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Introdução
 Algumas das alterações na composição centesimal do leite (CCL) podem estar associadas a fatores como o nível de produção, período 

de lactação, genética, clima, estação do ano, composição da dieta, sanidade e metabolismo animal. O monitoramento e estudo dos resultados 
da CCL podem ser empregados como ferramentas de diagnóstico da qualidade nutricional do rebanho e indicadora de distúrbios metabólicos. 
Através da avaliação do resultado do teor de gordura e proteína, é possível avaliar a ocorrência de acitose ruminal, cetose no início da 
lactação, severidade do estresse térmico e atividades de manejo. A contagem de células somáticas (CCS) é empregada como um dos 
indicadores da qualidade do leite e do monitoramento indireto das condições sanitárias do rebanho. Em relação às perdas econômicas, via 
queda na produção do leite, os quadros da acidose subclínica e mastite subclínica são de grande relevância, pois os sintomas na maioria dos 
casos podem não ser evidentes.

Objetivos
 O programa de Controle Leiteiro Oficial (PCRO) de um rebanho pode validar o histórico da lactação/ animal e da qualidade do leite 

produzido, desta forma, ser empregado como uma ferramenta de gestão da qualidade. Este trabalho teve como objetivos avaliar e 
diagnosticar as condições nutricionais e sanitárias de rebanho leiteiro através da CCL e incidência da contagem de células somáticas (CCS).

Material e Métodos
 Os dados foram obtidos do PCRO de 2 rebanhos leiteiros da cidade de Tamarana - PR. A amostragem foi constituída pelos dados de 179 

animais em lactação, no período de Junho/2011 a Janeiro/2012. Dentre os animais, 22  são do rebanho da raça Jersey (RJY) e 157 animais do 
rebanho das raças Holandesa e Girolanda (RHG). A pesquisa avaliou por rebanho, as variáveis da CCL de: teores de gordura e proteína, 
contagem de CCS, relação gordura/ proteína (GB/PT) e período de lactação. Os dados destas variáveis foram utilizados para cálculo dos 
parâmetros estatísticos da média, desvio padrão, variância média e de correlações e, os resultados foram apresentados através de tabelas e 
gráficos de controle estatístico da qualidade (CEP), com objetivo de detectar as possíveis variabilidades associadas com práticas do manejo, da
nutrição e da ordenha dos rebanhos.



Resultados e Discussão
 Os resultados encontrados através das análises estatísticas indicaram a ocorrência de variações importantes entre os rebanhos e entre 

os animais de cada rebanho, quanto ao teor de gordura, proteína e CCS. Através dos gráficos de CEP, foi possível avaliar as variabilidades 
ocorridas e respectiva incidência da relação GB/PT (menor que 1,0). Neste estudo, o valor médio encontrado foi de 20,0% para RJY e de 
15,5% para RHG. O baixo teor de gordura e/ou inversão da GB/PT podem estar associados com acidose ruminal; que pode gerar efeitos 
colaterais indesejáveis, como: quadros de diarréias, consumo excessivo de minerais, problemas cascos e menor consumo de alimento, 
(PEREZ, 2001). Observou-se alta CCS (maior ou igual 500.000 CS/mL), tendo incidência constante, com 21,7% e 45,8% dos animais de RJY e 
RHG, respectivamente. Teores elevados de proteínas no leite são relacionados à alta CCS e nestes casos a análise da CCL deve ser 
interpretada cuidadosamente (DURR, 2001).

Conclusão
 O conhecimento da qualidade do leite e dos fatores inerentes as suas variações, é uma ferramenta importante do processo de gestão da 

qualidade de uma propriedade leiteira. Neste estudo foi diagnosticado a importância dos relatórios do PCLO e respectivos resultados da CCL e 
CCS, bem como, da sua correlação com o planejamento prévio, acompanhamento constante das atividades de manejo e medidas de controles 
das condições sanitárias do rebanho, permitindo ações prévias para otimização da produção.
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