontraram a média de 4,16 

mS/cm. 

 

Os teores de cloreto do leite apresentaram variação diretamente proporcional 

aos valores da eletrocondutividade durante o evoluir das fases de lactação: 

aumentando de forma significativa no final da lactação (26,49 ± 9,99mg/dl), quando 

foi maior do que os obtidos na fase inicial (18,72 ± 3,41mg/dl) e intermediária 

(20,13 ± 4,5mg/dl) da lactação. Tais valores foram muito menores do que os 

determinados em leite de vaca (105,41 ± 24,45mg/dl), variando nas várias fases da 

lactação entre 93,34 ± 16,94mg/dl e 129,51 ± 23,48mg/dl – obtidos por Estrella 

(2001). 

 

Em contraposição, as fases de lactação das búfalas não influíram sobre o 

número de células somáticas do leite, variando esse valor entre 26.000 e 29.000 

células/ml. Tais valores foram significativamente menores do que os referidos na 

literatura como passíveis de serem encontrados em búfalas sadias (SILVA; SILVA, 

1994). Em razão desses resultados e pelo exposto na literatura compulsada foi 

considerado razoável afirmar-se que o número de células somáticas do leite de 

búfalas deve aumentar significativamente, nos processos inflamatórios sejam eles 
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mamites específicas, latentes ou inespecíficas (DHAKAL et al., 1992) e seriam como 

evidenciara Ranucci et al. (1988), método seguro e auxiliar no diagnóstico de 

mamites em búfalas, ou usando o raciocínio de Schultz (1977) um fator preditivo das 

inflamações da glândula mamária. Porém, de acordo com as observações de outros 

pesquisadores, a tentativa de utilizar o resultado desse exame como único para o 

diagnóstico clínico das mamites poderia induzir erros por falsas interpretações das 

manifestações clínicas (ARAUJO, 1994; D’ANGELINO, 1991; NADER FILHO et al., 

1995). Vale a pena ressaltar que, em trabalho de Ranucci et al. (1988), foram 

verificados valores na contagem de células somáticas maiores que 5.000.000 

células/ml mesmo em amostras de leite de búfalas que se mantiveram negativas em 

várias tentativas de isolamento microbiológico. De fato, Heeschen (1975), 

anteriormente, já afirmara que deveriam ser estabelecidos limites aceitáveis para a 

variação do número de células somáticas no leite de amostras colhidas de glândula 

mamária sadia, sempre, avaliando-se de forma comparativa o número dessas células 

no leite, com os demais parâmetros de elementos constituintes do leite, bem como 

com os outros sintomas característicos das alterações inflamatórias do úbere e seus 

quartos. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa em contagens de células somáticas 

foram menores do que os referidos por Silva e Silva (1994), nesta pesquisa em que 

búfalas criadas no Sri-Lanka apresentaram variações no número de células somáticas 

no intervalo de 50.000 a 375.000 células/ml. E, também, menores do que aqueles 

considerados por Ranucci (1988), que verificou, mesmo em amostras de leite de 

búfalas com isolamento microbiológico negativo, número de células somáticas de até 
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500.000 células/ml, e ainda, que esse número aumentava até 5.000.000 células/ml 

nas amostras de leite com isolamento microbiológico positivo. 

O número de células somáticas obtidas nesta pesquisa, em amostras de leite de 

búfalas, em várias fases de lactação foi evidentemente menor do que os 

mencionados por inúmeros pesquisadores para o leite de bovinos (CUNHA, 1988; 

ESTRELLA, 2001). A existência dessas diferenças, cujo estudo, entretanto, não foi 

objetivo do presente delineamento experimental, poderia ser justificada por inúmeras 

condições: particularidades da espécie e da raça, como alta eficiência funcional das 

células do sistema mononuclear fagocitário desses animais (DELLA LIBERA, 2002) ou 

de fatores de variabilidade inerentes aos sistemas de criação e manejo de produção 

leiteira de búfalas, no Estado de São Paulo. 

 

Os resultados obtidos em amostras de leite de búfalas sadias criadas no Estado 

de São Paulo demonstraram que a fase da lactação influía de forma significativa 

sobre a constituição bioquímica do leite de búfalas, considerados os parâmetros de 

maior importância para caracterizar a qualidade do leite utilizado para consumo in 

natura ou industrialização: teores de gordura; proteína, lactose e sólidos totais. 

A análise dos resultados obtidos permitiu afirmar que os teores de gordura, 

lactose e sólidos totais foram significativamente maiores na fase inicial da lactação 

do que os obtidos em fases mais adiantadas da lactação. Houve dificuldade de se 

compararem os presentes resultados com os mencionados para de leite de búfalas, 

considerando-se as fases de lactação, mesmo assim pode-se inferir que a exceção 

para a taxa de gordura e sólidos totais, que os valores verificados neste trabalho 

mostraram-se menores do que aqueles apresentados na literatura, a taxa de 
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proteínas e lactose concordou com os mencionados por Cerón-Muñoz et al. (2002); 

Dubey et al. (1997); Franciscis; Di Paolo (1994); Furtado (1980b); Guarino (1996); 

Macedo et al. (2001); Mesquita et al. (2002); Nader Filho et al. (1984) e Toledo et al. 

(1998). 

 

A avaliação dos resultados obtidos em amostras de leite de búfalas sadias 

demonstrou significativa influência do momento da ordenha (antes e após a 

ordenha) nos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, como também 

sobre o número de células somáticas. Observou-se, de forma insofismável, que os 

teores de gordura (8,90 ± 2,73g/dl), sólidos totais (18,31 ± 2,99 g/dl) e número de 

células somáticas (56.000 cel/ml) foram, significativamente, maiores nas amostras 

colhidas após a ordenha, do que os valores obtidos nas amostras colhidas antes da 

ordenha, e que foram, respectivamente, iguais a: 3,90 ± 1,51g/dl; 14,18 ± 1,56g/dl 

e 29.000 cel/ml. Tal observação constitui um alerta aos clínicos veterinários, 

dedicados ao controle das enfermidades da mama de búfalas: caso o exame clínico 

seja realizado em período pós-ordenha, os resultados devem ser interpretados com 

atenção, utilizando como padrão de referência comparativos valores obtidos nesse 

período. Ao contrário, nas amostras colhidas antes da ordenha os parâmetros lácteos 

avaliados foram maiores para as concentrações lácteas de proteína (4,12 ± 0,51g/dl) 

e lactose (5,02 ± 0,35g/dl) do que aqueles obtidos em amostras colhidas após a 

ordenha das búfalas, e que foram, respectivamente: 3,67 ± 0,59g/dl e 4,64 ± 

0,50g/dl. Na literatura compulsada não se encontrou pesquisas que apresentassem 

resultados que permitisse adequada comparação desses parâmetros, considerando-

se amostras de leite de búfalas. 
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Apesar de não se encontrarem referências na literatura compulsada, julgou-se 

conveniente ressaltar que os elementos constituintes do leite de búfalas sadias 

criadas no Estado de São Paulo apresentaram correlação intensamente positiva e 

significativa para os seguintes parâmetros de constituintes: eletrocondutividade/teor 

de cloreto; eletrocondutividade/taxa de lactose; teor de cloreto/lactose; 

concentração de gordura/sólidos totais. As correlações foram medianamente 

positivas e significativas para os parâmetros: número de células 

somáticas/eletrocondutividade; número de células somáticas/ teor de lactose; 

concentrações de lactose/proteína; pH/eletrocondutividade e pH/teor de cloreto. 

 

O delineamento proposto para o estudo da constituição físico-química, celular e 

microbiológica do leite de búfalas sadias, criadas no Estado de São Paulo e a seleção 

dos criatórios onde a pesquisa seria realizada, permitiu realizar a comparação dos 

resultados obtidos em búfalas submetidas a manejo leiteiro com ordenha mecânica e 

com ordenha manual. A análise dos resultados autorizou afirmar-se que o tipo de 

ordenha não influiu sobre as variações do pH, teores de cloreto, de lactose e de 

sólidos totais do leite de búfalas. Mas, demonstrou diferenças evidentes para a 

eletrocondutividade, número de células somáticas e concentração de proteína do 

leite, sendo os valores obtidos nos animais submetidos à ordenha mecânica 

significativamente maiores do que aquele determinado nas búfalas em regime de 

ordenha manual, respectivamente: para a eletrocondutividade 4,14 ± 0,58mS/cm 

contra 3,89 ± 0,30mS/cm; para número ce células somáticas 32.0000 cel/ml contra 

22.000cel/ml; e, para proteína 4,29 ± 0,47g/dl contra 3,77 ± 0,42g/dl. Em 

contraposição, para o teor de gordura o maior valor foi determinado nos animais 
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submetidos à ordenha manual: 4,47 ± 1,60g/dl contra 3,62 ± 1,38g/dl. Na literatura 

compulsada não se encontraram resultados que pudessem servir de base para uma 

análise comparativa. 

 

As búfalas utilizadas nesta pesquisa constituíram grupos experimentais com 

animais cujas idades variavam de 3 a mais de 10 anos de idade e, assim sendo, os 

constituintes físico-químicos, celular e microbiológico puderam ser estudados em três 

grupos experimentais distintos: búfalas com até 4,5 anos; de 5 a 10 anos e mais de 

10 anos de idade.  Ressalte-se que as informações zootécnicas eram mais precisas 

para a idade do que para o estabelecimento do número de lactações. Mas, 

praticamente ficou explícito, pelo manejo reprodutivo que os animais com até 54 

meses de idade apresentaram de uma a duas lactações; as búfalas com idade 

variando entre cinco a dez anos cumpriram de três a cinco lactações e as búfalas 

com mais de dez anos de idade tiveram seis ou mais lactações. Nesses grupos não 

se observaram variações significativas entre os valores determinados para os teores 

de gordura e sólidos totais e oscilações biológicas não significativas, nas 

determinações do pH e concentrações de proteína láctea. Em contraposição, 

observaram-se aumentos significativos na eletrocondutividade e nos teores de 

cloreto, nos três grupos etários, diretamente proporcionais ao evoluir da idade ou do 

número de lactações, respectivamente: eletrocondutividade de 3,95±0,51mS/cm, 

4,21±0,60mg/dl, e 4,55±0,99mS/cm; teores de cloreto de 20,30±3,41mg/dl, 22,06 

± 7,97mg/dl e 25,00± 10,46mg/dl. Por outro lado e ao contrário, os teores de 

lactose diminuíram com o evoluir da idade: 5,10±0,38mg/dl; 4,96±0,44mg/dl e 
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4,84±0,45mg/dl, respectivamente, nos animais mais jovens, nos de idade 

intermediária e nos mais velhos. 

 

Na presente pesquisa, para melhor interpretação qualitativa do número de 

células somáticas do leite de búfalas pela prova do CMT, classificaram-se seus 

resultados em quatro níveis, segundo a coloração e principalmente viscosidade da 

reação em: prova negativa; traços; 1+ e 2+. Os resultados demonstraram que nas 

búfalas sadias e criadas no Estado de São Paulo, considerando-se as fases inicial, 

intermediária e final da lactação, a grande maioria das amostras de leite 

apresentavam reação negativa para a prova CMT, variando em números relativos 

entre 88,2 e 99,3%. Destaque-se, entretanto, que os maiores valores relativos de 

provas positivas 1+ e 2+ foram, respectivamente, observados na fase intermediária 

(5,5% e 4,7%) e final da lactação (2,5% e 4,3%). Apesar da deficiência de citações 

bibliográficas pertinentes à interpretação dos resultados da prova CMT e a 

comparação dessa com outras determinações de constituintes do leite de búfalas, o 

delineamento experimental permitiu analisar os valores de oito elementos físico-

químicos constituintes do leite, distribuídos segundo os escores do CMT. Assim 

observou-se: 

a) que o pH aproximava-se da neutralidade (6,96 – 6,99) nos escores 1+ e 2+ 

do CMT, ao passo que foram iguais a 6,88 nos escores – negativo e traços; 

b) que a eletrocondutividade das amostras de leite aumentava de forma direta 

com o aumento do escore do CMT, sendo – 4,08±6,69mS/cm, 4,72±0,49mS/cm; 

5,15±1,18mS/cm e 5,81±1,18mS/cm, respectivamente para os escores CMT – 

negativo, traços, 1+ e 2+; 
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c) que os parâmetros teor de cloreto e número de células somáticas, tiveram 

comportamento similar ao descrito para eletrocondutividade, isto é, aumentavam de 

forma diretamente proporcional ao aumento da magnitude dos resultados do CMT, 

sendo para teores de cloreto - 21,36±7,77mg/dl, 27,11±6,90mg/dl, 

31,00±11,28mg/dl e 37,36±11,84mg/dl e; para o número de células somáticas - 

30.500; 149.000; 451.000 e 930.000 células/ml; 

d) que os escores do CMT não influenciaram a constituição láctea de búfalas 

para os parâmetros gordura, proteína e sólidos totais; 

e) que os escores do CMT influenciavam de forma significativa os teores lácteos 

de lactose, mas seus valores diminuíram proporcionalmente com o aumento do 

escore do CMT, respectivamente iguais a 5,01±0,36mg/dl, 4,72±0,30mg/dl, 

4,62±0,46mg/dl e 3,97±0,76mg/dl para os escores - negativo, traços, 1+ e 2+. 

A avaliação comparativa dos escores do CMT, com os valores determinados 

para outros constituintes do leite de búfalas permitiram afirmar a significativa 

importância da determinação do número de células somáticas, dos teores de lactose, 

cloreto e eletrocondutividade no leite nos casos de suspeita de distúrbios da secreção 

láctea ou processos inflamatórios de origem infecciosa da glândula mamária de 

búfalas. Isso foi ressaltado pelas relações direta ou indiretamente proporcionais entre 

os valores determinados. Assim nos distúrbios da secreção láctea conseqüentes a 

diferentes origens, quando houver diminuição ou excessivo consumo de lactose, 

ocorreria imediato aumento dos teores de cloreto, para restabelecimento da 

osmolaridade da secreção láctea e, conseqüentemente, aumentaria a 

eletrocondutividade. Da mesma forma aumentando o número de células somáticas 

do leite, responsáveis pelo controle dos processos inflamatórios da mama, haverá 
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aumento do escore do CMT com alteração do pH, que tenderá a alcalinidade 

modificando a coloração da reação do CMT. Entretanto, observou-se na literatura 

compulsada, que em relação ao leite de búfalas essas correlações não foram 

perfeitamente estabelecidas e as variáveis foram, quase sempre, consideradas 

isoladamente pelos pesquisadores que se dedicaram ao tema (DUBEY et al., 1997; 

KITCHEN, 1981; MESQUITA et al., 2002; PATEL, 1993), mas, que foram avaliados e 

convenientemente explicadas por Scham et al. (1971) para os bovinos. 

 

Analisados os parâmetros físico-químicos e celulares do leite de búfalas sadias 

criadas no Estado de São Paulo, seguindo o mesmo delineamento estudaram-se 

vários aspectos microbiológicos das amostras de leite colhidas em dois momentos da 

ordenha (antes e depois da ordenha) e em três fases da lactação (inicial, 

intermediária e final). 

Considerado o número total de amostras de leite de búfalas examinadas, o 

número de isolamentos bacterianos foi, significativamente, maior nas fases 

intermediária (20,7% - 53/256) e final da lactação (28,3% - 68/240) do que na fase 

inicial (9,7% - 28/288). Outros pesquisadores referiram, na literatura compulsada, 

apenas a porcentagem de isolamento bacteriano em amostras de leite de búfalas, 

porém sem destacarem a fase da lactação ou momento da ordenha em que foram 

realizadas as colheitas das amostras de leite. Considerado esse aspecto, caberia 

ressaltar que Vianni et al. (1990) e Costa et al. (2000) apresentaram resultados da 

ordem de 8,81% e 18,77%, respectivamente, de isolamento bacteriano em amostras 

de leite de búfalas.  
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Quando se avalia o número de isolamentos bacterianos positivos em amostras 

de leite colhidas nos diferentes momentos de ordenha antes e depois, como também 

nas três fases da lactação, os resultados permitiram verificar que não houve 

diferença estatística significante, sendo na fase inicial (antes – 10,41% - 15/144, 

depois – 9,02% - 13/144); intermediária (antes – 24,21% - 31/128, depois – 17,18% 

- 22/128) e final (antes – 31,66% - 38/120, depois – 25,00% - 30/120). Entretanto, 

quando se avaliou a magnitude de isolamentos bacterianos, independente do 

momento da ordenha (antes e depois), e se considerou a fase da lactação (inicial, 

intermediária e final), ficou evidente, haver maior número de isolamentos, com o 

evoluir da lactação, sendo: 28 (9,72%) isolamentos na fase inicial; 53 (20,70%) na 

fase intermediária e; 68 (28,33%) na fase final da lactação de búfalas sadias criadas 

no Estado de São Paulo. Esses valores se mostraram inversamente proporcionais aos 

verificados por Costa et al. (1997a), que relataram maior número de isolamentos 

bacterianos no início, diminuindo com o evoluir da lactação. 

Ressalta-se ainda que, os resultados obtidos demonstraram um maior número 

de isolamentos bacterianos em amostras colhidas antes da ordenha nas fases 

intermediária (24,2% - 31/128) e final da lactação (31,6% - 38/120), sendo no 

computo geral as diferenças de isolamentos nas amostras colhidas antes da ordenha 

(21,4% - 84/392), significativamente maior do que o observado nas amostras 

colhidas após a ordenha (16,5% - 65/392). Essas observações permitiram que se 

afirmasse, que a freqüência das infecções da glândula mamária seria maior com o 

evoluir da lactação. Atribuindo-se, tal fato à maior manipulação da glândula no 

sistema de ordenha, principalmente quando falhas de higiene na aplicação adequada 

do sistema de ordenha ou à maior freqüência de traumatismo das estruturas do 
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úbere, facilitando a infecção da mama e favorecendo a instalação de processo 

inflamatório de origem infecciosa. Além do mais, os mencionados comentários 

demonstraram, que nas amostras colhidas antes da ordenha foi maior o número de 

isolamentos, do que naquelas colhidas após a ordenha. Mas para perfeita 

interpretação desses resultados, recomenda-se intensificação de pesquisa no tema, 

procurando determinar e esclarecer a real patogenicidade das cepas bacterianas 

isoladas. Pois as evidências demonstradas pelos resultados obtidos, face ao 

delineamento experimental desta tese, permitiram afirmar que o simples isolamento 

de bactérias no leite de búfalas não caracterizaria a existência de uma enfermidade 

da glândula mamária e, representariam a colonização bacteriana fugaz de estruturas 

anatômicas da mama, sem a determinação evidente de um processo inflamatório. 

 

Na dependência do microrganismo alojado na glândula mamária e seu padrão 

biológico de instalação, proliferação e eliminação, a utilização de isolamentos em 

amostragem simples resultaria em isolamento bacteriano, com freqüência variável 

entre 75 e 95% dos casos, probabilidade para provas biológicas consideradas de 

bom nível para diagnóstico clínico, com probabilidade de reduzido número de falsos 

negativos. Assim sendo e aceitando as retromencionadas afirmações baseadas na 

opinião de ilustres pesquisadores (ERSKINE; EBERHART, 1988; GRIFFIN et al., 1987; 

SEARS et al., 1993) as 158 cepas bacterianas isoladas, representando uma 

freqüência de 20,15% (158/784) estaria bem próxima da realidade, possibilitando 

acreditar-se, que apesar da secreção ser estéril no momento de sua elaboração e 

eliminação, haveria a existência de uma microbiota saprófita nas cisternas e 

condutos lácteos da mama. Esta população bacteriana aumentaria na evolução da 



 

 

106

lactação, como também aumentaria no suceder das lactações como afirmaram Saini 

et al. (1994) e poderiam, segundo opinião de inúmeros pesquisadores (BADRAN, 

1985; DHILON et al., 1995; FAGLIARI et al., 1989; NAG, 1995; SAINI et al., 1994; 

SINGH et al., 1979), ser favorecidas pela falta de habilidade do ordenhador, 

deficiência de calibração de equipamentos e falhas de manejo sanitário do rebanho. 

 

Nos exames microbiológicos realizados nas 784 amostras de leite colhidas de 

búfalas sadias, criadas no Estado de São Paulo, foram, em 139 delas isolamentos 

puros, ou seja, estava presente ou foi detectado na amostra de leite apenas um 

gênero bacteriano (19,00% - 149/784) e, em dez amostras houve isolamento da 

associação de dois gêneros bacterianos (1,27% - 10/784). Nesses isolamentos 

bacterianos, com associações de microrganismos, predominaram cepas incluindo 

microrganismos do gênero Staphylococcus e Corynebacterium. Nas amostras com 

isolamento único, ou seja, de apenas um gênero bacteriano as maiores freqüências 

foram de Corynebacterium 5,7%; seguido do gênero Staphylococcus 4,9%; 

Streptococcus 3,1% e; Actinomyces 2,3%. Tais evidências concordaram com as 

determinações feitas por Costa et al. (1997b) e Jaffery e Rizvi (1975). 

 

As cepas dos principais gêneros bacterianos isolados de amostra de leite de 

búfalas sadias se mostraram sensíveis à maioria dos antimicrobianos e 

quimioterápicos avaliados em prova específica de antibiograma (BAUER et al., 1966), 

a saber, cefalotina, cefoperazone, cloranfenicol, cotrimoxazol, enrofloxacina, 

estreptomicina, gentamicina, neomicina, nitrofurantoína, oxacilina, penicilina e 

tetraciclina. Ressalte-se: 
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1) 61,3% das cepas de Corynebacterium sp foram resistentes à 

nitrofurantoína; 12,9% à oxacilina, 11,3% à estreptomicina e 9,7% à tetraciclina; 

2) 26,5% das cepas de Staphylococcus sp foram resistentes à nitrofurantoína e 

4,0% à tetraciclina; 

3) apenas 25,0% dos Streptococcus sp foram resistentes à nitrofurantoína, 

sendo sensíveis aos demais antimicrobianos utilizados. 

Na literatura compulsada não foram encontrados dados que pudessem servir de 

base para uma análise comparativa desses resultados. Apesar disso, julgou-se 

necessário incluir algumas considerações à respeito do assunto: a evidente 

sensibilidade das cepas bacterianas isoladas permitiu ressaltar a hipótese, que no 

manejo leiteiro das búfalas não se utiliza, ainda, de forma indiscriminada medicar a 

mama, sem o estabelecimento de adequado diagnóstico clínico. Assim, poder-se-ia 

imaginar que a criação de búfalas leiteiras, em São Paulo, ainda estaria livre da 

nefasta terapia indiscriminada de supostas formas de mamites, divulgadas na 

propaganda de produtos terapêuticos mal formulados, indicados por leigos e 

utilizados por criadores mal orientados. 

 

Como o delineamento experimental estabeleceu que, das búfalas sadias 

selecionadas, seriam colhidas amostras das quatro glândulas mamárias que 

constituem o úbere e, houve possibilidade de determinar que a maior freqüência de 

isolamentos ocorreu nos quartos posteriores do úbere, com prevalências de 34,1% 

(41/120) na fase final da lactação; 25,8% (33/128) na fase intermediária da lactação 

e 12,5% (18/144) na fase inicial da lactação. A freqüência de provas microbiológicas 

positivas, em amostras lácteas das glândulas anteriores da mama foi de 7,0% 
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(10/144), 15,6% (20/128) e 22,5% (27/120), respectivamente, nas fases inicial, 

intermediária e final da lactação. Em parte, esses resultados concordaram com os de 

Saini et al. (1994), quando afirmaram que amostras do leite, colhidas dos quartos 

posteriores, nas búfalas eram mais freqüentemente positivos nas provas 

microbiológicas, mas não se aceita in totum a opinião desses pesquisadores, quando 

eles afirmarem, que talvez isso se devesse à maior proximidade dos tetos posteriores 

ao solo e aos excrementos dos animais; discordou-se dessa afirmação, pois ela fora 

feita sem uma exata e real comprovação e, além do mais, pelo fato etológico das 

búfalas terem o hábito de permanecerem na água, pântanos ou em regiões com 

muito lodo e barro, para se defenderem do estresse calórico e, principalmente, 

controlarem a ação irritante dos ectoparasitas. Cabe ressaltar que, à exceção de uma 

amostra isolada no quarto posterior direito onde se identificou bactéria pertencente à 

família das Enterobactérias, todos os outros gêneros isolados de amostras de leite de 

quartos posteriores foram identificados como àqueles pertencentes a microbiota da 

pele do úbere ou do canal do teto de búfalas. 

 

Ao se avaliar a influência da idade das búfalas sadias sobre o isolamento 

bacteriano nas amostras de leite verificou-se que houve maior freqüência de exames 

positivos nos animais mais velhos, concordando com as afirmações de Saini et al. 

(1994). Os animais com mais de 10 anos de idade apresentaram isolamento médio 

igual a 31,2%, resultado que diferenciou-se estatisticamente, daqueles obtidos em 

amostras de leite colhidas de búfalas com até 4,5 anos de idade, nas quais verificou-

se que apenas 13,9% de amostras de leite apresentaram isolamento bacteriano. 

Ressalte-se, que ao se compararem resultados de parâmetros fisiológicos de gado 
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leiteiro, em função da idade dos animais, indiretamente, nos casos de parâmetros 

constituintes do leite, avalia-se, também a influência do número de lactações. No 

presente delineamento experimental, percebeu-se que a idade era uma informação 

mais confiável do que aquelas referentes ao número de lactações. Assim, na 

formação dos grupos experimentais considerou-se a idade das búfalas, mas houve 

uma correlação, subliminar entre idade e número de lactações. Assim: no grupo 

etário 1 – constituído com búfalas de até quatro e meio anos de vida, os animais 

apresentavam uma ou até duas lactações; no grupo etário 2 – formado por búfalas 

com idade variando de cinco a dez anos de idade, elas apresentavam entre três e até 

cinco lactações e; grupo etário 3 – constituído por búfalas com mais de dez anos de 

idade, que seguramente, apresentavam seis ou mais lactações. Complementando 

essas informações pode-se afirmar que a maior freqüência de isolamentos 

bacterianos foi observada nas búfalas mais velhas e, portanto, apresentando maior 

número de lactações. 

 

As comparações dos exames microbiológicos negativo e positivo, 

correlacionadas às contagens do número de células somáticas, tanto por sistema 

automático – Fosfomatic, como nas contagens por microscopia direta, utilizando-se a 

técnica de Prescott-Breed demonstraram, que os números médios de células 

somáticas nas amostras de leite com e sem isolamento bacteriano foram, 

significativamente, maiores naquelas realizadas por contagem em sistema eletrônico. 

E, que, houve diferença, estatisticamente significante, entre o número de células 

somáticas nas amostras de leite com isolamento bacteriano (105.000 cel/ml) e 

aquelas que não apresentavam isolamento bacteriano (29.000 cel/ml). Como 
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também, houve diferenças significativas entre o número de células somáticas tanto 

das secreções lácteas com exame microbiológico negativo, como das amostras 

positivas e, entre as células somáticas do leite havia predomínio dos leucócitos 

polimorfonucleares granulócitos neutrófilos. Tal situação foi esclarecida, ao se 

considerar os gêneros bacterianos com maior freqüência de isolamento; pois 

bactérias dos gêneros Corynebacterium, Staphylococcus e Streptococcus, 

microrganismos parasitas extracelulares determinariam lesões teciduais e, em 

decorrência de sua ação patogênica foram descritos como determinantes de 

processos inflamatórios do tecido de revestimento interno da glândula mamária, com 

exuberante migração de células do tipo granulócito polimorfonuclear do tipo 

neutrófilo, para os locais inflamados. Assim, os já referidos resultados concordaram 

com os afirmados por Ranucci et al. (1988) que consideraram o número de células 

somáticas como indicador seguro da infecção da glândula mamária e de Dhakal et al. 

(1992), que ressaltaram que no leite de vacas sadias predominavam células epiteliais 

e que os neutrófilos só predominariam nas mastites infecciosas. Tornou-se, ainda, 

necessário salientar, que, as observações detectadas na avaliação dos resultados 

desta tese permitiram afirmar-se concordância com as conclusões de Silva e Silva 

(1994) ao destacarem que o número de células somáticas da secreção láctea de 

búfalas sadias variavam entre 50.000 e 375.000 cel/ml, com predomínio de 

leucócitos polimorfonucleares granulócitos neutrófilos. 

 

Nos prolegômenos desta tese, caracterizando a homogeneidade do grupo de 

animais utilizados no delineamento experimental determinou-se quais amostras de 

leite de búfalas sadias da população estudada apresentavam isolamento ou não de 
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microrganismos. Após o estabelecimento da padronização dos grupos experimentais, 

retrospectivamente, pode-se correlacionar na amostragem as características 

microbiológicas do leite com os valores do pH, eletrocondutividade, teores de cloreto, 

taxa de gordura, concentrações de proteína, lactose e sólidos totais, além da 

determinação do número de células somáticas no leite. A discussão do tema permitiu 

algumas considerações que foram apresentadas a seguir. 

Não se observaram diferenças significativas entre os valores do pH, taxa de 

gordura e concentração de sólidos totais nas amostras de leite com exame 

microbiológico negativo ou positivo, respectivamente: 6,88±0,13 contra 6,88±0,16; 

3,89 ±1,51mg/dl contra 3,96 ±1,57mg/dl e; 14,17±1,55mg/dl contra 

14,72±4,73mg/dl. Em contraposição os valores determinados para a 

eletrocondutividade, teores de cloreto, concentração de proteínas e números de 

células somáticas foram, significativamente, maiores nas amostras com exame 

microbiológico positivo, ou seja, respectivamente: eletrocondutividade - 

4,05±0,58mS/cm contra 4,62±1,20mS/cm; cloreto – 21,13±6,72mg/dl contra 

26,29±12,62mg/dl; proteína – 4,12±0,51mg/dl contra 4,31±0,55mg/dl e número de 

células somáticas – 29.000cel/ml contra 105.000 cel/ml. Por outro lado, os teores de 

lactose foram significativamente menores nas amostras de leite com exame 

microbiológico positivo, respectivamente: 5,03±0,33mg/dl contra 4,72±0,62mg/dl. 

Na literatura compulsada não foram encontradas citações referentes a essas 

comparações em amostras de leite de búfalas que pudessem ser utilizadas numa 

análise crítica e comparativa. 
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Embora não se tenha conhecimento de pesquisa assemelhada referida na 

literatura compulsada, revelando desinteresse de se conhecer fundamentos da 

patologia da glândula mamária de búfalas, na discussão dos resultados obtidos ao se 

desenvolver o delineamento experimental ora proposto foi considerado razoável 

afirmar-se que entre os inúmeros elementos constituintes do leite estudados alguns 

poderiam ser considerados significativos para a avaliação das condições de sanidade 

da glândula mamária desses animais. E, eles formariam um agrupamento de provas 

de uso corrente na semiologia do úbere, permitindo perfeito diagnóstico das 

enfermidades da glândula mamária. Entre os quais, caberia destacar: a 

eletrocondutividade do leite; os teores de cloreto e lactose da secreção láctea; a 

celularidade do leite, expressa tanto em número total de células somáticas, como nos 

tipos de células predominantes e as condições microbiológicas do leite. 

Dos pontos de vista semiológico e de clínica propedêutica a associação das 

manifestações sintomáticas dos animais com enfermidades da glândula mamária 

associadas com os resultados dos exames complementares de amostras de leite 

permitiriam ao clínico veterinário um perfeito diagnóstico clínico, sem receios de 

estabelecer de maneira definitiva o diagnóstico nosológico das formas clínicas das 

mamites das búfalas. E, no caso de espécimes bubalinos, evitar-se-ia a difusão 

errônea de conceitos de etiopatogenia e patologia clínica que poderiam dificultar a 

prevenção, combate e controle das mamites das búfalas, realçando formas de 

mamites denominadas de “mamites sub-clínicas”, que estando abaixo do limiar do 

conhecimento dos clínicos veterinários, não poderiam ou deveriam ser por eles 

diagnosticadas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A análise dos resultados das determinações de pH, eletrocondutividade, teores 

de cloreto, de proteína, de lactose, de sólidos totais, do número e tipo de células 

somáticas e da condição microbiológica de 784 amostras de leite de búfalas sadias 

criadas no Estado de São Paulo permitiu, além de estabelecer os valores médios 

padrões de referência dos referidos elementos constituintes do leite desses animais, 

bem como avaliar a influência de alguns fatores possíveis causadores de 

variabilidade dos resultados como: fase da lactação, fase da ordenha, tipo de 

ordenha, idade dos animais. Os resultados da mencionada análise foram expressos, 

um em forma de tabela por representar os valores padrões de referência dos 

elementos constituintes do leite, com valor clínico propedêutico no diagnóstico dos 

processos inflamatórios da glândula mamária e por isso representado numericamente 

e os outros, em um grande número de conclusões, por terem sido avaliados 

inúmeros fatores causadores da variabilidade dos resultados determinados. Para os 

elementos constituintes do leite de búfalas, as conclusões foram, a seguir, 

detalhadas. 
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1ª Conclusão – O padrão de referência para os constituintes físico-químicos do leite 

de búfalas sadias foi estabelecido, nas fases inicial, intermediária e final da lactação, 

criadas em São Paulo, e os resultados expressos em termos de média e desvios 

padrão foram apresentados a seguir: 

 

Padrão de referência do pH, da eletrocondutividade, dos teores de cloreto, gordura, 
proteína, lactose, sólidos totais do leite de búfalas, segundo as fases da lactação 
 

Valores 

Fases da lactação 

 

Constituintes físico-

químicos do leite Inicial Intermediária Final 

pH 6,89 ± 0,11 6,85 ± 0,12 6,9 ± 0,16 

Eletrocondutividade 
        (mS/cm) 

3,82 ± 0,27 4,02 ± 0,40 4,49 ± 0,89 

Cloretos (mg/dL) 18,21 ± 3,41 20,13 ± 4,50 26,49 ± 9,99 

Gordura (g/dL) 4,25 ± 1,62 3,70 ± 1,24 3,56 ± 1,54 

Proteínas (g/dL) 3,97 ± 0,48 4,03 ± 0,37 4,50 ± 0,54 

Lactose (g/dL) 5,11 ± 0,21 5,08 ± 0,24 4,81 ± 0,53 

Sólidos totais (g/dL) 14,55 ± 1,48 13,88 ± 1,34 13,93 ± 1,81 
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2ª Conclusão – O padrão de referência para o número de células somáticas do leite 

de búfalas sadias, nas fases inicial, intermediária e final da lactação, criadas em São 

Paulo, com resultados expressos pela mediana foram: 29.000 cel/ml; 29.000 cel/ml e 

26.000 cel/ml, respectivamente nas fases inicial, intermediária e final da lactação. 

 

 

3ª Conclusão – O momento da colheita das amostras de leite (antes e depois da 

ordenha) influenciou de forma significativa as variações dos teores de gordura, 

sólidos totais e do número de células somáticas, sendo os maiores valores obtidos 

nas amostras colhidas após a ordenha e dos teores de proteína e lactose lácteas, 

com maiores valores obtidos nas amostras colhidas antes da ordenha. Semelhantes 

variações foram observadas em amostras lácteas com ou sem isolamento 

microbiológico. 

 

 

4ª Conclusão – O tipo de ordenha influenciou de forma significativa nas variações 

da constituição do leite de búfalas, pois os valores da eletrocondutividade, número 

de células somáticas e dos teores de proteína láctea foram significativamente 

maiores nas amostras colhidas de búfalas submetidas à ordenha mecânica; 

entretanto o valor da concentração de gordura láctea foi maior nas amostras de 

animais submetidos à ordenha manual. 
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5ª Conclusão – A idade dos animais influenciou de forma significativa os valores da 

eletrocondutividade, dos teores de cloreto, que aumentaram de forma gradativa com 

o evoluir da idade e, conseqüentemente, com o número de lactações. Ao contrário o 

teor de lactose diminuiu com o avançar da idade. Na foram detectadas variações 

significativas para os teores lácteos de gordura, proteína e sólidos totais. 

 

 

6ª Conclusão – Os escores do CMT, avaliando indiretamente o número de células 

somáticas da secreção láctea de búfalas aumentaram gradativamente com o evoluir 

da fase da lactação. Além do mais a eletrocondutividade, os teores de cloreto e o 

número de células somáticas aumentaram de forma diretamente proporcional ao 

aumento do escore do CMT; ao contrário o teor de lactose diminuiu. A variação do 

escore do CMT não foi acompanhada de modificações significativas dos teores 

lácteos de gordura, proteína e de sólidos totais. 

 

 

7ª Conclusão – Os elementos constituintes do leite, com representativo auxílio 

complementar ao diagnóstico das mamites, apresentaram correlações significativas, 

tanto positivas como negativas: correlação significativa e positivamente entre os 

teores de cloretos e eletrocondutividade, com conseqüente correlação significativa e 

negativa entre lactose e cloretos, como também entre lactose e eletrocondutividade. 
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8ª Conclusão – As bactérias mais freqüentemente isoladas no leite de búfalas 

sadias, criadas em São Paulo, pertenciam aos gêneros: Corynebacterium sp (28,5%); 

Staphylococcus sp (24,7%); Streptococcus sp (15,8%) e; Actinomyces sp (11,4%). 

 

 

9ª Conclusão – O número de isolamentos bacterianos do leite de búfalas sadias, 

criadas em São Paulo foi influenciado pela fase da lactação – pois aumentou 

significativamente com o evoluir da lactação. Mas, o momento da ordenha não influiu 

no número de isolamentos. Porém, observou-se maior freqüência de isolamentos 

microbiológicos nas glândulas posteriores do úbere. 

 

 

10ª Conclusão – O número de isolamentos de cepas bacterianas dos gêneros 

Staphylococcus e Streptococcus aumentou significativamente com o evoluir das fases 

de lactação, sendo maior a freqüência de isolamentos nas fases intermediária e final 

da lactação, evidenciando que a colonização bacteriana na mama relaciona-se 

diretamente à sua manipulação durante o manejo da ordenha. 
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11ª Conclusão – As cepas bacterianas isoladas de amostras da secreção láctea de 

búfalas sadias criadas no Estado de São Paulo, de modo geral, foram muito sensíveis 

aos antimicrobianos avaliados, demonstrando que no manejo do rebanho de búfalas 

leiteiras o uso indiscriminado de antibióticos, sem adequado diagnóstico clínico das 

infecções da glândula mamária, ainda não induziu a ocorrência de inúmeras cepas de 

bactérias resistentes à ação dos antimicrobianos avaliados. 

 

 

12ª Conclusão – O número de células somáticas da secreção láctea de búfalas 

sadias foi significativamente maior nas amostras com isolamento bacteriano positivo 

durante todas as fases da lactação. E, da mesma forma observou-se relação entre as 

variações dos elementos constituintes do leite – que apresentam significado clínico 

para o diagnóstico das inflamações da glândula mamária e o isolamento de cepas 

bacterianas: 

a – número significativamente maior de células somáticas na amostras de secreção 

láctea com isolamento bacteriano; 

b – predomínio, mais evidente, dos leucócitos polimorfonucleares neutrófilos em 

relação às células mononucleares nas amostras de leite com isolamento bacteriano; 

c – alteração nos valores dos constituintes do leite de búfalas com isolamento 

bacteriano, sendo o valor da eletrocondutividade, dos teores de cloretos e da 

proteína, significativamente maiores; ao contrário o teor de lactose foi 

significativamente menor. 
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