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RESUMO

Este trabalho caracteriza o parâmetro Contagem de Células Somáticas (CCS) em leite 

de ovinos da área geográfica do queijo de Castelo Branco DOP (Fundão, Castelo Branco, 

Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Covilhã e Belmonte).

Foram seleccionadas 5 queijarias na zona-alvo que processam leite de ovino de

explorações dos seis concelhos citados, às quais foi solicitada a colheita de amostras de leite 

do tanque da exploração. 

As amostras foram processadas pelo método fluoro-opto-electrónico FOSSOMATIC 

(Foss) 250/360. As CCS obtidas foram registadas para posterior análise no software SPSS 

versão 15.0.

Os resultados obtidos revelam uma média de CCS de 551,11 ×103 células/ml, valor 

considerado satisfatório de acordo com o referencial dos E. U. A. (limite máximo CCS 1,0 

×106 células/ml) e de países da União Europeia como a França, a Itália e a Espanha (limite 

máximo CCS 0,5 a 1,0 ×106 células/ml).

Ao contrário de estudos anteriores, na nossa investigação não foi demonstrada uma 

associação entre o tamanho do rebanho e a CCS.

Muito embora a média das CCS seja satisfatória queremos destacar a grande 

amplitude dos valores das CCS: de 15 a 5.762 ×103 células/ml; o que reflecte um mosaico 

muito díspar do nível de educação sanitária dos produtores, dos objectivos das 

explorações/empresas, da qualidade das instalações e da sala de ordenha, do nível de 

biossegurança das explorações, e mais especificamente, de profilaxia e terapêutica das

mastites. Esta constatação reforça a necessidade urgente de implementação de programas de 

Boas Práticas de Higiene a nível da exploração, aliados à monitorização do estado sanitário 

do úbere, tal como é proposto nos regulamentos comunitários respeitantes à higiene dos 

alimentos.

Palavras-chave: CCS, leite, ovelha, mamite, queijo, Beira Baixa.



ABSTRACT

This work was conducted to characterize the parameter Somatic Cell Count (SCC) in 

Beira Baixa milk sheep at the geographic area of Castelo Branco Protected Designation of 

Origin (PDO) Cheese: counties of Fundão, Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de 

Ródão, Covilhã and Belmonte.

Five cheese making facilities were selected in the target area, accounting for all of the 

six districts mentioned earlier. Bulk tank milk samples were collected at the farm. The 

samples were processed by the fluor-opto-electronic method FOSSOMATIC (Foss)

250/360 and the SCC was recorded for subsequent analysis with SPSS version 15.0.

The results point to a SCC average of 551,11 ×103 cells/ml, an acceptable value 

according to the U.S.A. standard (maximum CCS acceptable 1,0 ×106 cells/ml) and 

European Union member countries such as France, Italy and Spain (maximum CCS 

acceptable 0,5 to 1,0 ×106 cells/ml).

Unlike other published studies, an association between herd size and SCC was not 

found.

Although the average SCC is satisfactory, a broad spectrum of values was recorded: 

15 to 5.762 ×103 cells/ml; which reflects a concerning heterogeneity of the farmers’ animal 

health education, of the farm/enterprise goals, of the premises and milking parlor quality, of 

the biosecurity level of the farms, and in particular, of the mastitis treatment protocols and 

prophylaxis programs. This remark enforces the urgent need to implement Hygienic Good 

Practicing at farm level, along with monitoring routines of the mammary gland health status, 

as it is proposed by the communitarian regulations on food hygiene.

Key words: SCC, milk, sheep, mastitis, cheese, Beira Baixa.
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1. INTRODUÇÃO

A população de ovinos e caprinos tem vindo a diminuir a nível mundial. Para tal 

contribui a quebra na procura de lã e, em menor grau, de carne de borrego (Haenlein, 2001). 

Ao contrário desta tendência mundial, o efectivo europeu de ovinos e caprinos tem vindo a 

aumentar, o que reflecte, sobretudo o maior interesse pela aptidão leiteira desta espécie. 

A indústria de lacticínios de pequenos ruminantes depende de consumidores com 

elevado poder de compra, dispostos a pagar mais por um produto tradicional ou que 

procuram uma alternativa aos lacticínios de bovino por questões médicas (alergias e 

intolerâncias alimentares). De resto, tal como acontece, por exemplo, com a carne e os ovos, 

o consumo individual de leite e lacticínios aumenta com o rendimento per capita (Steinfeld

et al., 2006).

A Europa apresenta a segunda maior produção mundial de leite de ovelha e de cabra: 2,8 

e 2,2 × 106 t respectivamente (Kalantzopoulos et al., 2002) (Tabela 1.1).

O leite de ovelha e de cabra representa 4,25% da produção mundial de leite, com a Ásia

a liderar a produção: 3,8 ×106 t de leite de ovelha na Turquia, Irão, China, Síria, Afeganistão 

e Iraque e 7,0 × 106 t de leite de cabra na Índia, Bangladesh, Irão, Paquistão, Turquia, 

Indonésia e China (idem).  

A distribuição da produção de leite de ovelha não é proporcional à do número de 

animais. Cerca de 80% das ovelhas leiteiras e de 30% das cabras leiteiras são exploradas na 

bacia mediterrânica, contribuindo para 66% e 18% da produção mundial de leite de ovelha e 

de cabra, respectivamente (idem).

A aptidão leiteira ovina é tradicionalmente explorada no Mediterrâneo e Médio Oriente, 

tendo em vista a produção de queijo, de outros produtos lácteos ou o consumo do leite em 

natureza. Em Portugal a produção de leite de ovelha tem por destino exclusivo a produção de 

queijo, tendo produzido em 2000 l80.914 t de queijo, das quais 17.321 t de queijo de ovelha 

(INE, 2000).

Os sistemas de produção associados a este tipo de actividade apresentam uma grande 

diversidade, em função da variedade de climas, altitude, solo, tipo de vegetação, práticas de 

transumância, recurso a terrenos comunitários, etc. O meio em que o animal se encontra 

determina o nível de stress a que o animal está sujeito e, consequentemente, condiciona a
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quantidade e a qualidade do leite por eles produzido.

Tabela 1.1 – Produção mundial de leite de ovelha

(adaptado de Kalantzopoulos et al., 2002)

País
Leite de ovelha 

(1000 t)

África 1600

Algéria 200

Egipto 93

Etiópia 52

Tunísia 17

Marrocos 27

Sul do Sahara 1188

Ásia 3475

China 881

Chipre 20

Israel 19

Jordânia 33

Líbano 35

Síria 580

Turquia 785

Europa 2803

Albânia 75

França 243

Grécia 670

Itália 850

Malta 1.5

Portugal 98

Bulgária 100

Roménia 348

Espanha 306

Mundo 7777

Nos países da bacia mediterrânica, a actividade queijeira tradicional assenta 

essencialmente na produção e na transformação de leite de pequenos ruminantes. Este tipo de 

actividade ocorre na exploração, em pequenas queijarias locais ou em unidades industriais 
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regionais. 

Os queijos da Beira Baixa, não contemplam a adição de culturas starter, têm como 

matérias subsidiárias apenas o coalho (animal ou vegetal) e o sal e, sendo queijos feitos à 

base de leite cru, não incluem nenhum tratamento térmico no seu processo tecnológico.

Assim, a flora microbiana presente no queijo será tendencialmente a presente no leite 

que lhe deu origem, a qual será responsável pelas características sensoriais que o 

caracterizam, mas também potencialmente patogénica para o consumidor.

A flora microbiana do leite é constituída, inevitavelmente, por microrganismos 

desejáveis para o desenvolvimento do queijo e por outros (eventualmente patogénicos para o 

consumidor) adquiridos por contaminações cruzadas após a ordenha ou mesmo antes da 

mesma, na presença de mastite, sendo a composição específica desta flora sempre uma 

incógnita.

Assim, existe uma necessidade vital de manter um controlo rigoroso na qualidade do 

leite, particularmente em termos microbiológicos de forma a assegurar a segurança alimentar 

do produto.

A segurança alimentar é vital como garante da Saúde Pública e tem implicações 

económicas muito sérias por condicionar trocas comerciais. Por isso, a segurança 

alimentar é prioritária quer no Plano Estratégico do Office International des Epizooties

(OIE), quer para a União Europeia (UE).

Ao longo do tempo foram publicados diversos normativos tentando definir clara e 

inequivocamente a quem cabe o ónus do controlo da qualidade do leite cru e dos queijos a 

partir dele produzidos e quais os critérios e parâmetros a alcançar.

A Denominação de Origem Protegida (DOP) e a sua certificação trouxeram alguma 

disciplina ao sector queijeiro tradicional. Do ponto de vista jurídico, a DOP consiste num 

mecanismo de protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios da União Europeia e dos países do Espaço Económico 

Europeu resultante da aplicabilidade directa em todos os Estados Membros da União do

Regulamento (CE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho, entretanto revogado e 

substituído pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006, de 20 de Março.

O uso da DOP obriga a que os queijos sejam produzidos de acordo com as regras 

estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as condições 
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de fabrico do produto. A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, 

mencionando também a DOP e ostentar a marca de certificação aposta pela entidade 

certificadora.

Por certificação entende-se o procedimento pelo qual uma terceira parte 

(independente) afirma que é razoavelmente fundamentado esperar que determinado 

produto esteja em conformidade com o seu Caderno de Especificações ou com 

regulamentação particular relativa à sua produção, transformação, acondicionamento, 

rotulagem e apresentação comercial (Instituto Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

[IDRHA], 2007).

Actualmente existem em Portugal quinze queijos com DOP (idem), treze em 

território continental (fig. 1.1) que representam uma parte da fileira sujeita a controlo 

por parte das entidades certificadoras. Fica por abranger um segmento considerável da 

produção queijeira nacional.

Contudo, a certificação do produto constitui apenas uma harmonização das 

características desse mesmo produto, não englobando metodologias que conduzam a garantia 

de segurança alimentar. É sabido que as práticas de fabrico de queijo, bem como as 

tecnologias disponíveis condicionam a qualidade do produto final. 

Sendo o leite a principal matéria-prima para a produção de queijo, há que garantir um 

correcto maneio do rebanho e um elevado nível de higiene na ordenha, contudo, se a gestão 

da exploração não estiver apoiada em metodologias baseadas nos princípios de Análise de 

Perigos e de Pontos Críticos de Controlo (HACCP) surgirão, inevitavelmente, problemas a 

nível das características do produto final com eventuais quebras de produção quer em termos 

quantitativos quer qualitativos.

Assim, a UE tem estabelecida uma abordagem baseada na análise de riscos e na 

rastreabilidade como garante de segurança alimentar, a qual implica controlos em todas 

as etapas da cadeia de produção.
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Figura 1.1 – Localização geográfica das DOP em Portugal continental.

Está em vigor um conjunto de normativos comunitários, que constituem o chamado “pacote 

de higiene”, o qual dispõe as condições de produção de alimentos para consumo humano, tendo 

por objectivo um elevado nível de protecção da vida e saúde do Homem através da segurança 

alimentar. A referir:

- O Regulamento (CE) 852/2004, de 29 de Abril, dispõe as regras relativas à higiene dos 

géneros alimentícios; determina a adopção de metodologias baseadas nos princípios de HACCP

e recomenda a implementação de códigos de Boas Práticas de Higiene (BPH) e de Boas Práticas 

de Fabrico (BPF); 
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- O Regulamento (CE) 853/2004, de 29 de Abril, alterado pelo Reg. (CE) 1662/2006, de 18 

de Novembro, dispõe as regras relativas à higiene dos géneros alimentícios de origem animal; 

determina regras específicas de higiene aplicáveis, entre outros, ao leite e seus derivados;

- O Regulamento (CE) 2073/2005, de 15 de Novembro, relativo a critérios microbiológicos 

aplicáveis aos géneros alimentícios.

Sendo então fundamental a qualidade do leite para a produção de queijo, a qual é 

assegurada por um correcto maneio sanitário do rebanho e um elevado nível de higiene na 

ordenha, é essencial recorrer a testes que nos permitam avaliar o estado sanitário do úbere no 

âmbito do controlo de qualidade do leite.

Este facto assume particular relevância se for tido em conta que, tal como mencionado 

anteriormente, uma das principais fontes de contaminação microbiana do leite é a presença 

de infecção intramamária no momento da ordenha e que esta pode apresentar-se na forma 

subclínica, não sendo detectável durante o exame clínico da glândula mamária ou na 

observação das características macroscópicas do leite.

Metodologias de fácil e de rápida execução e de elevada fiabilidade são preciosas na 

detecção de qualquer patologia. No caso das mamites, uma destas metodologias é a CCS no 

leite.

O Regulamento (CE) 853/2004, de 29 de Abril, alterado pelo Reg. (CE) 1662/2006, de 18 

de Novembro, determina a CCS (por ml) como parâmetros de qualidade apenas para o leite 

cru de vaca, não o impondo ao leite cru de ovelha.

A explicação para a diferente abordagem residirá, não na inadequabilidade do teste de 

CCS para ovinos, mas na falta de determinação do limiar de CCS aceitável para esta espécie.

Esta metodologia, de execução rápida e pouco onerosa, embora ainda suscite alguma 

controvérsia de interpretação no leite de ovelha e cabra (Gonzalez-Rodriguez et al., 1995; 

Leitner et al., 2001) já deu provas da sua utilidade como ferramenta indicadora de mamites e, 

indirectamente, de qualidade microbiológica do leite.

Esta metodologia baseia-se na contagem de células não germinativas no leite: Células 

Somáticas (CS) são representadas no leite, maioritariamente, por leucócitos e fragmentos 

celulares resultantes da actividade secretora da glândula (Blood e Studdert, 1999), 

constituindo assim um valioso indicador de inflamação da glândula mamária.

A CCS pode ser utilizada em diversas abordagens (Bergonier e Berthelot, 2003):
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Contagens individuais: iCCS relativa a úbere ou glândula mamária; Contagens no tanque: 

tCCS.

A iCCS pode ser avaliada a partir de várias CCS realizadas durante a lactação, 

comparando-as com análises bacteriológicas, ou a partir de uma única iCCS.

Neste estudo serão realizadas tCCS a partir do tanque de mistura de explorações (a 

abordagem prevista pelo Reg. (CE) 853/2004, de 29 de Abril, alterado pelo Reg. (CE) 

1662/2006, de 18 de Novembro para o leite de vaca), de forma a caracterizar a CCS do leite 

dos rebanhos da região demarcada do Queijo de Castelo Branco.

Avaliadas as CCS dos rebanhos e da região pretende-se concluir sobre a qualidade do 

leite de ovelha utilizado na Beira Baixa.

Por fim, pretende-se uma reflexão sobre o panorama com eventual identificação de 

algumas medidas necessárias implementar a nível da produção de leite.
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2. MAMITES 

A mamite é uma inflamação da glândula mamária, cuja etiologia é essencialmente 

infecciosa ou traumática. Trata-se de uma doença multifactorial, de gestão complexa num

rebanho leiteiro (Radostits et al., 2007).

Revela-se clinicamente por alterações na secreção láctea, alterações no tamanho, 

consistência e temperatura do úbere, podendo ou não fazer-se acompanhar de sintomatologia 

sistémica como febre, anorexia, depressão, taquicardia, estase ruminal e recumbência. 

A frequência de mamites no seio de um rebanho é importante por três motivos:

1. Económicos: Redução da produção láctea quer por quebra de rendimento da 

glândula afectada quer pela inutilização do leite mastítico; índice de conversão dos 

borregos prejudicado por má nutrição; mortalidade em ovelhas e borregos; custo do 

tratamento; sub-optimização da vida produtiva das ovelhas devido a refugo precoce 

por episódios sucessivos de mamite clínica.

2. Higiénicos: risco para a saúde pública associado ao consumo de leites e derivados

provenientes de glândulas mamárias infectadas. Estes produtos podem veicular

bactérias patogénicas como Escherichia (E.) coli, Staphylococcus (Staph.) aureus, 

Campylobacter spp., Listeria (L.) monocytogenes e Salmonella spp., entre outras

(Food Standards Agency [FSA], 2007). Consequentemente, além de leites alterados 

na sua composição, existe ainda o risco de toxinfecção alimentar ou de intoxicação 

do consumidor. 

3. Legal: Regulamento (CE) 853/2004 de 29 de Abril, que estabelece regras 

específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, 

particularmente leite cru e transformado.

O controlo de mamites e, consequentemente, da qualidade higiénica do leite tem de ser o 

principal objectivo da produção de leite de ovelha. Não será realista pensar que a aplicação 

de metodologia HACCP na produção primária seja exequível para já, assumindo assim as 

BPH particular importância para atingir este objectivo.

2.1 Patogenia

A infecção intramamária ocorre quando um microrganismo patogénico consegue 

penetrar no canal do teto e atingir os ácinos. Decorre em três fases: invasão, infecção e 
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inflamação (Radostits et al., 2007).

Lentívirus e bactérias como Mycobacterium spp. ou Brucella spp. provocam infecção 

sistémica e têm tropismo para a glândula mamária (mamite descendente). Excluindo estes 

agentes, a mamite é causada por agentes patogénicos cuja porta de entrada é o canal do teto

(mamite ascendente).

2.1.1 Defesa da glândula mamária

A mamite é então o resultado da entrada de agentes patogénicos no canal do teto e da sua 

multiplicação na cisterna da glândula mamária.

Os mecanismos de defesa da glândula mamária são de três tipos: anatómico, celular e 

humoral.

Na fase inicial em que o agente patogénico tenta a invasão da glândula mamária, as 

defesas anatómicas são a primeira barreira que se opõe a esta invasão. Este tipo de defesa é 

representado no canal do teto pelo esfíncter e pelo seu revestimento em queratina. O esfíncter 

garante o encerramento do canal do teto entre ordenhas, constituindo uma barreira à entrada 

de agentes estranhos. A queratina ocupa o lúmen do canal do teto e tem capacidade de se ligar 

a bactérias, imobilizando-as e exercendo sobre elas alguma actividade bactericida

(Oviedo-Boyso et al, 2006).

A defesa celular está representada por leucócitos e células epiteliais da glândula 

mamária. Os leucócitos são maioritariamente representados por neutrófilos, estando também 

presentes macrófagos, células natural-killer e células dendríticas (idem).

Quando uma bactéria consegue superar a linha de defesa do teto e invadir a glândula 

mamária, macrófagos e células epiteliais actuam como a primeira fase da defesa celular, 

fazendo o reconhecimento dos agentes patogénicos. Este reconhecimento é feito em função 

de estruturas da parede celular bacteriana como lipopolissacáridos, peptidoglicanos ou ácido 

lipoteicóico, para as quais as células imunitárias apresentam receptores (Oviedo-Boyso et al, 

2006).

Uma vez activados os receptores, a célula imunitária despoleta a reacção inflamatória 

libertando mediadores da inflamação, que constituem o terceiro mecanismo de defesa da 

glândula mamária: defesa humoral (Oviedo-Boyso et al, 2006).

Representada por citoquinas pro-inflamatórias como complemento, interleuquinas, 
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factor estimulante de colónias, γ-interferão, factor de necrose tumoral, prostaglandinas ou 

leucotrienos, esta linha de defesa potencia a actividade bactericida dos macrófagos e 

neutrófilos, promove o recrutamento de neutrófilos e controla a resposta imunitária adquirida, 

(Radostits et al., 2007, Oviedo-Boyso et al, 2006).

A mobilização de neutrófilos faz-se através da activação de moléculas de adesão 

intercelular e vascular das células endoteliais por parte das citoquinas. Estas moléculas de 

adesão provocam a marginação de neutrófilos e migração dos mesmos através do endotélio 

vascular até o foco de infecção. Estas alterações vasculares originam os sinais clássicos de 

inflamação: dor, calor, rubor e dor, desencadeados por aumento da permeabilidade vascular, 

vasodilatação, edema, aumento do fluxo vascular, marginação e migração dos neutrófilos e 

diminuição da actividade de síntese da glândula mamária.

Uma vez no foco de infecção, os neutrófilos actuam fagocitando o agente patogénico. Se 

esta fagocitose não culminar na morte do agente, são então chamados a intervir linfócitos T e 

B e monócitos através de mediadores da inflamação, mantendo-se sempre os neutrófilos 

como a principal célula imunitária (Oviedo-Boyso et al, 2006).

A acção dos agentes quimiotáticos libertados pelos macrófagos ao atrair PMN para o 

interior da glândula leva ao aumento do número de PMN no leite, o que se reflecte num 

aumento da CCS. 

As toxinas produzidas pelas bactérias e os mediadores da inflamação danificam os 

ácinos produtores do leite, provocando um decréscimo da capacidade total de síntese de leite.

A presença de microrganismos patogénicos na glândula mamária despoleta assim uma 

resposta inflamatória cujo resultado final é a diminuição da síntese de leite e a aumento PMN 

no leite.

Outros factores bactericidas inespecíficos que actuam isolados ou associados a 

imunoglobulinas são a lactoferrina e a transferrina (proteínas que se ligam a iões ferro), 

lisosima (enzima bactericida com acção sobre o peptidoglicano da parede bacteriana), a 

xantina oxidase (enzima bactericida após produção de peroxinitrato) e anticorpos naturais 

(Rainard e Riollet, 2006).

2.2 Caracterização

Como já referimos, a mamite é uma doença de natureza multifactorial, com diferentes 
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graus de severidade e de duração (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 – Classificação de mamites de acordo com a severidade.

(adaptado de Radostits et al., 2007)

Severidade Sintomatologia

Hiperaguda
Inflamação severa com edema, calor e dor na metade afectada com marcada reacção 

sistémica, que pode ser fatal.

Aguda Inflamação severa sem reacção sistémica marcada.

Subaguda Inflamação moderada com alteração persistente da composição do leite.

Subclínica Há inflamação sem alteração evidente do úbere ou do leite.

Consoante a duração do episódio, as mamites clínicas podem ser classificadas como 

aguda, recorrente ou crónica, havendo agentes patogénicos tipicamente associados a cada 

uma destas formas (Tabela 2.2).

Tabela 2.2 – Mamites: etiologia e duração do episódio

(adaptado de Radostits et al., 2007)

Duração Exemplo

Clínica aguda Mamite por coliformes.

Clínica recorrente Mamite por Staph. aureus e Strep. dysgalactiae.

Clínica persistente (crónica) Mamite por Strep. agalactiae.

As mamites em ovelhas apresentam-se sobretudo na forma subclínica, não alterando o 

aspecto do leite ou do úbere, mas reduzindo a produção de leite e aumentando a CCS 

(Harmon, 1994; Leitner et al., 2003).

Para este cenário contribuem maneios tradicionais onde as ovelhas com mamite clínica 

só raramente são refugadas, evoluindo a mamite para a cronicidade, tendência agravada pela

elevada incidência de mamites por Staphylococcus spp. (Bergonier e Berthelot, 2003).

A possibilidade de ocorrência deste tipo de comportamento de risco reforça a 

importância da realização periódica de testes rápidos de detecção de mamites e de acções 

regulares de educação sanitária.
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2.2.1 Mamite Clínica

Na tabela 2.3 estão reunidos resultados de vários estudos de caracterização da etiologia 

da mamite clínica em ovelhas leiteiras. Destacamos a elevada prevalência de Staph. aureus:

17 a 57% das bactérias isoladas; a elevada prevalência de estafilococos coagulase negativos 

(ECN): 10,3% a 52,6% das bactérias isoladas; e a baixa prevalência de Streptococcus (Strep.)

spp., Pasteurella spp., Corynebacterium spp. e enterobacteriáceas.

Tabela 2.3 - Prevalência e etiologia de mamite clínica em ovelhas leiteiras.
(adaptado de Bergonier e Berthelot, 2003)

Autor/ Ano País Ovelha
s (n)

Rebanhos        
( n)

Ord n Mamite 
clínica%

Neg.
(%)

Staph. 
aureus 
(%)

ECN    
(%)

Strep.
(%)

E. 
coli 
(%)

Past. 
(%)

Micop. 
(%)

Outro
(%)

Kryzanowski et al., 
1983

Polónia 757 7 M 1267 57,5 15,
6

14 2,
9

4,
3

5,5

Baysal and Kenar, 
1989

Turquia 362
7

13 M 57 1,7 7,5
5

30,2 18
,8

43,5 7,5

Bor et al., 1989 Israel 88 1 45,
5

16,7 50 33,
3

Fthenakis G. C. e 
Jones, 1990

Grécia 549
8

36 M 148 11,4 29,5 18,
6

1,5 1 1,
5

37,3

Gutierrez et al., 1990 Espanha 61 M 126 15,
1

40,2 10,
3

49,
5

Marco et al., 1991 Espanha 15 187 18 28,7
5

52,
5

13,7 2,
5

2,
5

0

Marco Melero, 1994 Espanha 45 22 M e 
Mc

48 27,
1

28,6 20 17,1 11
,4

22,
9

Lafi S. Q. et al., 1998 Jordânia 173
6

46 145 2,1 18,
6

28,8 11,
9

8,5 18
,6

3,
4

28,
8

M, ordenha manual; Mc, ordenha mecânica; ECN, estreptococos coagulase negativos; Strep.,
estreptococos; Past., Pasteurellaceae spp.; Micop., Mycoplasma spp. A frequência das amostras 
negativas é expressa como a percentagem do total de amostras bacteriológicas realizadas. A 
frequência do tipo de bactéria é expressa em termos de percentagem do total de isolamentos.

Um estudo realizado em ovelhas da raça Comisana mantidas em regime intensivo 

revelou E. coli como principal agente de infecção intramamária, seguida de Staph. aureus e 

de Pseudomonas (P.) aeruginosa (Albenzio et al., 2002).

No mesmo trabalho, comparando várias fases da lactação confirma-se que Staph. aureus

tem uma distribuição constante ao longo da lactação enquanto as mamites clínicas por E. coli

e por P. aeruginosa ocorrem principalmente no fim da lactação.

Queiroga (2006), relata uma prevalência de mamites clínicas em rebanhos no distrito de 

Évora de 1,7% (0-8,1%).

A incidência de mamites clínicas em ovelhas é mais baixa do que em vacas (Bergonier e
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Berthelot , 2003), importa referir quatro grandes diferenças na etiologia da mamite clínica de

ovelhas e de vacas:

1. Os estafilococos predominam nas ovelhas, particularmente Staph. aureus, que é 

responsável por mamites hiperagudas a subagudas (Bergonier e Berthelot, 2003).

2. Nas ovelhas há uma elevada prevalência de ECN, responsáveis por mamites agudas, 

subclínicas ou crónicas (idem) enquanto nas vacas os ECN são agentes patogénicos

menores. 

3. Ao contrário das vacas, de um modo geral nas ovelhas a frequência de mamites 

clínicas por estreptococos, enterobacteriáceas e bactérias Gram-negativas é baixa

(idem).

4. A mamite clínica nas ovelhas ocorre sobretudo após o desmame dos borregos e no 

período anterior ao parto (Radostits et al., 2007). Nas vacas o período mais crítico 

corresponde ao início do período de secagem e aos dois primeiros meses de lactação 

(Radostits et al., 2007), o aumento da prevalência peri-parto documentado nas vacas 

é pouco frequente na ovelha (Bergonier e Berthelot , 2003),

2.2.2 Mamite Subclínica

A prevalência de mamites subclínicas em rebanhos no distrito de Évora foi calculada em 

32,2% (Queiroga, 2006).

Na tabela 2.4 estão reunidos dados de dezoito estudos epidemiológicos que revelam que

ECN são os agentes mais frequentes de mamites subclínicas em ovelhas, representando 25%

a 93% dos casos (média 63%), seguidos de Staph. aureus com 3% a 37% dos casos. 

Estes resultados estão em concordância com Pengov (2001), que refere 18% de 

prevalência de ECN, num total de 26,2% de isolamentos em 496 amostras de leite analisadas

e com Radostits et al. (2007), que relata 80% a 90% dos casos de mamites subclínicas em 

ovelhas devido a ECN, como Staph. aureus e os restantes a Strep. agalactiae e Pasteurella 

(Pa.) haemolytica, ocorrendo casos raros de E. coli e de Histophilus ovis.

Da população de ECN, destacam-se Staph. aureus e Staph. epidermidis (Bergonier e

Berthelot, 2003; Radostits et al., 2007;Queiroga, 2006).

Podemos concluir que as duas principais características da etiologia da mamite 
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subclínica em ovelhas são:

1. A predominância de ECN.

2. O papel limitado dos estreptococos, das enterobactérias e de outros agentes.

Tabela 2.4 - Prevalência e etiologia de mamite subclínica em ovelhas leiteiras.

(adaptado de Bergonier e Berthelot , 2003)

Autor/ Ano País Ovelhas 
(n)

Rebanhos 
(n)

Ordenha n Prev. %
ov

Neg.
(%)

Staph. 
aureus 
(%)

ECN    
(%)

Strep. 
(%)

E. 
coli 
(%)

Cor. 
(%)

Outros 
(%)

Fruganti et al.., 
1985

Itália 15 M 300 75 26.7 51.
8

20

Baysal  e Kenar, 
1989

Turquia 3627 13 M 288 7.05 36.1 13.6 62.
5

6 6 3.8
*

6

Bor  et al.., 1989 Israel 88 Mc 88 55 45 4 93 0.2 0.5 0.8
Deutz et al.., 1990 Áustria 404 M e 

Mc
404 81.2 49.5 36.

5
9.7 2 2.2

Otto, 1991 Aleman
ha

315 Mc 622 58 1.6 39.
2

17.8 2.6 38.8

Scoder et al., 1993 Áustria 201 4 Mc 8.9 91.1 25.3 59.
6

12.1 3

De La Cruz M. et 
al.., 1994

Espanha 466 12 932 36.7 74.8 4.1 79.
1

1.5 0.5 14.8

Fthenakis G. C., 
1994

Grécia 760 8 Mc 11 16.7 40.
9

9 9 24

Mavrogenis A. P. et 
al.., 1995

Chipre 100 1066 91.2 22 66 8 1 3

Gonzalez-Rodrígues 
et al.., 1995

Espanha 734 18 M e 
Mc

1382 56.2 11.4 62.
5

16.2 0.4 9.5

Stefanakis et al., 
1995

Grécia 99 6 198 34 78.3 37 40 10 3 10

Bergonier D. et al., 
1996a

França 169 2 Mc 2271 80.1 2.8 80 17.3

Bergonier D.et al., 
1996b

França 655 9 Mc 1310 85.6 5.3 91.
5

0.5 2.6

Cosseddu  et al.,
1996

Itália 205 14 M e 
Mc

410 75.4 3 68 4 4

Eitam e Eitam, 1996 Israel 482 5 Mc 947 77.3 12.4 66 1 7.8 0.5 11
Lafi S. Q. et al., 
1998

Jordânia 46 118 16.95 9.6 25.
3

14.4 19.
3

6 25.4

Las Heras et al., 
1999

Espanha 564 22 M e 
Mc

1128 34.6 79 3.8 68 13.5 10.
1

4.6

Bergonier D. et al., 
1999 a,b

Itália, Espanha, França M e 
Mc

36910 80.3 5.3 77.
6

4 1.5 11.5

M, ordenha manual; Mc, ordenha mecânica; ECN, estreptococos coagulase negativos; Strep., 
estreptococos; Cor., Corinebactéria e A. pyogenes; *, A. pyogenes. A frequência das amostras 
negativas é expressa como a percentagem do total de amostras bacteriológicas realizadas. A 
frequência do tipo de bactéria é expressa em termos de percentagem do total de isolamentos.
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2.3Etiologia 

Nas ovelhas a mamite é provocada sobretudo por bactérias ou lentivírus (Bergonier e

Berthelot, 2003) mas atendendo ao seu potencial zoonótico, abordaremos apenas a mamite

de etiologia bacteriana.

2.3.1 Agentes patogénicos maiores e menores

Esta classificação tem sido amplamente utilizada em bovinos, dividindo-se os agentes 

de infecção intramamária em dois grupos: agentes patogénicos maiores e agentes 

patogénicos menores consoante a gravidade do quadro clínico por eles despoletado.

Os agentes patogénicos maiores induzem respostas imunitárias mais exuberantes e 

consequentemente CCS mais elevadas e estão tipicamente associados a mamites clínicas,

incluem Staph. aureus, Strep. agalactiae, coliformes (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter

spp. e Citrobacter spp.) e enterococos e estreptococos de origem ambiental (Strep.

dysgalactiae, Strep. uberis, Strep. bovis, Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis).

Os agentes patogénicos menores, associados a quadros subclínicos e CCS baixas,

incluem os ECN (Harmon, 1994).

Nos ovinos as mamites subclínicas devido a ECN provocam elevadas CCS (Pengov, 

2001; Ariznabarreta et al., 2002; Radostits et al., 2007), lesões consideráveis no tecido 

glandular e importantes prejuízos económicos por perdas de produção e por adulteração da 

qualidade do leite (Gonzalo et al., 2002; Leitner et al., 2004). Isto significa que, do ponto de 

vista da gestão desta doença e da operacionalização do seu controlo, a classificação em 

agentes patogénicos maiores e menores não é a mais adequada nos ovinos (Bergonier e 

Berthelot, 2003).

2.3.2 Agentes patogénicos contagiosos e ambientais

Esta classificação baseia-se na origem da infecção: contagiosa de animal a animal; 

ambiental a partir do meio envolvente.

A transmissão de mamites por agentes contagiosos ocorre durante a ordenha, com a 

transmissão de ovelha a ovelha a ser feita principalmente por panos/toalhetes de limpeza 

conspurcados, pela falta de higiene das mãos do operador, por leite residual nas tetinas da 

máquina de ordenha e por equipamento de ordenha inadequado ou sujeito a deficiente 

manutenção. A ordenha é o principal factor de disseminação de bactérias num rebanho. Os 
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microrganismos podem ser veiculados pelo equipamento de ordenha ou pelas mãos do 

ordenhador. 

A mamite de origem contagiosa tende a evoluir de forma crónica e subclínica com 

episódios esporádicos de mamite clínica (Radostits et al., 2007). Exemplos de agentes 

patogénicos contagiosos são Staph. aureus, Strep. agalactiae e Strep. equinus.

A transmissão de mamites ambientais ocorre sobretudo por exposição a camas 

conspurcadas, por ordenha de úberes húmidos e por má higienização dos tetos antes da 

ordenha (Radostits et al., 2007).

Os agentes patogénicos ambientais são representados por microrganismos como E. coli, 

P. aeruginosa, Strep. uberis, Staph. epidermidis e outros ECN (Albenzio et al., 2002; 

Bergonier e Berthelot, 2003), enterobactérias e enterococos, encontrando-se sobretudo no 

estrume e no chorume.

O conhecimento da epidemiologia e da etiologia das mamites tem evoluído muito ao 

longo dos tempos, particularmente nos sistemas de produção intensiva, onde à medida que 

vão sendo eliminadas as mamites contagiosas, aumenta a incidência das mamites ambientais 

(Harmon, 1990; Radostits et al., 2007).

O controlo das mamites contagiosas obriga a melhorias na higiene e na desinfecção das 

operações na ordenha e dos equipamentos de ordenha de modo a interromper o ciclo de 

transmissão ovelha-a-ovelha e à terapêutica das ovelhas infectadas ou ao seu refugo; o 

controlo das mamites ambientais é conseguido através de melhorias nas condições de 

alojamento, qualidade/quantidade do alimento e da água de bebida e pela correcta preparação 

do úbere (limpo e seco) no momento da ordenha (idem).

2.3.2.1 ECN e a resistência à novobiocina

A sensibilidade in vitro à novobiocina tem sido proposta como critério de classificação 

de ECN em ovelhas, pois estará associada à patogenicidade de ECN nesta espécie (Gonzalo 

et al., 2001). Já foi sugerida a divisão dos ECN em ECN sensíveis à novobiocina (ECNSN) e 

ECN resistentes à novobiocina (ECNRN).

Os ECNRN comportam-se como agentes patogénicos menores originando pequenas 

alterações na CCS e ligeira redução na produção de leite e os ECNSN como agentes 

patogénicos maiores induzindo importantes alterações na CCS e quebras consideráveis na 
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produção de leite (Gonzalo et al., 1998).

2.4 Factores determinantes de mamites

2.4.1 Factores de variação individual

Leitner et al. (2001) relatam uma correlação positiva entre a ordem da lactação e a 

prevalência de mamite subclínica, pelo que mamites subclínicas terão, tendencialmente, 

maior prevalência em animais mais velhos.

A anatomia e factores genéticos são ainda temas que carecem de estudos mais 

detalhados, contudo a conformação do úbere, a posição relativa do teto e a sua orientação são 

factores que condicionam a eficácia da ordenha, contribuindo para o acumular de leite na 

cisterna mamária. 

Há evidências várias que sugerem que as ovelhas de alta produção leiteira contraem 

mais mamites (Bergonier e Berthelot, 2003), com alguns autores a preconizar a resistência a 

mamites baseada em CCS como um critério de selecção de carneiros, inclusivamente porque 

antagonismo entre a quantidade de leite produzida e a resistência a mamites é menor que o 

antagonismo entre a produção de leite e a composição do mesmo (Barrilet et al., 2001).

Outros factores como a retenção de leite na glândula mamária reduz a produção de leite, 

e consequentemente, o efeito de arrastamento sobre a população microbiana do leite e reduz a 

actividade de PMN, favorecendo a multiplicação bacteriana e a progressão da infecção 

intramamária.

A retenção de leite pode ocorrer por questões intrínsecas ao animal como seja a 

conformação do úbere ou devido a factores externos que impliquem uma ordenha deficiente: 

tempo de ordenha insuficiente, nível de vácuo desajustado, etc.

Tal como na vaca, factores nutricionais como deficiências em vitamina A, beta-caroteno, 

vitamina E e selénio podem predispor a ovelha a mamites (Ronchi et al., 1996).

2.4.2 Factores ambientais/tecnológicos

As diferenças de maneio e de nível técnico da exploração reflectem-se na incidência e na

prevalência de mamites subclínicas nos rebanhos. 
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A detecção tardia da mamite clínica, a opção de não refugar as ovelhas com mamite e/ou 

com lesões no teto são factores que contribuem para a persistência de microrganismos 

patogénicos no rebanho e uma maior prevalência de mamites subclínicas.

Durante a lactação, factores como o equipamento de ordenha e todas as operações 

realizadas na ordenha são de importância vital. O próprio equipamento pode infligir 

traumatismos no teto e úbere (micro-hemorragias, congestão, eversão). 

Uma má manutenção do equipamento, alojamentos inapropriados (dimensões, 

ventilação, (in) existência de áreas de isolamento), camas muito conspurcadas e com excesso 

de humidade, e pavimentos em mau estado ou com inclinações inadequadas contribuem para 

a ocorrência e a persistência de mamites no rebanho quer por induzirem traumatismos no teto, 

quer por facilitarem a sobrevivência dos microrganismos e por aumentarem a exposição da 

pele e do orifício do teto a microrganismos.

A máquina de ordenha deve ser utilizada criteriosamente com o nível de vácuo ajustado 

para não danificar o teto nem permitir que as tetinas caiam durante a ordenha. Não se devem 

aplicar tetinas em tetos húmidos sob pena de estas caírem.

Até os borregos órfãos com o seu comportamento de mamar em várias ovelhas podem 

actuar como vectores de microrganismos patogénicos ou serem eles próprios a causa dos 

traumatismos. 

O período de secagem não constitui uma fase de risco na ovelha além do perigo de 

traumatismo do teto por inadequada introdução de cânulas de secagem, prática ainda pouco 

utilizada no país em ovelhas.
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3. DIAGNÓSTICO DE MAMITES

A mamite clínica (aguda e hiperaguda), por apresentar sintomas evidentes e/ou 

alterações comportamentais dos animais afectados, é de fácil diagnóstico uma vez 

implementadas boas práticas no que concerne o maneio dos animais.

O verdadeiro desafio coloca-se na detecção das mamites subclínicas de sintomatologia 

inaparente.

3.1 Exame clínico

A observação visual do leite permite detectar alterações físicas, as quais são melhor 

observadas sobre um fundo escuro e traduzem-se em alterações da cor e do odor do leite, e na 

presença de coágulos, pus, sangue, etc.

Uma boa prática de ordenha é a observação dos primeiros jactos de leite para a detecção 

dessas alterações. Os ordenhadores utilizam “copos de fundo escuro” ou a área demarcada 

em raquetas do Teste Californiano de Mamites (TCM) para examinar os primeiros jactos da 

ordenha.

Do exame clínico deverá fazer parte o exame do úbere. As suas alterações 

macroscópicas são detectáveis à palpação e à inspecção visual, traduzindo-se por alterações 

do tamanho, da consistência e da temperatura do úbere.

O exame visual deve ser realizado com o úbere repleto e com o úbere esvaziado, 

procurando-se sinais de fibrose, de tumefacção inflamatória ou de atrofia do tecido mamário, 

sendo nestes casos a palpação uma ferramenta valiosa.

A atrofia do tecido mamário corresponde à fase terminal dos processos crónicos

enquanto as tumefacções inflamatórias agudas são sempre difusas, acompanhadas de 

hipertermia e de alterações significativas da secreção (Radostits et al., 2007).

A maior parte das alterações localiza-se na cisterna mas não se deve menosprezar o 

exame clínico dos tetos e dos linfonodos supramamários.

Várias metodologias têm vindo a ser desenvolvidas, testadas e validadas com o 

objectivo de assegurar um diagnóstico rápido, barato e fidedigno, mesmo na ausência de 

sinais clínicos. 
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3.2 Exame bacteriológico

O isolamento de microrganismos patogénicos no leite é um teste directo por pesquisar o 

agente em causa e é o método de diagnóstico definitivo (golden standard) pois é o único que 

se baseia na evidenciação do agente e não nos produtos resultantes da sua presença/acção.

Sendo o golden standard, apresenta como dificuldades as exigências laboratoriais 

(equipamento e pessoal técnico especializado, qualidade da amostra), o preço e a morosidade 

dos resultados devido ao tempo de crescimento dos microrganismos.

3.3 Testes indirectos

Testes indirectos baseiam-se na detecção de produtos resultantes da acção/presença do(s) 

agente(s) patogénico(s).

Teste californiano de mamites (TCM), contagem de células somáticas (CCS), 

doseamentos da enzima N-acetil-beta-D-glucosaminidase (NAGase), medições de albumina 

ou da impedância eléctrica são todos testes indicadores de alterações metabólicas resultantes 

da mamite. 

Destes testes, dois têm já provas dadas da sua utilidade como ferramentas de despiste 

rápido de ovelhas com patologia mamária. TCM e CCS. Falaremos apenas de CCS, por ser 

esta a ferramenta utilizada neste trabalho.

3.3.1 Contagem das Células Somáticas (CCS)

CS são todas as células que não são germinativas. As CS do leite são uma combinação 

de leucócitos (macrófagos, linfócitos e PMN) e de células epiteliais da glândula mamária

(Blood e Studdert, 1999).

Para leite de ovelhas sem mamite as células epiteliais serão menos de 2–3% da 

população de células somáticas, PMN 10–35%, macrófagos 45–85% e linfócitos 10–17%. 

Neste tipo de leite os macrófagos são o principal tipo celular, com PMNs a apresentarem uma 

estreita relação com CCS (Bergonier et al., 2003).

3.3.1.1 O conceito

A resposta imunitária em caso invasão da glândula mamária por um agente patogénico
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determina um incremento das células imunitárias, particularmente PMN que conduz a um 

aumento na CCS muito mais significativo do que o induzido por um aumento na fracção de 

CS referentes à actividade secretora da glândula.

Assim sendo, a CCS reflecte uma resposta à invasão da glândula mamária e é 

condicionada por factores mediadores da inflamação, pelo que está directamente relacionada

com a existência de infecção intramamária.

3.3.1.2 Factores de variação da CCS

A presença/ausência de infecção intramamária é o factor de variação da CCS mais 

importante (Harmon, 1994; González-Rodríguez et al., 1995; Gonzalo et al., 2002; 

Raynal-Ljutovac et al., 2007), com a própria etiologia a representar um importante factor de 

variação para a CCS (Tabelas 3.1 e 3.2).

Tabela 3.1 – Associação entre iCCS e agentes patogénicos

(adaptado de Gonzalo et al., 2001)

Agentes patogénicos iCCS

×106

ECNSN 1,005 

Maiores 1,841 

Menores 0,131 

Tabela 3.2 – Associação entre iCCS e agentes patogénicos.

(adaptado de Ariznabarreta et al., 2002)

Agentes patogénicos iCCS ×106

ECNSN 0,309

ECNRN 0,147

Enterococcus 0,372

S. aureus 0,796 

As mamites resultantes de infecção intramamária por agentes patogénicos menores 

estão associadas a aumentos de CCS apenas 2-3 vezes superiores à CCS de uma glândula 

mamária saudável (Harmon, 1994), enquanto os agentes patogénicos maiores induzem CCS 
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100 vezes superiores aos valores basais das CCS na ausência de infecção (Raynal-Ljutovac et 

al., 2007). 

A regra de decisão apresentada na Tabela 3.3 foi proposta por um trabalho em França 

(Bergonier e Berthelot , 2003), em que durante 7 meses e mensalmente foram colhidas 2064 

amostras de leite de úberes. Segundo esta regra um úbere testado mensalmente para CCS e 

análises bacteriológicas é classificado em três categorias: Saudável, se as contagens 

efectuadas estiverem abaixo das 0,5 × 106 células/ml (excepto até duas); Infectado, se pelo 

menos duas das contagens estiverem acima dos 1,0 × 106 células/ml; Duvidoso, nos outros 

casos. Esta regra de decisão tem uma eficácia de 74,5% e sensibilidade e especificidade 

acima dos 80% (idem).

Tabela 3.3 – Associação entre CCS e presença de mamite.

(adaptado de Bergonier e Berthelot, 2003)

iCCS

×106

Mamite (teste 

microbiológico)

Úbere 

<0,5 Ausência Saudável

1,0 a 1,5 Duvidoso Duvidoso

>1,5 Presença Infectado

No grupo de agentes patogénicos maiores Raynal-Ljutovac et al., (2007), encontrou 

para Strep. agalactiae, Pasteurella spp., Staph. aureus e A. pyogenes CCS elevadas, 

excedendo as 2,0 × 106 células/ml. Estes valores são concordantes com os de Gonzalo et al.

(2001), que  indicam para Staph. aureus CCS de 3,0 × 106 células/ml ; com os de 

González-Rodríguez et al. (1995), que indicam valores de 2,3 a 5,0 × 106 células/ml para 

Staph. aureus, 1,9 a 4,6 × 106 células/ml para Strep. simulans, 1,0 a 1,5 × 106 células/ml para 

o Staph. epidermidis e 2,1 a 2,25  × 106 células/ml para Strep. xylosus.

ECNRN, micrococos e Corynebacterium spp. desencadeiam nas ovelhas CCS sempre 

abaixo das 0,2 × 106  células/ml, enquanto ECNSN desencadeiam CCS de 1,0 × 106

células/ml (Gonzalo et al., 2002).

Comparando a abordagem utilizada (iCCS ou tCCS) existe uma associação positiva 

entre tCCS e iCCS e a prevalência de mamite no rebanho (Bergonier e Berthelot, 2003), com 

a CCS sempre mais elevada em leite do tanque do que em contagens individuais
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(González-Rodríguez et al., 1995). Esta constatação é concordante com os resultados de 

média de tCCS superior a 1 × 106 células/ml e a média de CCS em úberes sãos inferior a 0,1 

× 106 células/ml, sem variações ao longo do período de lactação (Leitner et al., 2001).

Outros factores de variação da CCS são a raça, a idade, o número de parições, a fase de 

lactação, o número de borregos em amamentação, o estro, o tamanho do rebanho, a hora do 

dia, (Gonzalo et al., 1994b; Gonzalo et al., 1994a; González-Rodríguez et al., 1995; Fuertes

et al., 1998), o mês do ano (El-Saied et al., 1998) e a fracção do leite incluída na amostra 

(Peris et al.,1991).

Quando o número de parições aumenta, as CCS também aumentam e observa-se uma 

quebra na produção de leite (Fuertes et al., 1998), sendo as CCS tendencialmente mais 

elevadas nas ovelhas com idade superior a 2,5 anos (idem).

A CCS é mais baixa no pico da lactação (Fuertes et al., 1998) e mais elevada na fase de 

produção de colostro e no fim de lactação (Kalantzopoulos et al., 2002).

Quando comparadas as ordenhas da manhã e da tarde, os valores da CSS são maiores na 

ordenha da tarde (idem). Estas variações diárias são mais evidentes na fase final da lactação 

(Raynal-Ljutovac et al., 2007).

O nível de produção e o stress são factores que influenciam negativamente a CCS.

As ovelhas cujos borregos não sobrevivem, apresentam produções de leite mais baixas e 

CCS mais elevadas quando comparadas com ovelhas que amamentam borregos (Fuertes et 

al., 1998). No entanto, o efeito do número de borregos em amamentação sobre a CCS pode 

ser influenciado pela condição sanitária do rebanho (Gonzalo et al., 1994a). Uma explicação 

para menores CCS associadas a mais borregos em amamentação pode ser o efeito de diluição 

exercido pela maior produção devido à estimulação pelos borregos. 

Segundo Bergonier et al. (2003), factores não patológicos de variação da CCS (como a 

idade do animal ou a fase de lactação) estão associados a variações na ordem das 0,04 a 0,1 × 

106 células/ml, sendo por isso mínimos quando comparados com os efeitos resultantes da 

mamite (Harmon, 1994).

3.3.1.3 Valor da ferramenta

Em Espanha, González-Rodríguez e Cármenes (1996) encontraram 43% de prevalência 

de mamites em ovelhas para iCCS de 0,3 × 106 células/ml enquanto Gonzalo et al. (2002) 
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calcularam uma prevalência de 24,6% para iCCS de 0,14 × 106 células/ml e Romeo et al., 

(1998) encontraram uma prevalência de 16% de mamite subclínica correspondente a iCCS 

superiores a 1,0 × 106 células/ml (Tabela 3.4).

Tabela 3.4 – Valores de CCS e sua associação a mamite. 

(adaptado de Romeo et al., 1998)

iCCS

×106
Mamite

Prevalência de 

mamite no 

rebanho

(%)

0,185 –0, 477 Ausência 72

0,576 Duvidoso 12

1,0 a 1,5 Infecção 16

Romeo et al., (1998), considerando que as ovelhas infectadas apresentam iCCS 

superiores a 0,34 × 106 células/ml, calcularam a prevalência de 16% e de 35% em rebanhos 

com tCCS de 0,25 × 106 células/ml e 1,0 × 106 células/ml, respectivamente.

Apesar de toda a variabilidade referida, a CCS é o melhor método indirecto para avaliar 

a condição da glândula mamária (McDougall et al., 2001), sendo hoje inequívoco que a CCS 

é um valioso indicador da frequência de mamites subclínicas também nos ovinos, 

particularmente quando se utilizam medições sucessivas e três classes (González-Rodríguez

et al., 1995; Haenlein, 2001; Berthelot  et al., 2006; Paape et al., 2007), estão apenas por 

estabelecer os limites aceitáveis da CCS.

Num estudo realizado em França o intervalo de 0,25 a 0,5 × 106 células/ml surgiu como 

o limiar para fazer a distinção entre ovelhas saudáveis e ovelhas com mamite. A sensibilidade 

da CCS foi calculada em 73% e a especificidade em 82% (Berthelot et al., 2006).

Desde o início dos anos 90 que têm sido avançados possíveis limites fisiológicos e 

patológicos para a CCS nos ovinos leiteiros, com vários estudos a propor valores distintos 

para os limites aceitáveis da CCS. 

O limite entre a CCS de uma glândula mamária saudável e de uma glândula mastítica 

estará entre os 0,5 e 1,6 × 106 células/ml (Lafi, 2006). 

Glândulas mamárias saudáveis apresentam iCCS abaixo das 0,5 × 106 células/ml (0,2 a 
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0,3 × 106 células/ml) por Gonzalo e Gaudioso Lacasa (1985) citado por Berthelot et al.

(2006); Beltran de Herredia e Iturritza (1988); De La Cruz M. et al. (1994); Fthenakis, (1996); 

McDougal et al., (2001) e entre as 0,25 e 1,0 × 106 células/ml por Gonzalo e Gaudioso 

Lacasa (1985) citado por Berthelot et al. (2006).

Há mesmo quem preconize como limite superior de CCS de ovelhas sem mamite o valor 

de 0,25 × 106 células/ml (Pengov, 2001)

Actualmente o valor que reúne maior consenso como limiar de aceitação de CCS de uma 

glândula mamária saudável é 0,5 × 106 células/ml (Gonzalo e Gaudioso Lacasa, 1985; 

Beltran de Herredia e Iturritza, 1988; Fthenakis, 1996; Romeo et al.,1998 e McDougall et al., 

2001). Nos Estados Unidos da América (E.U.A.) o valor aceite oficialmente é de 1,0 × 106

células/ml para ovelhas saudáveis.

De acordo com a IDF (2002), a Confederation Generale dês Producteurs de Lait de 

Brebis et dês Industriels de Roquefort tem um esquema de pagamento do leite (desde 1998) 

que assenta em três categorias, determinadas de acordo com uma cotação atribuída em 

função dos valores da CCS detectada mensalmente, (Tabela 3.5).

Tabela 3.5 – Categorias do leite de ovino em função de CCS em França.

(adaptado de IDF, 2002)

tCCS

(× 106 células/ml)
Categoria

< 1,0 1

1,0 – 1,5 2

> 1,5 3

A Associazone degli Industriali Caseari della Sardegna paga o seu leite de ovelha de 

acordo com a CCS (IDF, 2002) (Tabela 3.6).

Fica claro que a CCS em ovelhas já se provou como ferramenta válida e é já utilizada 

pelos melhores núcleos de produção europeus como critério de classificação do leite para 

pagamento à produção (Tabelas 3.5 a 3.7).
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Tabela 3.6- Preços do leite em função da categoria de tCCS em  Itália  (Associazione degli 

industriali caseari della Sardegna). (adaptado de IDF, 2002)

tCCS 

(× 106 células/ml)
Preço

>3 - 10 x 10-3 €/l

2,3 – 3 -5 x 10-3 €/l

1,8 – 2,3 - 2.5 x 10-3 €/l e anulação do prémio proteico

1,3 – 1,8 Preço base

1 – 1,3 2.5 x 10-3 €/l

0,5 – 1 5 x 10-3 €/l

<0,5 10 x 10-3 €/l

Tabela 3.7 - Preços do leite em função da categoria de tCCS em Itália (Cooperativa da 

província Sassari). (adaptado de IDF 2002)

CCS 

(× 106 células/ml)
Preço

>2,3 - 10 l/l e anulação do prémio proteico

2,3 Preço base

<1,3 Prémio proteico + 10 l/l

Em resumo:

Seja qual for a abordagem utilizada, a CCS é sempre um método rápido para avaliar a 

presença de mamites subclínicas, assumindo-se que as mamites clínicas são identificadas 

pelo operador durante as rotinas de ordenha e de maneio do rebanho.

Bergonier e Berthelot (2003), citando Lagriffoul  et al., (1999), indicam prevalências de 

6%, 13% e 26% em rebanhos cuja média anual de tCCS foi de 0,3, 0,6 e 1,1 × 106 células/ml, 

respectivamente.

Por isso, a CCS constitui um parâmetro útil para avaliar a relação entre a infecção 

intramamária e as alterações das características do leite quer em vacas quer em ovelhas 

(Kalantzopoulos et al., 2002 ; Raynal-Ljutovac et al., 2007).
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4. MICROBIOLOGIA DO QUEIJO

4.1 O leite

Os critérios higiénicos e bacteriológicos do leite de ovelha estão estabelecidos no Reg. 

(CE) 853/2004 de 29 de Abril. Nele se define que o leite cru deverá apresentar uma média 

geométrica de contagens de microrganismos em placas a 30ºC correspondente a um período 

de dois meses com, pelo menos, duas análises mensais, ≤500 000 UFC/ml para o caso de leite 

para fabrico de produto que não inclua nenhum processamento térmico, sem referência a 

CCS, ao contrário do expresso para o leite de vaca.

Para atingir e manter referido critério microbiológico dentro de limites aceitáveis é 

imprescindível o recurso a programas de controlo de higiene do leite na exploração.

Os principais factores que influenciam negativamente a implementação de programas 

de controlo da higiene do leite são o tamanho reduzido dos rebanhos, o baixo rendimento 

leiteiro por fêmea, instalações rudimentares, condições deficitárias da sala de ordenha, má 

qualidade da água, úbere e tetos sujos, ordenha manual e tempos de ordenha prolongados 

(Kalantzopoulos et al., 2002).

4.2 O queijo

4.2.1 Microbiologia do queijo

A maioria dos queijos resulta da combinação de quatro ingredientes: leite, coalho, sal e 

microrganismos, sendo estes últimos os principais responsáveis pelas características únicas 

de cada variedade de queijo. 

De acordo com a origem do leite e o tipo de coalho utilizado, o queijo pode ser dividido 

em quatro grupos (Freitas e Malcata, 2000). Na Península Ibérica citamos os seguintes 

exemplos: 

i. Leite cru de ovelha e coalho vegetal: Azeitão, Castelo Branco, Évora, Nisa, Serpa, 

Serra da Estrela e La Serena; 

ii. Leite cru de ovelha e coalho animal: Terrincho, Idiazábal, Manchego, Roncal e 

Zamorano;

iii. Leite cru de cabra e coalho vegetal: Cabra Transmontano e Marjorero;

iv. Mistura de leite de ovelha e de cabra e coalho animal: Amarelo da Beira Baixa, 
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Picante da Beira Baixa e Rabaçal.

A microflora do queijo pode ser dividida em dois grupos: flora ácido-láctica (starter) e 

flora secundária. A flora starter é promotora da acidificação do queijo e contribui para a cura, 

enquanto que a flora secundária não contribui para a acidificação do queijo mas é essencial 

para o processo de cura (Fox e Wallace (1997), citados por Beresford et al., 2001). 

Independentemente de serem flora starter ou flora secundária, estes microrganismos 

inserem-se nos seguintes grupos: Enterobacteriaceae, estafilococos e fungos, bem como 

bactérias ácido-lácticas como lactobacilos e lactococos e Enterococcus.

A microflora starter pode ser definida como um conjunto de microrganismos com 

capacidade de redução do pH do leite a <5,3 em 6h a 30-37ºC. Geralmente é composta por 

bactérias ácido-lácticas cujos exemplos mais comuns são os géneros Lactococcus (ex. 

Lactococcus [Lacto.] lactis), Streptococcus (ex. Strep. thermophilus ), Lactobacillus (ex. 

Lactobacillus [Lb.] helveticus e Lb. delbrueckii ), Leuconostoc e Enterococcus. 

De acordo com as temperaturas de fabrico do queijo desenvolvem-se bactérias mesófilas 

ou termófilas, estas últimas associadas a metodologias de fabrico que recorrem a 

temperaturas de 50-55ºC. A flora mesófila é tipicamente representada por Lacto. lactis ssp.

cremoris e Lacto. lactis ssp. lactis, que podem gerar alguma produção de citrato, 

determinante para o “flavour” do queijo. A flora termófila é representada por Strep.

thermophilus, Lb. delbrueckii ssp. delbrueckii, Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus, Lb. 

delbrueckii ssp. lactis ou Lb. helveticus.

Estas bactérias são adicionadas de forma predefinida ao leite no início do processo de 

fabrico do queijo e podem ser utilizadas individualmente ou em mistura (Beresford et al., 

2001).

A microflora secundária inclui bactérias ácido-lácticas não-starter que se desenvolvem 

naturalmente no interior dos queijos, e fungos que se desenvolvem quer no interior quer no 

exterior do queijo, e que tendem a ser específicos do tipo de queijo (Beresford et al., 2001).

A flora secundária pode ser adicionada na forma de culturas bem definidas (de acordo 

com as normas de produção do queijo) ou ser “acidentalmente” introduzida no queijo quer 

por contaminação prévia do leite quer durante o processo de cura (idem). 

No fabrico de queijos como o Queijo de Castelo Branco, ou o italiano Pecorino Sardo, 

ou o espanhol Marjorero, não se recorre à adição deliberada de bactérias starter, 
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recorrendo-se alternativamente uma combinação indeterminada de microrganismos 

presentes naturalmente no leite e que se desenvolvem durante o processo de fabrico do queijo,

atingindo densidades de até 108 UFC/g no espaço de algumas horas (Beresford et al., 2001).

A produção de ácido é fortemente condicionada pelo tipo de flora presente, podendo nos 

casos dos queijos que não resultam da adição de flora starter apresentar valores bastante 

díspares. Cogan et al. (1997), de isolados de Lactococcus e de Lactobacillus mesófilos, 

descobriram que apenas 8% e 2%, respectivamente, produziram ácido suficiente para reduzir 

o pH do leite a <5,3 no espaço de 6 h a 30ºC. Pelo contrário, dos isolados de Strep. 

thermophilus, Lactobacillus termófilos e de Enterococcus, 53%, 32% e 13%, 

respectivamente, reduziram o pH a 5,3 nesse período de tempo. Estes resultados demonstram 

a fraca capacidade de produção ácida dos isolados bacterianos mesófilos, tipicamente 

encontrados nos queijos artesanais, não os caracterizando portanto, como flora starter, ao 

contrário dos isolados termófilos.

Os estudos microbiológicos realizados em queijos artesanais nos países mediterrânicos 

focam-se essencialmente em grupos microbianos relacionados com questões sanitárias e com 

o processo de cura: enterobactérias, estafilococos, bactérias ácido-lácticas (LAB) e leveduras 

(Freitas e Malcata, 2000).

Cogan et al. (1997) caracterizaram 4.379 isolados bacterianos de 35 produtos lácteos 

artesanais europeus, dos quais 24 eram queijos artesanais. Encontraram Lactococcus em 38% 

dos isolados, Enterococcus em 17%, Strep. thermophilus em 14%, Lactobacillus mesófilos 

em 12%, Leuconostoc em 10% e  Lactobacillus termófilos em 9%.

As bactérias ácido lácticas não-starter (NSLAB) são lactobacilos e pediococos 

mesófilos que constituem uma parte importante da flora microbiana do queijo durante a cura. 

Não fazem parte da flora starter, não se desenvolvem bem no leite e não contribuem para a 

produção de ácido no queijo (Cogan et al., 1997).

Os lactobacilos estão divididos em três grupos, com base no tipo de fermentação: 

i. Homofermentativo estrito; 

ii. Heterofermentativo facultativo; 

iii. Heterofermentativo estrito. 

Os lactobacilos NSLAB normalmente presentes no queijo são membros do grupo ii. 

pelo que se designam muitas vezes por lactobacilos heterofermentativos facultativos (FHL).
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Os lactobacilos mesófilos mais frequentes são: Lb. casei, Lb. paracasei , Lb. plantarum, 

Lb. rhamnosus e Lb. curvatus (Jordan e Cogan, 1993; Copolla et al., 1997; Fitzsimons et al., 

1999, citados por Beresford et al., 2001); os pediococos mais frequentes são Pe. e Pe. 

pentosaceus.

Existem poucos dados relativos à flora NSLAB dos queijos portugueses. Roseiro e

Barbosa (1996), citados por Beresford, et al. (2001), afirmam que os lactobacilos 

predominam no Queijo de Serpa e no Queijo da Serra da Estrela, sobretudo Lb. paracasei e 

Lb. plantarum.

Os resultados de vários estudos sugerem que as espécies dominantes variam ao longo da 

cura, predominando Lb. paracasei na fase final da cura (Jordan e Cogan, 1993; Demarigny et 

al., 1996; Beauvier et al., 1997, Zarate et al., 1997; Fitzsimons et al., 1999, citados por 

Beresford et al., 2001). 

Não é clara a origem de flora NSLAB no queijo, já que pode ser encontrada quer em 

queijos produzidos a partir de leite cru quer a partir de leite pasteurizado. No caso dos queijos 

mediterrânicos a fonte mais provável é o leite.

O Queijo de Castelo Branco, devido à sua forte componente artesanal, mesmo quando 

produzido num estabelecimento industrial, apresenta uma grande variação de contagens 

microbianas (Tavaria e Malcata, 2000), tal como se constata noutros queijos feitos a partir de

leite de ovelha cru (Prodromou et al., 2002).

A fase de processamento do queijo determina a sua flora. A acidificação que decorre 

durante a cura é o principal factor condicionante do desenvolvimento da flora, pois pode 

limitar, entre outros, o desenvolvimento de fungos (idem). Segundo o mesmo autor a flora do 

queijo fresco é bastante diferente do queijo curado: os enterococos predominam no queijo 

fresco enquanto que no queijo curado predominam os lactococos. Embora diminuam de 

número ao longo da cura, as LAB estão presentes em grande número no produto acabado.

Além das LAB existem ainda bactérias ácido propriónicas (PAB) que metabolizam o 

lactato em propionato. São bactérias cujo metabolismo é parte determinante das 

características organolépticas do produto final. Conhecem-se cinco espécies: 

Propionibacterium (Prop.) freundenreichii, Prop. jensenii, Prop. thoenii, Prop. 

acidipropionici e Prop. cyclohexanicum.

Alekseeva et al., (1983), citados por Beresford et al., (2001) reportam antagonismo das 
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LAB face às PAB. 

A flora microbiana do queijo apresenta-se assim como uma entidade muito complexa, 

onde ocorrem importantes interacções entre NSLAB e outras bactérias.

Tal como no Queijo de Serpa, Roseiro e Barbosa, (1996), citado por Freitas e Malcata 

(2000) a flora microbiana do Queijo de Castelo Branco será qualitativamente idêntica à do 

leite a partir do qual foi fabricado: predominância de lactobacilos, coliformes e estreptococos; 

que abundam no queijo fresco e que diminuem ao longo da cura. Porém, Barbosa, (2000),

citado por Freitas e Malcata, (2000) demonstrou que as LAB mesófilas e os enterococos são 

os grupos predominantes, sendo os géneros Leuconostoc e Lactococcus os mais frequentes.

4.2.2 Factores que afectam o crescimento microbiano no queijo

O queijo, tal como outros alimentos, apresenta diversos factores que afectam o 

crescimento bacteriano. Reconhecem-se factores externos ao produto e factores específicos 

do produto.

Os factores externos ao queijo são todos aqueles que respeitam ao processo de fabrico 

(Figura 4.1), e neles se incluem não só processos tecnológicos, mas também BPH e BPF que 

podem afectar a higiene do produto realizado.

Figura 4.1 – Diagrama tecnológico para o fabrico tradicional de queijo 

e aspectos tecnológicos relevantes para a qualidade do queijo realizado.

(adaptado de Martins e Vasconcelos, 2002),
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Diagrama Aspectos Tecnológicos Relevantes
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Manual
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Os factores específicos do produto que condicionam o crescimento de microrganismos 

durante a cura, são diversos, (Figura 4.2). No queijo destacam-se a humidade, o conteúdo em 

sal e o pH.
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Figura 4.2 - Influências sobre o crescimento microbiano em alimentos.

(adaptado de Untermann, 1998)
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para 0,917 a 0,988 (Rüegg e Blanc, 1981, citados por Beresford, et al., 2001), o que está
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starter, ao contrário das bactérias ácido-lácticas da flora bacteriana secundária: Lacto. lactis, 

Strept. thermophilus, Lb. helveticus e Prop. freundenreichii ssp. shermanii que têm aw

mínima de  0,93, >0,98, >0,96 e 0,96, respectivamente (Weber e Ramet, 1987, citados por 

Beresford, et al., 2001). Este decréscimo de aw deve-se à evaporação, à salga e à hidrólise das

proteínas a péptidos e dos triglicéridos a glicerol e a ácidos gordos (Beresford, et al., 2001).

Diferentes zonas do queijo podem apresentar diferentes valores de aw. Por exemplo, os

queijos de pasta mole têm aw tendencialmente superior no centro.

4.2.2.2 NaCl

O teor em sal e os valores de aw estão intrinsecamente ligados, sendo que a acção 

inibitória do crescimento bacteriano do sal se deve à sua capacidade de reduzir a aw. A 

redução da aw provocada pelo sal é o principal factor de inibição microbiana no queijo 

(Rüegg e Blanc, 1981, citados por Beresford et al., 2001).

Conforme o teor em humidade e o pH do alimento assim se determina a quantidade de 

sal necessária à conservação do queijo, assumindo-se o valor de 10 a 100g/kg como 

suficiente (Beresford et al., 2001).

4.2.2.3 pH e ácidos orgânicos

O pH óptimo para o crescimento bacteriano é o neutro, sendo o desenvolvimento muito 

fraco a valores abaixo de 5,0. 

O pH de queijo fresco é idêntico ao do leite (6,69 ± 1,6), diminuindo na semana seguinte 

e estabilizando abaixo dos 5 ao fim de 30 dias de cura (Macedo et al., 1993). Devido à 

acumulação de ácidos orgânicos (láctico, acético e propiónico), o queijo no fim da cura 

apresenta valores de pH entre 4,5 e 5,3, que não permitem o desenvolvimento de espécies 

ácido-sensíveis.

4.2.2.4 Temperatura da cura

A temperatura da cura é condicionada pela velocidade de cura pretendida, que será tanto 

mais rápida mais elevada for a temperatura, mitigando assim o desenvolvimento da flora 

bacteriana responsável pela deterioração do produto.
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4.2.2.5 Potencial redox (Eh) 

O leite tem um Eh de +150 mV, o queijo tem -250mV. Esta considerável diferença

deve-se à fermentação do ácido láctico pela flora starter e pela redução de pequenas 

quantidades de O2 presentes no leite e na água (Crow et al., 1995 citado por Beresford et al., 

2001).

Portanto, o interior do queijo é essencialmente anaeróbico impedindo o crescimento de 

bactérias que não sejam anaeróbias obrigatórias ou facultativas. Bactérias aeróbias 

obrigatórias como Pseudomonas, Brevibacterium, Bacillus e Micrococcus spp. só crescem à 

superfície do queijo (Beresford et al., 2001).

4.2.2.6 Flora bacteriana

Há descrições da inibição do crescimento de enterococos e de bactérias ácido propiónico 

por Lb. casei, Lb. rhamnosus e Lb. plantarum (Jimeno et al., 1995a; Lynch et al., 1996, 

citados por Beresford, et al., 2001, mas o mecanismo de inibição permanece desconhecido.

Tudo indica que este mecanismo resulte da competição por metabolitos entre as espécies 

bacterianas e não por mediação devida a substâncias inibidoras como as bacteriocinas. 

4.2.2.7 Localização geográfica

A localização geográfica da exploração onde o leite é recolhido e o queijo é produzido

pode desempenhar um papel importante na flora bacteriana do leite. Tavaria e Malcata 

(2000), estudaram o Queijo da Serra da Estrela, concluindo que as diversas localizações 

geográficas reflectem a variabilidade em termos de padrões de higiene e da prática do 

fabrico.

4.3 O Queijo de Castelo Branco

Há poucos estudos de caracterização dos queijos da Beira Baixa o que dificulta a sua 

caracterização inequívoca.

A caracterização físico-química do Queijo de Castelo Branco foi realizada por Mata, 

(1989), elementos reunidos na Tabela 4.4.
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Tabela 4.1 - Caracterização físico-química e bioquímica do queijo de Castelo Branco.

(adaptado de Freitas e Malcata, 2000)

Parâmetro Queijo Castelo Branco

pH 5,10

Humidade (%wt/wt) 3,35

NaCl (%wt/wt de TS) 6,17

Gordura (%wt/wt de TS) 54,00

Proteína total (%wt/wt de TS) 36,54

N solúvel (%wt/wt de TN) 35,73

Embora a caracterização microbiológica do Queijo de Castelo Branco esteja por realizar, é 

certo que o queijo constitui um bom meio de desenvolvimento bacteriano, incluindo agentes 

patogénicos.

Nenhum dos queijos DOP produzidos a partir de leite cru admite processos como a 

pasteurização do leite que lhe dá origem uma vez que dependem da microflora indígena a 

qual assume o papel de starter. Por este facto estes queijos podem constituir um perigo para a 

saúde pública pois essa mesma microflora indígena não é qualitativa nem quantitativamente 

conhecida.

A bibliografia referente à microbiologia do Queijo de Castelo Branco é escassa. Mata 

(1989) e Marques (1991), citados por Freitas e Malcata (2000), quantificam uma microflora 

viável total de 108 UCF/g em queijo com 40 dias de cura. Os mesmos autores descrevem uma 

concentração de coliformes de 102 a 105 UFC/g de queijo e não detectaram nem Staph. 

aureus nem Salmonella spp. em 0,1 e 25g de queijo, respectivamente. Pintado (1996), citada 

por Freitas e Malcata (2000), estudou a frequência de L. monocytogenes, L. innocua e L. 

seeligeri em explorações da sub-região de Castelo Branco encontrando valores de 46%, 

36,5% e 3,2%, respectivamente.
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5. SAÚDE PÚBLICA

As doenças de origem alimentar de natureza infecciosa ou tóxica são provocadas por 

agentes cuja porta de entrada no organismo é o tubo digestivo.

Reúnem um conjunto de entidades nosológicas que, por afectarem consumidores de 

todas as idades e estratos sociais, são um importante problema de saúde pública. Os factores 

de risco para a sua ocorrência são transversais na população e muito diversos: alterações dos 

padrões de consumo de alimentos e dos sistemas de produção de alimentos, nível de 

implementação de medidas de controlo de higiene e segurança alimentar, etc., (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Factores de risco para a ocorrência e a disseminação 

de doenças de origem alimentar

(adaptado de WHO/FAO/OIE, 2004).

Factores Exemplos

Sociais Consumo de espécies animais selvagens/ “novas”.

Tecnológicos

Globalização.

Controlos na cadeia alimentar focalizados nas bactérias e não nos vírus.

Análises de risco não contemplam alterações rápidas de exposição.

Ecológicos
Experimentação tecnológica na produção de alimentos.

Populações imunossuprimidas.

Microbiológicos
Recombinação viral após contaminação fecal de comida com múltiplos agentes 

patogénicos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO) em 2005 registaram-se 1,8 milhões 

de mortes associadas a doenças diarreicas no mundo, sendo os alimentos a principal fonte de 

microrganismos responsáveis por doenças diarreicas e zoonoses como a brucelose, a 

listeriose, etc. (WHO, 1999; WHO, 2007).

Apesar de as infecções de origem alimentar se caracterizarem por baixas taxas de 

mortalidade, o impacto económico da incidência elevada é agravado pelo absentismo, custo 

dos cuidados médicos e hospitalizações, custo da investigação dos surtos de toxinfecção 

alimentar, custos de remoção e de destruição dos produtos avariados do mercado e custos 

associados à perda de confiança pelo consumidor.
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5.1 Agentes de toxinfecção alimentar

Actualmente, os sistemas mundiais de epidemiovigilância tendem a contemplar agentes 

como Brucella spp., Clostridium botulinum, Salmonella spp., Staph. aureus, Clostridium 

perfringens, Bacillus cereus, L. monocytogenes, E. coli enterotoxinogénica (ETEC) e 

Campylobacter spp. (Leclerc et al., 2002). Importa salientar que todos estes agentes 

patogénicos são não só agentes de infecção alimentar como potencialmente veiculados pelo 

leite (Tabela 5.2).

Tabela 5.2 – Agentes de infecções alimentares mais frequentes no leite.

(adaptado de Center for food safety and applied nutrition [CFSAN], 2007)

Agente Doença Alimentos implicados

EHEC Colite hemorrágica

Síndrome urémico hemolítico (SUH)

Carne picada, leite cru, queijo de pasta 

mole.

L. monocytogenes Listeriose Leite cru, queijo de pasta mole, carne crua e 

vegetais.

Staph. aureus Estafiloenterotoxémia Carne e seus produtos, ovos, pastelaria com 

creme, leite cru e lacticínios.

Estreptococos grupo A Escarlatina Leite, gelado, ovos, marisco.

Brucella Brucelose Leite cru e queijo fresco.

A incidência deste grupo de doenças é subestimada pelas seguintes razões :

i. Inespecificidade do quadro sintomatológico;

ii. Carência de diagnóstico laboratorial;

iii. Deficiente recolha e análises de dados epidemiológicos durante a anamnese dos

pacientes.

5.1.1 Escherichia coli

Cocobacilo Gram-negativo, da família Enterobacteriaceae. Encontra-se no intestino do 

Homem e dos animais de sangue quente. Tem por valores óptimos de crescimento de 35 a 

40ºC (podendo ir dos 7 aos 46ºC), pH óptimo de 6 a 7 (podendo ir de 4,4 a 9) e aw> 0,95

(ICMSF, 1996).

Apesar de algumas estirpes poderem causar doença, sendo classificadas de acordo com 
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os factores de virulência que expressam e com as manifestações clínicas da referida doença 

(Fairbrother e Nadeau, 2006), a maioria das estirpes de E. coli são inofensivas.

Tabela 5.3 – Estirpes de E. coli, doenças e alimentos associados.

(adaptado de CFSAN, 2007)

Estirpe E. coli Doença Alimento de risco

EHEC Enterohemorrágica
Colite hemorrágica 

S. U. H.

Carne picada, leite cru, vegetais, queijo 

pasta mole, carne caça

ETEC Enterotoxinogénica Diarreia do viajante Contaminação fecal.

EPEC Enteropatogénica Diarreia infantil Carne crua vaca e galinha.

EIEC Enteroinvasiva Disenteria bacilar
Desconhecido. Descritos surtos com 

carne picada e leite cru.

Das quatro estirpes referidas na Tabela 5.3, apenas uma não é actualmente, uma 

preocupação prioritária nos países com uma boa rede de saneamento: a ETEC (CFSAN, 

2007).

E. coli produz uma toxina idêntica à toxina de Shigella dysenteriae tipo 1: a toxina Shiga 

(Stx). A infecção por E. coli serótipo O157:H7, produtora de toxina Stx, foi descrita em 1982 

e desde então têm vindo a ser relatados surtos por todo o mundo, estando E. coli O157:H7 

associada a casos de colite hemorrágica e de insuficiência renal aguda na sequência de 

síndrome urémico hemolítico (SUH). Nos E.U.A. estima-se que ocorram por ano 73.480 

casos de infecção por E. coli, responsáveis por 2.168 hospitalizações e por 61 mortes anuais 

(Rangel et al., 2005).

Os ruminantes domésticos - bovinos, ovinos e caprinos - são o reservatório natural de E. 

coli (CFSAN, 2007) e estão descritos casos da patologia associados ao consumo de queijo, 

com evidência de sobrevivência da bactéria não só no leite cru mas também durante o 

processo de cura do queijo (Quinto e Cepeda, 1997) pelo que não é surpreendente que as 

principais fontes de E. coli sejam o leite cru, o queijo fabricado a partir de leite cru, a carne de 

bovinos, de caprinos e de aves e a maionese.

5.1.2 Listeria monocytogenes

O género Listeria reúne seis espécies: L. grayi, L. innocua, L. ivanovii,                                  
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L. monocytogenes, L. seegligeri e L. welshmeri, bacilos Gram-positivos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos e flagelados a temperaturas inferiores a 30ºC (Jemmi e Stephan,

2006). L. monocytogenes é uma bactéria ubiquitária, geralmente considerada um agente 

contaminante dos alimentos, motivo porque o “Grupo Informal para a Listeriose de Origem 

Alimentar” da WHO a considera uma zoonose ocupacional (WHO, 1988). Em todo o caso, 

entendemos que não se deve menosprezar a possibilidade de numa mamite subclínica por L.

monocytogenes, haver excreção intermitente da bactéria no leite, assumindo aqui a detecção 

precoce de ovelhas portadoras de L. monocytogenes uma importância crucial.

L. monocytogenes cresce a temperaturas entre 1ºC e 45ºC, sob condições aeróbicas e 

facultativamente anaeróbicas, sendo o seu crescimento óptimo a 30ºC-37ºC (Jemmi e

Stephan, 2006) e a um pH óptimo entre os 4,4 e 9,4 (CFSAN, 2007).

A listeriose é uma doença pouco frequente nos animais. Afecta essencialmente os

ruminantes, causando meningoencefalite, septicémia e aborto. Estão descritos casos de 

mamite em bovinos e em ovinos. No Homem provoca aborto e nados-mortos, e nas crianças 

e nos imunodeprimidos pode causar septicémia e meningite, com um período de incubação 

de 11 a 70 dias (idem)

Os surtos de toxinfecção alimentar estão frequentemente associados ao consumo de 

queijo de pasta mole, de leite cru e de carnes processadas mantidas em refrigeração por

períodos prolongados (Suchchat et al., 1991). Gameiro et al. (2007) encontraram evidências 

que nos queijos feitos a partir de leite cru sem adição de starter, o tempo de cura prolongado 

não é suficiente para garantir a ausência de L. monocytogenes.

A maioria dos países europeus reporta uma incidência anual de 2 a 10 casos de listeriose

por milhão de habitantes por ano (Jemmi e Stephan, 2006). A doença é menos subnotificada 

que outras infecções de natureza alimentar, devido à elevada taxa de fatalidade da listeriose, 

que surge como casos isolados ou como surtos epidémicos. 

5.1.3 Brucella spp.

A brucelose é uma doença infecciosa provocada por bactérias do género Brucella,

cocobacilos Gram-negativos, aeróbios estritos, que crescem a temperaturas entre 20ºC e 

40ºC, têm uma temperatura óptima de crescimento de 37ºC, são destruídos a 63ºC durante 7 a 

10 minutos, não toleram concentrações de NaCl ≥ a 4% e têm pH óptimo entre 6,6 e 7,4 a 



41

37ºC (mas toleram valores de pH entre 5,8 e 8,7) (CFSAN, 2007).

Brucella spp. têm um leque variado de hospedeiros, sendo quatro espécies de Brucella

potencialmente zoonóticas: B. melitensis que tem por hospedeiros preferenciais os ovinos e 

os caprinos; B. abortus que tem por hospedeiros os bovinos; B. suis que tem por hospedeiros 

suínos e a B. canis que tem por hospedeiros os canídeos. 

A brucelose, febre ondulante ou febre de Malta, apresenta-se no Homem como uma 

doença assintomática ou, alternativamente, sob a forma de cansaço, cefaleias, dores

musculares/articulares, febre e suores nocturnos, assemelhando-se a um síndrome gripal. O

período de incubação é de 8 a 20 dias, atingindo nos casos crónicos seis meses (Leclerc et al., 

2002).

A infecção humana ocorre por:

i. Ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas por Brucella;

ii. Inalação da bactéria a partir de produtos de origem animal como nas operações de 

abate de animais infectados;

iii. Contacto directo com a bactéria presente em material de elevada infecciosidade 

como os produtos de aborto;

Destas portas de entrada da bactéria, a primeira é a única que pode conduzir a uma 

evolução epidémica da doença. Os alimentos mais frequentemente implicados nestes surtos 

epidémicos são o leite e os produtos lácteos. A infecciosidade destes produtos ocorre quando

a fêmea (ovelha, cabra, vaca, etc.) excreta Brucella no leite. Na ausência de pasteurização a 

bactéria mantém-se viável no leite e nos produtos lácteos, sendo o queijo fresco o alimento 

mais frequentemente implicado nos surtos epidémicos desta zoonose.

A inalação e a contaminação de feridas da pele não são formas de transmissão 

frequentes pois implicam um contacto mais estreito com animais em período de excreção, 

são registadas, sobretudo, entre os profissionais que manipulam animais vivos ou produtos 

de origem animal como os veterinários, os magarefes, os pastores, etc.

Em Portugal vigora um Plano de Erradicação da Brucelose dos Pequenos Ruminantes 

(PEBPR) que exige a realização de serologias periódicas para pesquisa de anticorpos 

anti-Brucella que permitem a classificação sanitária dos rebanhos:

i. Rebanho não indemne: B2;

ii. Rebanho indemne de brucelose: B3;
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iii. Rebanho oficialmente indemne de brucelose: B4.

Esta classificação sanitária impõe restrições à movimentação animal e à utilização de 

produtos de origem animal como é o caso do leite. Como medida de segurança, unidades de 

transformação que produzam queijo feito à base de leite cru e que aceitem leite de rebanhos 

não indemnes deverão garantir a segregação dos lotes, assegurar a sua rastreabilidade e 

realizar um período de maturação de pelo menos dois meses (Reg. [CE] 853/2004, de 29 de 

Abril).

Em 2005, a Beira Interior registou 19,63% de explorações não indemnes de brucelose 

(1.809 efectivos, N = 9.216), correspondendo a 7,46% (35.617 animais, N = 477.570) de 

pequenos ruminantes, dos quais 0,18% (840 animais, N = 477.570) apresentaram serologias 

positivas, o que espelha uma tendência negativa da incidência da brucelose nos últimos anos 

na região (DGV, 2007). 

A incidência de brucelose humana no distrito de Castelo Branco também apresenta uma 

tendência claramente negativa (Direcção Geral de Saúde [DGS], 2006), estando apenas 

notificados três casos em 2005 e doze em 2002.

Estes indicadores epidemiológicos associados às restrições legais quanto à utilização de 

leite potencialmente transmissor da zoonose traçam um cenário bastante tranquilizador

quanto à incidência de brucelose humana.

5.1.4 Staphylococcus spp.

O género Staphylococcus é constituído por cocos Gram-positivos, anaeróbios

facultativos, e divide-se em dois grupos com base na capacidade (ou ausência dela) de síntese 

da enzima coagulase: Staphylococcus coagulase positivos (ECP) e Staphylococcus coagulase 

negativos (ECN) (Prescot et al., 1996).

A classificação em ECP e ECN está também associada à patogenicidade dos mesmos, 

com os ECP associados a infecções crónicas e graves e os ECN com menor capacidade de 

invasão mas cada vez mais associados a infecções nosocomiais como agentes oportunistas.

O exemplo mais importante de ECP é Staph. aureus com algumas estirpes

toxinogénicas e crescimento óptimo entre os 7ºC e 45ºC, a pH de 4,2 a 9,3 e aw>0,86 

(CFSAN, 2007). Os ECN estão representados por Staph. epidermidis, agente identificado 

como a causa mais frequente de mamite em ovinos (Bergonier e Berthelot, 2003, Queiroga, 
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2006).

S. aureus no Homem provoca doença caracterizada por um período de incubação curto

após o qual surge abruptamente náusea, vómito, prostração, cólicas abdominais, cefaleias, 

mioclonias, alterações do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea. Trata-se de uma doença 

auto-limitante que evolui, em média, em 2 dias (CFSAN, 2007).

Esta bactéria encontra-se em poeiras, na água, no leite e nos alimentos, mas o Homem é 

o seu principal reservatório, sendo os principais locais de colonização as mãos e a 

nasofaringe. Este facto é utilizado como indicador de contaminação no fabrico.

Os alimentos envolvidos mais frequentemente em surtos epidémicos de 

estafiloenterotoxicose são o leite e os lacticínios, a carne e produtos à base de carne e as 

saladas compostas.

Os parâmetros químicos do queijo associados a más práticas de higiene favorecem a 

contaminação por  Staphylococcus e a sua proliferação (Aygun et al., 2005).

De acordo com Haeghebaert et al. (2001), citado por Leclerc et al. (2002), 49% dos

casos de gastroenterite por S. aureus declarados em 1998 nos consumidores franceses 

tiveram origem em leite e seus derivados. 

Enfatize-se porém, que, tal como para outras toxinfecções alimentares, há uma 

sub-notificação do número real de casos de estafiloenterotoxicose.

5.1.5 Enterococcus spp.

Estas bactérias integraram os Streptococcus do Grupo D até 1984 quando a análise 

genómica indicou que a sua classificação noutro género seria mais apropriada, por isso são 

actualmente designados por Enterococcus spp. Caracterizam-se por uma temperatura de 

crescimento óptimo entre 10ºC a 45ºC, a 6,5% NaCl com pH 9,6 e sobrevivem cerca de 30’ a 

60ºC (Murray, 1990) 

O habitat natural de Enterococcus spp é o tracto intestinal dos mamíferos mas também 

foram isolados do solo, de plantas e do intestino de aves e de insectos. Também está descrita 

a ocorrência de Enterococcus spp. no tracto urogenital bem como na cavidade oral (idem). 

A infecção por Enterococcus spp. causa um quadro clínico caracterizado por 

bacteriémia, enterite, endocardite, infecção urinária e infecções neonatais (idem).

Enterococcus spp. sobrevivem nos instrumentos de recolha e no equipamento de 
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refrigeração do leite., estão profusamente presentes nos queijos feitos a partir de leite cru e 

pensa-se que a sua contribuição no sabor deste tipo de queijos é importante (Gelsomino et al., 

2002). 

A fonte de Enterococcus spp no leite cru é desconhecida. Gelsomino et al. (2002)

isolaram a mesma estirpe de Enterococcus em amostras de leite, de queijo e de fezes 

humanas, o que indicia a contaminação humana como a fonte de Enterococcus spp. mas não 

anula a hipótese de a infecção humana ser uma consequência directa do consumo de leite 

e/ou queijo. Um estudo realizado no queijo Cheddar identificou E. casseliflavus como o 

enterococo mais frequente no leite, no queijo e nas fezes humanas, seguido de E. faecalis 

(Gelsomino et al., 2001).

Enterococcus spp. são agentes nosocomiais frequentes e revelam uma resistência 

antimicrobiana crescente (Noskin, 1997). Recorde-se que as infecções nosocomiais são hoje 

um relevante problema de saúde pública e uma importante causa de morbilidade e de 

mortalidade. Esta patologia está a conduzir a um grande aumento das despesas de saúde. Nos 

E.U.A., cerca de 2 milhões de infecções nosocomiais são declaradas todos os anos, das quais 

80.000 levam ao falecimento dos pacientes. O seu custo atinge cerca de 5 mil milhões de 

dólares americanos por ano (Improving Pacient Safety in Europe [IPSE], 2006). Na Europa, 

5 milhões de infecções nosocomiais são notificadas por ano, sendo 135.000 fatais (idem). Em 

todo o mundo, cerca de 1,4 milhões de indivíduos sofrem cada dia uma infecção nosocomial 

(idem).
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6. MATERIAL E MÉTODOS

6.1. Caracterização da Beira Baixa

A Beira Baixa (distrito de Castelo Branco) constituiu com a Beira Alta (distrito da 

Guarda) a Beira Interior, região administrativa do Ministério da Agricultura até publicação 

do Decreto Regulamentar n. 12/2007, de 27 de Fevereiro, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

209/2006, de 27 de Outubro. Devido a esta estruturação, a informação disponível relativa à 

Beira Baixa tende a não ser imediata por estar muitas vezes fundida com a da Beira Alta.

6.1.1 As explorações

Na Beira Baixa a produção de leite de ovino assenta num período de 4 a 6 meses de 

ordenha (início em Novembro ou Dezembro), sendo os borregos desmamados ao mês de 

idade, como se verifica nas restantes zonas da bacia mediterrânica (Kalantzopoulos et al., 

2002).

Analisando o peso de cada espécie no efectivo regional para a Beira Interior obtemos 

67% ovinos, 17% caprinos, 9% suínos, 5% bovinos de carne e 2% bovinos leiteiros (INE, 

2000).

Em 2005 a Beira Interior tinha registado 9.431 explorações de pequenos ruminantes, 

albergando 485.386 animais (Direcção Geral de Veterinária [DGV], 2007). 

6.1.2 Estatuto sanitário

O estatuto sanitário relativo à brucelose dos pequenos ruminantes em 2006 era o 

seguinte: 2.498 explorações B3, albergando 138.251 pequenos ruminantes e 4.384 

explorações B4, albergando 287.400 pequenos ruminantes (DGV, 2007).

Sabendo que, devido às medidas de luta contra a brucelose impostas nos normativos 

vigentes (particularmente as imposições a nível de segregação de lotes e de tempos de cura 

prolongados), as queijarias privilegiam explorações com estes dois estatutos sanitários para 

fornecer leite para o fabrico de queijo, e que cerca de 19,3% destes pequenos ruminantes 

serão caprinos (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2006), os potenciais fornecedores de 

leite para queijo na Beira Interior serão cerca de 343.500 ovinos.
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6.1.3 Tamanho do efectivo

A exploração de pequenos ruminantes na Beira Baixa não apresenta rebanhos de 

tamanho uniforme. Na Beira Baixa são tipicamente pequenos na região da Cova da Beira 

(concelhos de Fundão e Covilhã) e muito maiores na região da Campina (concelho de 

Idanha-a-Nova) oscilando assim entre as dezenas e os milhares. 

6.1.4 A produção leiteira

O INE, registou no ano de 2000 um efectivo ovino nacional de 3.578.000 animais, dos 

quais 600.000 de aptidão leiteira, encontrando-se 527.000 (14,7%) na região da Beira 

Interior, sendo 323.000 (9%) de aptidão leiteira (INE, 2000).

Ao longo dos últimos 30 anos, Portugal tem mantido uma produção de leite de ovelha 

regular de cerca de 100.000 t/ano (IDRHA, 2004). 

6.1.5 A actividade queijeira

O país apresenta uma produção crescente de queijo de ovelha, com a Beira Interior a

liderar esta fileira, e os queijos DOP da Beira Baixa a acompanharem esta tendência (Tabela 

6.1).

Tabela 6.1 – Produção de queijo DOP em Portugal. 

(Adaptado de IDRHA, 2004)

Produto 1997 1998 1999 2000 2001

Queijo Castelo Branco 31.7 61.1 45.8 65.6 55.1

Queijo Amarelo da Beira Baixa 49.0 71.7 69.4 73.6 51.6

Queijo Picante da Beira Baixa 23.5 27.4 27.7 23.5 27.3

Total queijo DOP 1064.1 1120.7 1256.1 1365.1 1526.0

Total INE 50 106.0 53 071.0 58 663.0 62 128.0 62 110.0

Total INE: corresponde a toda a produção de queijo curado nacional.

A tradição queijeira portuguesa é representada na Beira Baixa por três queijos DOP: 

Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa e Queijo Picante da Beira Baixa, 

todos eles produzidos com leite de ovelha (estreme ou mistura com leite de cabra).
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O Queijo de Castelo Branco, tal como é definido pelo IDRHA, é um queijo curado, de 

pasta semifina ou semimole, ligeiramente amarelado, com alguns “olhos” pequenos e obtido 

por esgotamento lento da coalhada, após coagulação do leite cru de ovelha, por acção de uma 

infusão de cardo Cynara cardunculus. A área geográfica de produção do Queijo de Castelo 

Branco abrange os concelhos de Castelo Branco, Fundão, Belmonte, Penamacor, 

Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão e algumas freguesias da Covilhã. Tratam-se de 

concelhos onde dominam as empresas de pequena e de média dimensão (Tabela 6.2).

Nesta região os estabelecimentos industriais licenciados para laboração de produtos 

lácteos são essencialmente do tipo 4 ou tipo 3 (Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho):

 Estabelecimento industrial tipo 4 tem um número máximo de 5 trabalhadores e 

potência eléctrica contratada até 25 kVA. 

 Estabelecimento industrial tipo 3 tem um número de trabalhadores superior a 5 e 

inferior a 50 e potência eléctrica contratada superior a 25 kVA e inferior a 250 

kVA.

Tabela 6.2 – Caracterização dos estabelecimentos industriais para laboração de produtos 

lácteos, por concelho, na Beira Baixa.

(Adaptado de Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro [DRAPC], 2007)

Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
Venda
Directa

Total

Castelo Branco 1 3 24 1 29

Idanha-a-Nova 3 9 1 13

Fundão 3 34 3 40

Vila Velha Ródão 2 2 1 5

Belmonte 3 3

Penamacor 1 4 5

Total 1 12 76 6 95

Em 2007 existiam 95 estabelecimentos licenciados para a laboração de produtos lácteos 

mas apenas 13 ao abrigo da certificação DOP (Tabela 6.3).
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Tabela 6.3 – Produção de queijo DOP na Beira Baixa, 2005.

(Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural [DGADR], 2007)

Queijo
Explorações abastecedoras de 
leite

Queijarias Produção (kg)

Queijo Castelo Branco 28 3 43 050

Queijo Amarelo da Beira 

Baixa
87 6 60 960

Queijo Picante da Beira Baixa 66 4 35 525

Total 181 13 139 535

6.2 Desenho do estudo e selecção das amostras

A zona-alvo do estudo foi a área geográfica do queijo de Castelo Branco DOP: 

concelhos do Fundão, Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Covilhã e 

Belmonte. O concelho foi a unidade geográfica de análise. A unidade epidemiológica 

investigada foi a exploração. 

Foram seleccionadas 5 queijarias da zona-alvo. Os critérios de selecção das queijarias 

foram a dimensão da empresa e a representatividade geográfica. Quanto à dimensão só foram 

integradas no estudo queijarias de tipo 3; de forma a alargar a representatividade geográfica

do estudo seleccionámos 2 queijarias do concelho de Castelo Branco, 1 do concelho de 

Idanha-a-Nova, 1 do concelho do Fundão e 1 do concelho de Vila Velha de Ródão (Tabela 

6.4).

Tabela 6.4 – Localização geográfica das queijarias.

Queijaria 1 2 3 4 5

Concelho Vila Velha de Ródão Idanha-a-Nova Castelo Branco Fundão

Aos responsáveis das queijarias foi solicitada a colheita semanal de uma amostra de leite 

do tanque de mistura das explorações fornecedoras, durante os meses de Janeiro a Maio de 

2007 correspondendo 17 semanas consecutivas.

No total foram colhidas 685 amostras de leite de ovelha de 68 explorações da área 

geográfica de produção do Queijo de Castelo Branco DOP.
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6.3 Amostragem e análises laboratoriais

6.3.1 Amostragem

O número de explorações envolvidas no estudo (n = 68) e o total de amostras de leite 

recolhidas (n = 685) pelas 5 queijarias seleccionadas estão estratificadas na Tabela 6.5. As 

queijarias foram codificadas de 1 a 5 para assegurar a confidencialidade dos dados.

Tabela 6.5 – Número de amostras por queijaria

Queijaria 1 2 3 4 5

Explorações 10 9 4 14 31

N.º de amostras 130 115 44 156 240

Inicialmente, procedemos à caracterização das 68 explorações em termos de dimensão e

de localização geográfica. Posteriormente, as explorações foram distribuídas por 6 classes 

em função do tamanho do rebanho, numeradas de 1 a 6 na Tabela 6.6.

Tabela 6.6 – Caracterização das explorações quanto à dimensão do rebanho.

Classe 1 2 3 4 5 6

N.º de animais <250 250-499 500-749 750-999 1000-1249 >1250

A distribuição das amostras por queijaria e classe de dimensão do efectivo foi a descrita 
na Tabela 6.7.

Tabela 6.7 – Caracterização das amostras por classe de dimensão do efectivo e 

queijaria.

Classe 1 2 3 4 5

1 39 0 8 27 117

2 65 25 22 52 91

3 13 38 14 77 24

4 13 13 0 0 0

5 13 13 0 0 8

6 13 13 0 0 0

7 13 13 0 0 0

Total 130 115 44 156 240
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Constata-se que a queijaria com maior número de amostras (queijaria 5) apresenta 

também um maior número de amostras em referência a efectivos com menos de 250 animais. 

Os efectivos de maior dimensão (mais de 1000 animais) foram representados nas queijarias 1 

e 2.

A distribuição dos rebanhos, por classe de dimensão foi a descrita na Tabela 6.8.

Tabela 6.8 – Distribuição dos rebanhos por classe de dimensão.

Quanto à classificação sanitária, 61 explorações (89,7%) tinham à data da colheita das 

amostras de leite a classificação sanitária de “oficialmente indemne de brucelose” (B.4) e 7

(10,3%) a classificação sanitária de “indemne de brucelose” (B3). Assim, das 685 amostras 

colhidas, 35 (5,1%) correspondem a efectivos “indemnes de brucelose”.

6.3.2 Análises laboratoriais

As amostras biológicas foram constituídas por 50 ml de leite, colhidos do tanque de 

mistura da exploração, acondicionados em frascos esterilizados e transportados em malas 

térmicas com acumuladores de gelo à temperatura de refrigeração (0-4ºC) para o 

Departamento de Qualidade Alimentar do Laboratório de Apoio Regional de Alcains da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro.

No laboratório, as amostras de leite foram processadas por citometria de disco num 

contador electrónico de células integralmente automático - FOSSOMATIC 250 – no período 

de 24 horas após a sua colheita.

6.3.2.1 O método de CCS Fossomatic (CCSF)

A CCS pode ser realizada por contadores electrónicos, sendo a microscopia directa com 

recurso ao corante azul-de-metileno, o método de referência indicado pela International 

Dairy Federation (IDF), 1995.

Este método apresenta como principal desvantagem a inespecificidade na distinção 

entre o que são células e o que são partículas citoplasmáticas (resultantes da actividade 

Classe 1 2 3 4 5 6 7

Rebanhos 23 25 14 2 2 1 1



51

secretora da glândula). 

Os aparelhos automáticos de CCS baseiam-se na citometria de fluxo: a amostra de leite é 

debitada através de uma câmara de fluxo, de diâmetro reduzido, de forma a que apenas uma 

célula passe de cada vez e o detector a contabilize; ou na citometria de disco: um detector 

conta o número de células num disco rotativo (Gonzalo et al., 2004).

O método de CCS Fossomatic (CCSF) é o mais utilizado em laboratórios de análise de 

leites e baseia-se no princípio da fluorescência óptica para determinar contagens de ADN: 

i. O corante brometo de etídio penetra nas células e forma um complexo 

fluorescente com o ADN nuclear; 

ii. A amostra é exposta a luz azul que excita as células tingidas fazendo-as emitir 

luz vermelha; 

iii. A emissão de luz vermelha, depois de amplificada é contabilizada por um 

detector e multiplicada por um factor de correcção de modo a registar o n.º de 

células somáticas por mililitro (idem).

Os aparelhos de CCS fluoro-óptico-electrónicos, baseados na citometria de fluxo ou de 

disco, após coloração do ADN revelaram uma exactidão aceitável para ovelhas quando 

comparados com o método de referência, embora a citometria de fluxo seja ligeiramente 

mais precisa e apresente melhor repetibilidade quando comparada com a citometria de disco, 

particularmente se estiverem em causa CCS elevadas (Gonzalo et al., 1993; Gonzalo et al., 

2004).

6.4 Análise estatística

Os resultados das contagens electrónicas foram registados, armazenados e processados 

no software SPSS, versão 15.0.
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7. RESULTADOS

7.1 Contagem de Células Somáticas (CCS)

A Contagem das Células Somáticas apresentou uma média geométrica de 0,55 x 106 

células/ml e mediana de 0, 47 x 106 células/ml.

Reunimos os resultados da estatística descritiva relativa às CCS na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 – Estatística descritiva das CCS.

N.º amostras Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão

CCS/ml

(x 106)
685 0,015 5,762 0,551 0,467 0,520 

Tomando por referência o valor aceite oficialmente nos E.U.A., de tCCS 1,0 × 106

células/ml para leite microbiologicamente aceitável e estabelecendo como ideal tCCS de 0,5

× 106 células/ml para a mesma qualidade de leite, a distribuição das CCS está reunida na 

Tabela 7.2:

Tabela 7.2 - Distribuição das CCS.

(n = 685)

CCS (×106)

>1,0 1,0-0,5 <0,5

12,55% 28,76% 58,69%

Isto é, no universo da nossa amostragem cerca de 58,69% das amostras de leite do 

tanque de mistura das explorações correspondem a rebanhos com leite microbiologicamente 

conforme e só 12,55% a rebanhos com leite não conforme. Das 685 amostras analisadas, 402

amostras (58,69%) exibiram contagens abaixo das 0,500 × 106 células/ml enquanto 86 

(12,6%) apresentaram valores acima das 1,5 × 106 células/ml.

7.2 Análise geográfica das CCS

O concelho com maior número de amostras processadas foi o de Castelo Branco, com 

251 amostras (36,8%), seguido pelo concelho de Fundão com 183 (26,7%). 
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Tabela 7.3 – Distribuição das amostras por concelho.

Concelho Castelo Branco Idanha-a-Nova Fundão Vila Velha 
de Ródão

Covilhã Belmonte

Efectivos 23 10 24 6 2 3

Amostras 251 128 183 78 20 25

A Covilhã foi o concelho com menos amostras analisadas: 20 (2,9%) (Tabela 7.3).

Tabela 7.4 – CCS a nível concelhio.

Concelho n Média
(× 106)

Mediana
(× 106)

Desvio 
padrão
(× 106)

Mínimo
(× 106)

Máximo
(× 106)

Castelo Branco 251 0,567 0,410 0,555 0,030 5,747

Idanha-a-Nova 128 0,372 0,345 0,234 0,015 1,177

Fundão 183 0,568 0,443 0,427 0,017 2,220

Vila Velha de Ródão 78 0,799 0,690 0,807 0,032 5,762

Covilhã 20 0,436 0,473 0,160 0,095 0,735

Belmonte 25 0,513 0,317 0,570 0,073 2,546

A média mais elevada de CCS registou-se em Vila Velha de Ródão: 0,799 × 106 

células/ml; a mais baixa em Idanha-a-Nova: 0,372 × 106 células/ml (Tabela 7.4). Se 

restringirmos a análise estatística às medianas, concluímos que só no concelho de Vila Velha 

de Ródão esta medida de tendência central foi superior a 500.000 células/ml, o limiar 

proposto por Bergonier e Berthelot (2003) para considerar um rebanho “saudável” no que 

respeita à frequência de mamites. Um indicador bastante aceitável quer para os referenciais 

dos E.U.A. quer para as exigências dos países da União Europeia com as empresas de queijo

de leite de ovelha mais evoluídas e competitivas.

7.3 Análise das CCS por queijaria

A média mais elevada de CCS registou-se na Queijaria 1 (0,698 × 106 células/ml) e a 

mais baixa na Queijaria 2 (0,380 × 106 células/ml), a única empresa com um valor médio das 

CCS abaixo das 0,400 × 106 células/ml (Tabela 7.5).
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Tabela 7.5 - CCS por queijarias

Queijaria n Média
(× 106)

Mediana
(× 106)

Desvio 
padrão 
(× 106)

Mínimo
(× 106)

Máximo
(× 106)

1 130 0,698 0,514 0,688 0,032 5,762

2 115 0,380 0,349 0,223 0,015 1,177

3 44 0,533 0,339 0,503 0,041 1,942

4 156 0,487 0,355 0,421 0,030 2,160

5 240 0,599 0,451 0,551 0,017 5,747

Refira-se de novo que a mediana das CCS só foi superior a 0,5 × 106 células/ml na 

Queijaria 1. Este indicador reforça a interpretação anterior de que na zona-alvo o leite 

recolhido pelos industriais tem uma qualidade bastante aceitável para sistemas de produção 

de ovinos alicerçados em regimes extensivos, investimentos reduzidos, mão-de-obra familiar 

e baixos níveis de educação sanitária.

Refira-se ainda a grande amplitude registada entre os valores mínimos e máximos das 

CCS de todas as queijarias, situação similar à observada na caracterização concelhia das CCS.

Por essas razões, optámos por discutir os resultados à luz dos valores das medianas e não das

médias, por esta medida de tendência central ser afectada pelos valores extremos.

7.4 CCS por tamanho dos rebanhos

A estratificação da amostragem a nível da exploração pelas seis classes de dimensão do 

rebanho está reunida na Tabela 7.6.

Tabela 7.6 – Estratificação da amostragem 

por classe de dimensão de rebanho.

Queijaria Classe
1 2 3 4 5 6 7

1 39 65 13 13 0 0 0

2 0 25 38 13 13 13 13

3 8 22 14 0 0 0 0

4 27 52 77 0 0 0 0

5 117 91 24 0 8 0 0
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Não se observa uma postura selectiva do mercado de compra de leite de ovelha pois 

todas as queijarias adquirem leite a explorações com rebanhos pequenos, excepto a Queijaria 

2, que é a única a adquirir leite a produtores com rebanhos superiores a mil ovinos (classes 5, 

6 e 7). Este cenário reflecte provavelmente um universo em que a procura é superior à oferta, 

e em que há uma sazonalidade marcada da produção do bem (leite de ovelha). 

As explorações apresentaram a seguinte distribuição de CCS pelas seis classes de 

dimensão do rebanho (Tabela 7.7):

Tabela 7.7 – CCS por classe de dimensão dos efectivos.

Efectivos (classe) n Média
(× 106)

Mediana
(× 106)

Desvio 
padrão 
(× 106)

Mínimo
(× 106)

Máximo
(× 106)

1 191 0,583 0,420 0,486 0,030 2,546

2 255 0,609 0,422 0,665 0,017 5,762

3 166 0,483 0,397 0,334 0,040 1,560

4 26 0,492 0,426 0,382 0,045 1,915

5 21 0,351 0,305 0,198 0,028 0,704

6 13 0,310 0,336 0,137 0,071 0,538

7 13 0,481 0,483 0,296 0,015 0,955

As classes 7, 4, 2 e 1 exibiram as medianas de CCS mais elevadas: 0,483 × 106 

células/ml, 0,426 × 106 células/ml, 0,422 × 106 células/ml e 0,420 × 106 células/ml, 

respectivamente; as medianas mais baixas de CCS registaram-se nas classes 5, 6 e 3, com 

0,305 × 106 células/ml, 0,336× 106 células/ml e 0,397× 106 respectivamente (Tabela 7.7).

Mantém-se a tendência referida para se registarem diferenças muito consideráveis 

entre os valores mínimos e máximos das CCS medidas.

Continua a ser relevante referir que nenhuma das classes de tamanho do rebanho 

exibiu uma mediana das CCS superior a 0,5× 106 células/ml.

Das 7 classes, as com maior representatividade amostral, classes 1 e 2, que 

correspondem aos produtores com rebanhos mais pequenos: menos de 250 ovinos e entre 250 

e 500 ovinos; aproximam-se das 0,5 × 106 células/ml, com 0,42 × 106 células/ml. Este 

indicador além de reforçar interpretações anteriores, alerta para a necessidade de desenhar e 

implementar estratégias de educação sanitária, ajustadas ao perfil dos produtores da região.
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Os concelhos apresentaram a seguinte distribuição por classe de rebanho (Tabela 7.8):

Tabela 7.8 – Amostragem concelhia por classe de dimensão de rebanho.

Concelho Classe
1 2 3 4 5 6

1 61 72 105 13 0 0

2 0 25 51 13 13 26

3 92 83 0 0 8 0

4 13 65 0 0 0 0

5 0 10 10 0 0 0

6 25 0 0 0 0 0

1=Castelo Branco  2=Idanha-a-Nova  3=Fundão  4=Vila Velha de Ródão  5=Covilhã  6=Belmonte

É evidente a assimetria do tecido produtivo de leite de ovelha na zona-alvo, onde 

existem concelhos com quase todas as classes de dimensão de rebanho como Idanha-a-Nova 

e concelhos dominados por pequenos produtores como Fundão, Vila Velha de Ródão, 

Covilhã e Belmonte. Este facto deve ser considerado no futuro desenho de programas de 

controlo de mamites na zona-alvo.

Na Tabela 7.9 caracterizamos as classes de rebanho de acordo com a sua potencial

ocorrência de mamites, mas removemos da amostra as classes 4 a 7 devido à sua baixa 

representatividade: 13 e 26 amostras num universo de 686 amostras; correspondendo cada 

uma destas classes a um máximo de 3 produtores num universo de 66.

Tabela 7.9 - Caracterização das classes de rebanho 

de acordo com CCS.

Efectivos (classe) CCS (× 106)

>1,0 1,0 – 0,5 <0,5

1 15,2% 25,7% 59,2%

2 15,74% 28,6% 55,7%

3 9% 32,5% 58,5%

Na Tabela 7.9 verificamos que quase 60% de cada uma das três classes apresenta menos 

de 0,5 × 106 células/ml nas medições realizadas; 26% a 33% das três classes apresentam CCS
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consideradas “duvidosas”; e 9% a 16% das explorações investigadas seriam classificados 

como “infectadas” na grelha proposta por Bergonier e Berthelot (2003).Há claramente ainda 

um longo caminho a percorrer no sentido de aumentar a frequência de explorações com 

indicadores de saúde do úbere (< 0,5 × 106 células/ml de leite). Esta avaliação é pioneira na 

zona-alvo e os indicadores aqui gerados devem ser utilizados com ponderação quer no 

desenho de programas de controlo de mamites quer em futuros critérios de pagamento do 

leite em função das CCS.

7.5 CCS por exploração

A estratificação da amostragem a nível da exploração está reunida na figura 7.1.

Figura 7.1 - CCS por explorações
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Existe uma clara tendência para diferenças consideráveis entre os valores mínimos e 

máximos das CCS medidas. Contudo, através deste gráfico vê-se a tendência dos valores se 

registarem abaixo das 1,0 × 106 células/ml.

Calculámos a média das CCS por exploração e agrupamo-las de acordo com a regra 

definida em 7.1 na Tabela 7.10.

Tabela 7.10 - CCS por exploração.

Média CCS/ml
(×106)

Explorações     
(n) %

>1,0 3 4,41

1,0 – 0,5 26 38,4

<0,5 39 57,35

Mantém-se a tendência de CCS abaixo das 0,5× 106 células/ml (cerca de 58 % das 

explorações).

Apesar de existirem explorações cujos valores máximos ultrapassam em muito o valor 

de 1,0 × 106 células/ml, o que deve ser tomado em conta em planos de controlo de mamites, 

confirma-se a possibilidade de seguir o modelo de pagamento do leite em função da sua 

qualidade, pois só cerca de 4,41% das explorações seriam penalizadas. Um faseamento 

temporal adequado e um esquema de bonificações/penalizações ajustado à conjuntura 

regional do mercado de leite de ovelha, poderá garantir que esta opção inevitável se traduza 

num “estímulo” e não num “castigo”, e contribua no médio prazo para melhorar a 

competitividade dos produtores de ovinos e dos industriais do queijo de Castelo Branco 

DOP.

7.6 CCS por semana

Reunimos os resultados da estatística descritiva relativa às CCS em função da semana da 

colheita da amostra na Tabela 7.11.

Da distribuição obtida temos ainda a tendência de CCS abaixo das 0,5 × 106 células/ml, 

com a mediana da CCS a ultrapassar este valor em 6 das 17 semanas do estudo. 
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Tabela 7.11 - Estatística descritiva das CCS por semana.

Média Mediana

CCS/ml  (×106) n
1 0,670 0,525 43

2 0,867 0,630 31

3 0,627 0,475 56

4 0,694 0,474 51

5 0,519 0,420 62

6 0,556 0,532 35

7 0,280 0,144 37

8 0,808 0,631 53

9 0,652 0,563 35

10 0,528 0,501 49

11 0,428 0,313 64

12 0,334 0,266 37

13 0,327 0,267 21

14 0,549 0,373 56

15 0,407 0,374 39

16 0,342 0,331 8

17 0,195 0,153 8

7.7 Análise estatística inferencial

Dos dados recolhidos temos quatro possíveis factores de risco para a variável “CCS”: 

classe de rebanho, concelho, queijaria e semana do ano.

O teste de Lavene foi usado para verificar o comportamento da distribuição das 

variáveis numéricas e a análise de variância simples (one-way ANOVA) foi usada para

comparar as médias de diferentes amostras (Anexo I).

7.7.1 Análise por classe de rebanho

Submetendo as CCS a uma ANOVA em função das 6 classes de rebanho identificamos

diferenças significativas (p = 0,027) com variâncias homogéneas (p = 0,000) no teste de 

Lavene (Anexo I). 

Utilizando o teste Tukey não é encontrada diferença significativa entre classes (Anexo 
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I).

7.7.2 Análise por concelho

Submetendo as CCS a uma ANOVA em função do concelho, dois concelhos exibem 

diferenças significativas relativamente a todos os outros (p = 0,000), com variâncias não 

homogéneas (p = 0,000) no teste Levene (Anexo I).

Utilizando o teste Tukey o concelho que se destaca é o de Vila Velha de Ródão (Anexo 

I).

7.7.3 Análise por queijaria

Submetendo as CCS a uma ANOVA em função das queijarias detectámos diferenças 

significativas em relação às CCS médias (p = 0,000), com variâncias não homogéneas (p = 

0,000) no teste Levene (Anexo I).

Utilizando o teste Tukey as diferenças residem entre as queijarias 1 e 2 (Anexo I).

7.7.4 Análise por semana

Submetendo as CCS a uma ANOVA em função da semana detectámos diferenças 

significativas em relação às CCS médias (p = 0,000), com variâncias não homogéneas (p = 

0,000) no teste Levene (Anexo I).

Utilizando o teste Tukey não se destaca nenhuma semana quando comparada com as 

outras (Anexo I).
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8.DISCUSSÃO

Após analisar leites de conjunto de uma amostra representativa da população de 

produtores de leite de ovelha da Beira Baixa podemos afirmar que o leite recolhido pelas 

queijarias seleccionadas é de qualidade aceitável pois a média da CCS foi de 0,55 × 106

células/ml e 57,35 % dos rebanhos exibiram uma CCS média inferior a 0,5 × 106 células/ml.

Este estudo enferma, porém, do viés do número de amostras das classes (dimensão do 

efectivo) 4 a 6 estar subdimensionado relativamente às classes 1 a 3 (Tabela 7.6). O mesmo 

viés ocorre para o número de rebanhos por classe (Tabela 6.5). Desta forma só é possível 

comparar as classes 1 a 3.

Analisando então as classes de efectivos, apesar de ser encontrada diferença 

significativa entre classes não se destaca nenhuma pelo que, ao contrário de outros estudos, 

(Gonzalo et al., 1994b; Gonzalo et al., 1994a; González-Rodríguez et al., 1995; Fuertes et al., 

1998) não foi identificado o tamanho do rebanho como factor de variação de CCS.

Analisando as semanas, não se destaca nenhuma das semanas.  Apesar de haver 

diferenças significativas entre elas, este não é um factor de variação de CCS.

As diferenças observadas a nível concelhio são estatisticamente relevantes em análise 

ANOVA (p = 0,000), contudo as variâncias não são homogéneas. Utilizando o teste Tukey o 

concelho que se destaca é o de Vila Velha de Ródão (recordamos que os concelhos de 

Covilhã e Belmonte não foram considerados na análise devido ao reduzido número de 

explorações envolvidas: 2 e 3). Contudo, o concelho de Vila Velha de Ródão foi 

representado apenas por 6 efectivos, o que dificilmente pode ser assumido como 

representativo do concelho, não se considerando o concelho como factor de variação de CCS 

neste estudo.

Relativamente às queijarias constatamos que a média da CCS mais baixa é a da 

Queijaria n.º2 (0,38 × 106 células/ml) e a média da CCS mais elevada na Queijaria n.º 1 (0,70

× 106 células/ml).

Apesar de o teste de Lavene (p = 0,000) revelar variâncias não homogéneas, 

encontram-se diferenças significativas em relação às CCS médias (ANOVA, p = 0,000), com 

o teste Tukey indicar as queijarias 1 e 2 como as distintas.

Para estes resultados contribuem a localização geográfica das queijarias e a sua 

tendência para se abastecerem com leite de produtores mais próximos e a existência de 



62

programas de controlo de mamites desenvolvidos pela queijaria junto dos fornecedores.

Assim o concelho com média de CCS mais elevada é também aquele cuja queijaria 

apresenta igualmente média de CCS mais elevada.

Para os valores encontrados na queijaria 1 não será alheio o facto de o âmbito da 

empresa englobar não só a recolha de leite como a própria ordenha, havendo lugar a 

acompanhamento das explorações por pessoal técnico da empresa tendo em vista o controlo 

de mamites e da qualidade higio-sanitária do leite.

No enfoque a nível da exploração (Tabela 7.10), salientamos o facto de apenas 3 

explorações (4,4%) terem revelado cenários preocupantes: média de CCS acima das 1 ×106

células/ml e 26 explorações (38,24%) exibirem valores que não permitem classificá-las 

definitivamente quanto à presença ou ausência de mamite. Tão elevado número de 

explorações “duvidosas” confirma a necessidade imperiosa de implementar programas de 

saúde do úbere que conduzam estas explorações aos níveis já atingidos por 57,35% das 

explorações investigadas.

As 26 explorações classificadas como “duvidosas” (Tabela 7.10) são um desafio 

complexo ao maneio sanitário dos rebanhos. É crucial compreender se representam (i) 

situações de prevalência moderada associadas a ovelhas com mamites crónicas, (ii) situações 

de baixa prevalência associadas a episódios de mamite clínica nalgumas ovelhas que se 

ocorrem esporadicamente, ou (iii) se são rebanhos em que o aumento de CCS não tem

justificação microbiológica.

Análises microbiológicas trariam então uma substancial mais-valia a este trabalho pois 

permitiriam aferir melhor este cenário de CCS e aprofundar a análise dos resultados.

Berthelot et al., 2006, num estudo em ovelhas francesas testadas durante o período de 

lactação para iCCS e exame microbiológico, associado a tCCS para o rebanho concluíram 

que existe uma forte relação entre a média geométrica anual de tCCS e a prevalência 

estimada de ovelhas com mamite. Neste estudo uma média geométrica anual de tCCS de 6,5 

× 105 células/ml correspondeu a 15% de prevalência de mamite, com os oscilações de 1,0 × 

105 células/ml a representarem 2-3% de prevalência, valores de acordo com os relatados por 

Lagriffoul et al. (1999), citados por Bergonier e Berthelot (2003).

Se extrapolarmos as prevalências de mamites subclínicas a nível do rebanho, segundo as 

grelhas de Bergonier e Berthelot (2003) com base nas médias das CCS concelhias que 
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quantificámos, então a prevalência de mamite subclínica pode ir de 6% em Idanha-a-Nova, 

até os 20% em Vila Velha de Ródão.

Apesar de os valores da Tabela 3.2 se reportarem a iCCS, sabendo que existe uma 

associação positiva entre tCCS e iCCS e a prevalência de mamite no rebanho (Bergonier e 

Berthelot, 2003), com a CCS sempre mais elevada em leite do tanque do que em contagens 

individuais (González-Rodríguez et al., 1995), temos um cenário em que as 26 explorações 

“duvidosas” apresentam valores compatíveis com infecções por ECN, por Enterococcus ou 

mesmo S. aureus.

Esta possibilidade associada ao facto de o queijo de Castelo Branco ter um pH de cerca 

de 5,10 (Tabela 4.4), valor incluído na gama de pH óptimo de agentes patogénicos como E. 

coli, S. aureus, Lysteria spp. e enterococos constitui risco para Saúde Pública.

França, Espanha, Itália e Grécia participaram no Programa de Investigação Europeu 

FAIR 1 CT 95-0881 numa tentativa de identificar o valor de CCS aceitável em ovelhas (IDF, 

2002):

Em França, a média geométrica de tCCS na área de Roquefort e dos Pirinéus-Atlânticos 

foi de 0,65 × 106 células/ml e 0,7 × 106 células/ml, respectivamente (Lagriffoul et al., 2000).

Na Sardenha, um estudo realizado em 1998 registou valores de tCCS de 1,8 × 106

células/ml (Ledda e De Santis, 2000).

Em Espanha, obteve-se uma média geométrica de tCCS de 1,5 × 106 células/ml em 

Castela e Leão e de 0,6 × 106 células/ml no País Basco (Gonzalo et al., 2000).

Comparando os resultados obtidos neste trabalho com os que acabámos de referir temos 

então a Beira Baixa com valores de CCS abaixo de qualquer uma das regiões mencionadas, 

apresentando-a como região geográfica potencialmente fornecedora de leite de elevada 

qualidade microbiológica.
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9.CONCLUSÃO

Está determinado pelo Reg. (CE) 853/2004, de 29 de Abril, que os operadores das 

empresas do sector alimentar devem tomar as medidas necessárias para assegurar que o leite 

de espécies diferentes da vaca, utilizado no fabrico de produtos feitos com leite cru por um 

processo que não inclua nenhum processamento térmico tenha uma média geométrica de 

contagem de microrganismos em placas a 30ºC, constatada ao longo de um período de dois 

meses com, pelo menos, duas colheitas mensais ≤ 500 000 UFC/ml.

Se o leite de vaca é pago em função da sua qualidade, havendo assim uma necessidade 

de controlo pela entidade de recolha, o mesmo não acontece para o leite de ovelha. O preço 

do leite de pequenos ruminantes varia apenas por entidade de recolha, obedecendo não a 

critérios de valorização do produto, mas a regras de oferta e procura do mercado. Este 

cenário perpetua uma sensação de impunidade face ao não cumprimento dos requisitos legais 

(reflectidos na qualidade do leite) levando a alguma displicência na matéria por parte dos 

operadores. 

No nosso entender, as mamites subclínicas não podem ser abordadas na perspectiva 

exclusiva do prejuízo quantitativo e qualitativo em leite e nas quebras da produção 

tecnológica. O risco para a saúde pública associado às mamites tem que ser interiorizado por 

toda a fileira do leite/lacticínios de pequenos ruminantes, de forma a assegurar o seu 

envolvimento no controlo, na prevenção e na vigilância desta complexa doença 

multifactorial.

Na Beira Baixa mantém-se um sector de produção de leite de ovino com pouca 

sensibilidade para as questões de saúde pública e que, de uma forma geral, encara a 

necessidade de realização de análises microbiológicas como um encargo adicional e, 

consequentemente, uma redução da margem de lucro das empresas. Na realidade, ao não 

cumprirem os planos analíticos impostos legalmente, a maioria dos operadores do sector não 

demonstram a qualidade do leite que laboram para o fabrico de Queijo de Castelo Branco.

Além do custo das análises microbiológicas, o tempo de resposta da rede laboratorial é 

moroso pois está condicionado ao tempo de crescimento dos microrganismos. Na óptica do 

produtor e do médico veterinário assistente, o seu potencial é a posteriori no processo de 

selecção de bisnagas intramamárias para o tratamento futuro de mamites clínicas e para 

administração na fase de secagem, sobretudo quando se associam testes de sensibilidade aos 
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antibióticos ao isolamento e à identificação dos microrganismos responsáveis pelas mamites 

clínicas. , evidenciando-se a sua utilidade. As CCS são a “ferramenta” actual para controlo 

das mamites no rebanho  devido à sua fácil execução e baixo custo que permitem ao produtor 

e ao industrial avaliar regularmente a frequência de mamites no leite produzido/adquirido.

Acreditamos e estimulamos a fileira a aceitar que o futuro da produção leiteira ovina 

passa pela realização periódica (mensal) de CCS no leite dos tanques de mistura, com 

influência directa (mensal) no pagamento do leite ao produtor em função da sua qualidade

para garantir a saúde do consumidor e incrementar a competitividade do sector.

Finalmente, é urgente o desenho e a implementação de programas de monitorização da 

saúde das ovelhas em produção, alicerçados na realização regular de CCS, que definam 

metas a atingir em horizontes temporais pré-definidos e que nas rotinas diárias garantam o 

isolamento das ovelhas mamíticas, a segregação do leite de ovelhas mamíticas, o 

delineamento de estratégias terapêuticas e de refugo selectivo, e sobretudo, salvaguardar a 

saúde dos consumidores.

Para a correcta elaboração desses programas é necessária a definição inequívoca dos 

valores sanitariamente aceitáveis para a CCS em ovelhas. Muito embora haja já alguns 

estudos nesse sentido, nenhum foi aceite em termos de Legislação Comunitária. Esperamos 

que a informação gerada pelo nosso estudo se torne uma modesta mas útil contribuição 

quando a fileira e os decisores de saúde animal da autoridade sanitária competente 

desencadearem estas iniciativas.

O trabalho desenvolvido foi objecto de limitações técnicas e financeiras que 

inviabilizaram a realização de exames microbiológicos e causaram algum viés na análise dos 

dados. A caracterização microbiológica das mamites é uma tarefa incontornável em estudos 

futuros.

Apesar dos criticismos legítimos anunciados, o estudo revelou uma média de CCS de 

0,55 × 106 células/ml, com 57,35% de rebanhos com média de CCS ≤ 0,5× 106 células/ml e 

91,75% com média de CCS ≤ 1,0× 106 células/ml, o que espelha uma imagem favorável da

qualidade do leite de ovelha produzido na Beira Baixa, assumindo os critérios de qualidade 

em vigor na França (Tabela 3.5) ou em Itália (Tabelas 3.6 e 3.7).

O cenário da Beira Baixa parece ser melhor que o descrito por Queiroga (2006) para o 

distrito de Évora, onde a prevalência de mamite subclínica foi quantificada em 32,2%, valor 
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claramente acima do indiciado pela média de CCS calculada neste trabalho, e que coloca 4 

dos 5 concelhos investigados abaixo dos 13% de prevalência, de acordo a grelha usada por  

Bergonier e Berthelot (2003).

Finalmente há que enfatizar que a CCS e o isolamento bacteriano, apesar de 

constituírem indicadores fidedignos da presença de mamite, podem tornar-se ferramentas de 

eficácia comprometida se não forem utilizados de forma racional e integradas num plano de 

BPH e BPF. Práticas essas, de resto, já contempladas em imposições legais como no Reg. 

(CE) 852/2004, de 29 de Abril.

Enquadrando os resultados obtidos neste estudo na vertente da Saúde Pública 

Veterinária, desejamos enfatizar que de acordo com o Reg. (CE) 2073/2005, de 15 de 

Novembro, alterado pelo Reg. (CE) 1441/2007, de 5 de Dezembro, de todos os agentes de 

infecção alimentar potencialmente veiculados pelo queijo, apenas L. monocytogenes e 

Salmonella, são de testagem obrigatória como indicadores de segurança de queijo estando os 

estafilococos coagulase positivos (ECP) e, quando aplicável, enterotoxinas estafilocócicas, 

definidos como indicadores da higiene do processo de fabrico.

Sendo L. monocytogenes, ECN, Staph. aureus, E. coli e Brucella agentes de mamite

potencialmente excretados no leite, é fundamental garantir a sua ausência no leite/lacticínios

destinados ao consumo humano, uma vez que o desenvolvimento bacteriano no queijo inclui 

não só a flora ácido-láctica, mas também coliformes e agentes patogénicos (Tabela 4.6), 

adquiridos por contaminação cruzada ou mesmo a partir do próprio leite de fabrico. Este 

facto é ainda mais preocupante se considerarmos casos como o do Queijo de Castelo Branco, 

feito à base de leite cru e cujas características físico-químicas permitem o desenvolvimento 

de qualquer um destes microrganismos.

A probabilidade de ocorrência de Brucella sp. está fortemente mitigada pela acreditação 

do estatuto sanitário dos rebanhos e pela consciência dos operadores. 

E. coli, negligenciada nos normativos, não é pesquisada por rotina no leite e nos queijos. 

A possibilidade de causar mamites clínicas que seriam facilmente identificáveis pelo 

ordenhador ou mesmo mamites subclínicas com sintomatologia ausente, o que poderia 

proporcionar a que um leite com E. coli pudesse ser canalizado para o consumo humano, é 

rara.

Fazendo parte do género Enterobacteriaceae a sintomatologia provocada por E. coli no 
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Homem não difere muito da induzida por outras enterobactérias, como Shigella ou 

Salmonella. São necessários exames microbiológicos para o seu diagnóstico, que nem 

sempre são solicitados pelos médicos, sendo desconhecida a sua prevalência na população 

humana e, consequentemente, impossível fazer a sua avaliação como problema de saúde 

pública.

O género Staphylococcus representado classicamente por Staph. aureus e por Staph. 

epidermidis, tem vindo a ganhar relevância na saúde pública devido ao papel dos 

estafilococos como agentes nosocomiais, estando ainda por esclarecer qual a verdadeira 

origem do microrganismo presente no leite e seus produtos. Recordamos que as mamites nas 

ovelhas apresentam um cenário claramente dominado pelos estafilococos, predominando os 

ECN e o Staph. aureus, com uma baixa incidência de estreptococos e das enterobactérias, 

assim, a mamite enquanto a principal forma de contágio do leite, não pode ser negligenciada.  

Com a entrada em vigor do Reg. (CE) 2073/2005, de 15 de Novembro, o critério de 

monitorização indicador do nível de higiene do processo já não é a pesquisa de S. aureus

como preconizava a legislação anterior (Portaria 533/93, de 21 de Maio, com a redacção que 

lhe foi dada pelas portarias 1068/95 de 30 de Agosto e 56/96 de 22 de Fevereiro) mas a

testagem de queijo para ECP.

Importa ainda mencionar que os enterococos não devem ser encarados como um 

problema menor de saúde pública. Apesar de não serem agentes comuns de mamites, foram

sucessivamente isolados em diversos estudos em infecções mistas. O facto de serem agentes 

de mamites subclínicas, aliado à possibilidade de transmissão de resistência à vancomicina 

de Enterococcus spp. a S. aureus meticilina-resistentes (Michel e Gutmann, 1998)

representam um novo dado a ponderar na avaliação do risco que representam para a saúde 

pública.

O controlo de qualidade do leite de ovelha deverá assim incluir programas de 

monitorização da saúde do úbere que contemplem a composição do leite e parâmetros de 

higiene do leite como se verifica há mais de vinte anos para os bovinos na Europa.
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ANEXO I

Análise estatística inferencial



Análise estatítica inferencial .

Crosstabs .

Case Processing Summary

685 100,0% 0 ,0% 685 100,0%PROD * CLASSE
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
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.

Case Processing Summary

685 100,0% 0 ,0% 685 100,0%QUEIJ * CLASSE
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
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.

QUEIJ * CLASSE Crosstabulation

Count

27 53 76 0 0 0 156
117 91 24 0 8 0 240
39 65 13 13 0 0 130
0 25 38 13 13 26 115
8 22 14 0 0 0 44

191 256 165 26 21 26 685
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Descriptives

CCS
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS
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-10,15851 109,19285 1,000
131,39827 119,89775 ,883
86,80303 109,19285 ,968

-90,84579 108,17644 ,960
-116,65721 106,51826 ,883

10,15851 109,19285 1,000
141,55678 151,83041 ,938
96,96154 143,52729 ,985

-232,40257 118,97282 ,371
-258,21399 117,46715 ,240
-131,39827 119,89775 ,883
-141,55678 151,83041 ,938
-44,59524 151,83041 1,000

-187,80733 108,17644 ,508
-213,61875 106,51826 ,340
-86,80303 109,19285 ,968
-96,96154 143,52729 ,985
44,59524 151,83041 1,000

-25,81142 49,47927 ,602
101,00430 55,00124 ,067
90,84579 108,17644 ,401

232,40257 118,97282 ,051
187,80733 108,17644 ,083
25,81142 49,47927 ,602

126,81572* 51,66367 ,014
116,65721 106,51826 ,274
258,21399* 117,46715 ,028
213,61875* 106,51826 ,045

-101,00430 55,00124 ,067
-126,81572* 51,66367 ,014
-10,15851 109,19285 ,926
131,39827 119,89775 ,274
86,80303 109,19285 ,427

-90,84579 108,17644 ,401
-116,65721 106,51826 ,274

10,15851 109,19285 ,926
141,55678 151,83041 ,351
96,96154 143,52729 ,500

(J) CLASSE
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00

(I) CLASSE
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Tukey HSD

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-232,40257 118,97282 ,051
-258,21399* 117,46715 ,028
-131,39827 119,89775 ,274
-141,55678 151,83041 ,351
-44,59524 151,83041 ,769

-187,80733 108,17644 ,083
-213,61875* 106,51826 ,045
-86,80303 109,19285 ,427
-96,96154 143,52729 ,500
44,59524 151,83041 ,769

(J) CLASSE
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

(I) CLASSE
5,00

6,00

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-167,2170 115,5941
-56,1824 258,1910

-218,3089 400,0005
-107,6069 572,4120
-121,3474 496,9621
-115,5941 167,2170
-20,8326 274,4640

-187,7587 421,0731
-77,4924 593,9204
-90,7971 518,0346

-258,1910 56,1824
-274,4640 20,8326
-322,2180 301,9010
-211,2545 474,0510
-225,2565 398,8625
-400,0005 218,3089
-421,0731 187,7587
-301,9010 322,2180
-292,3556 575,4691
-313,2215 507,1446
-572,4120 107,6069
-593,9204 77,4924
-474,0510 211,2545
-575,4691 292,3556
-478,5076 389,3171
-496,9621 121,3474
-518,0346 90,7971
-398,8625 225,2565
-507,1446 313,2215
-389,3171 478,5076
-122,9622 71,3393

-6,9887 208,9973
-121,5547 303,2463

-1,1963 466,0014
-24,5932 400,2079
-71,3393 122,9622
25,3760 228,2555

-92,4875 325,8020
27,5715 488,8565
4,4740 422,7635

-208,9973 6,9887
-228,2555 -25,3760
-224,5547 204,2377
-104,0166 366,8132
-127,5932 301,1992
-303,2463 121,5547
-325,8020 92,4875
-204,2377 224,5547
-156,5568 439,6703
-184,8491 378,7722

(J) CLASSE
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00

(I) CLASSE
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Tukey HSD

LSD

Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-466,0014 1,1963
-488,8565 -27,5715
-366,8132 104,0166
-439,6703 156,5568
-342,7088 253,5183
-400,2079 24,5932
-422,7635 -4,4740
-301,1992 127,5932
-378,7722 184,8491
-253,5183 342,7088

(J) CLASSE
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

(I) CLASSE
5,00

6,00

LSD
Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

.

Homogeneous Subsets .

CCS

21 350,9048
26 395,5000

165 482,3030
26 492,4615

191 583,3073
256 609,1188

,191

CLASSE
5,00
6,00
3,00
4,00
1,00
2,00
Sig.

Tukey HSDa,b
N 1

Subset for
alpha = .

05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 42,935.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

b. 

.

CCS/3classes .

Descriptives

CCS

191 583,3073 486,43211 35,19699 513,8803 652,7344
256 609,1188 664,66556 41,54160 527,3104 690,9271
165 482,3030 334,36490 26,03027 430,9054 533,7007
612 566,8727 539,19198 21,79554 524,0694 609,6760

1,00
2,00
3,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

.



Descriptives

CCS

30,00 2546,00
17,00 5762,00
40,00 1560,00
17,00 5762,00

1,00
2,00
3,00
Total

Minimum Maximum

.

Test of Homogeneity of Variances

CCS

6,281 2 609 ,002

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.

ANOVA

CCS

1688563,9 2 844281,943 2,922 ,055
1,8E+008 609 288910,077
1,8E+008 611

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

.

Post Hoc Tests .

Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-25,81142 51,39235 ,870
101,00430 57,12782 ,181
25,81142 51,39235 ,870

126,81572* 53,66121 ,048
-101,00430 57,12782 ,181
-126,81572* 53,66121 ,048
-25,81142 51,39235 ,616
101,00430 57,12782 ,078
25,81142 51,39235 ,616

126,81572* 53,66121 ,018
-101,00430 57,12782 ,078
-126,81572* 53,66121 ,018

(J) CLASSE
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) CLASSE
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-146,5554 94,9326
-33,2149 235,2235
-94,9326 146,5554

,7411 252,8903
-235,2235 33,2149
-252,8903 -,7411
-126,7391 75,1163
-11,1871 213,1957
-75,1163 126,7391
21,4322 232,1992

-213,1957 11,1871
-232,1992 -21,4322

(J) CLASSE
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) CLASSE
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

LSD

Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

.

Homogeneous Subsets .

CCS

165 482,3030
191 583,3073
256 609,1188

,051

CLASSE
3,00
1,00
2,00
Sig.

Tukey HSDa,b
N 1

Subset for
alpha = .

05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 197,337.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

b. 

.

CCS/concelho .

Descriptives

CCS

251 566,1729 555,70340 35,07569 497,0914 635,2544
128 371,0859 234,05360 20,68761 330,1489 412,0230
183 567,5721 427,31934 31,58835 505,2457 629,8986
78 799,4487 807,48294 91,42944 617,3894 981,5080
20 435,7500 159,43878 35,65159 361,1304 510,3696
25 513,4400 569,71770 113,94354 278,2721 748,6079

685 550,9228 520,40002 19,88346 511,8828 589,9627

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

.



Descriptives

CCS

30,00 5747,00
15,00 1177,00
17,00 2220,00
32,00 5762,00
95,00 735,00
73,00 2546,00
15,00 5762,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Total

Minimum Maximum

.

Test of Homogeneity of Variances

CCS

9,027 5 679 ,000

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.

ANOVA

CCS

9366887,5 5 1873377,492 7,233 ,000
1,8E+008 679 259015,284
1,9E+008 684

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

.

Post Hoc Tests .

Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

195,08697* 55,27649 ,006 37,1137 353,0603
-1,39922 49,47037 1,000 -142,7794 139,9809

-233,27581* 65,97456 ,006 -421,8228 -44,7288
130,42291 118,24846 ,880 -207,5164 468,3622
52,73291 106,73586 ,996 -252,3048 357,7707

-195,08697* 55,27649 ,006 -353,0603 -37,1137
-196,48619* 58,64248 ,011 -364,0791 -28,8933
-428,36278* 73,10448 ,000 -637,2863 -219,4393
-64,66406 122,36961 ,995 -414,3811 285,0530

-142,35406 111,28418 ,796 -460,3903 175,6822
1,39922 49,47037 1,000 -139,9809 142,7794

196,48619* 58,64248 ,011 28,8933 364,0791
-231,87659* 68,81928 ,010 -428,5535 -35,1997
131,82213 119,85887 ,881 -210,7195 474,3638
54,13213 108,51726 ,996 -255,9966 364,2609

(J) CONC
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00

(I) CONC
1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

233,27581* 65,97456 ,006 44,7288 421,8228
428,36278* 73,10448 ,000 219,4393 637,2863
231,87659* 68,81928 ,010 35,1997 428,5535
363,69872 127,55968 ,051 -,8509 728,2483
286,00872 116,96718 ,142 -48,2688 620,2863

-130,42291 118,24846 ,880 -468,3622 207,5164
64,66406 122,36961 ,995 -285,0530 414,3811

-131,82213 119,85887 ,881 -474,3638 210,7195
-363,69872 127,55968 ,051 -728,2483 ,8509
-77,69000 152,68063 ,996 -514,0322 358,6522
-52,73291 106,73586 ,996 -357,7707 252,3048
142,35406 111,28418 ,796 -175,6822 460,3903
-54,13213 108,51726 ,996 -364,2609 255,9966

-286,00872 116,96718 ,142 -620,2863 48,2688
77,69000 152,68063 ,996 -358,6522 514,0322

195,08697* 55,27649 ,000 86,5536 303,6204
-1,39922 49,47037 ,977 -98,5325 95,7341

-233,27581* 65,97456 ,000 -362,8145 -103,7371
130,42291 118,24846 ,270 -101,7537 362,5995
52,73291 106,73586 ,621 -156,8391 262,3049

-195,08697* 55,27649 ,000 -303,6204 -86,5536
-196,48619* 58,64248 ,001 -311,6286 -81,3438
-428,36278* 73,10448 ,000 -571,9008 -284,8248
-64,66406 122,36961 ,597 -304,9324 175,6042

-142,35406 111,28418 ,201 -360,8565 76,1484
1,39922 49,47037 ,977 -95,7341 98,5325

196,48619* 58,64248 ,001 81,3438 311,6286
-231,87659* 68,81928 ,001 -367,0008 -96,7524
131,82213 119,85887 ,272 -103,5164 367,1607
54,13213 108,51726 ,618 -158,9376 267,2018

233,27581* 65,97456 ,000 103,7371 362,8145
428,36278* 73,10448 ,000 284,8248 571,9008
231,87659* 68,81928 ,001 96,7524 367,0008
363,69872* 127,55968 ,004 113,2399 614,1576
286,00872* 116,96718 ,015 56,3479 515,6695

-130,42291 118,24846 ,270 -362,5995 101,7537
64,66406 122,36961 ,597 -175,6042 304,9324

-131,82213 119,85887 ,272 -367,1607 103,5164
-363,69872* 127,55968 ,004 -614,1576 -113,2399
-77,69000 152,68063 ,611 -377,4729 222,0929
-52,73291 106,73586 ,621 -262,3049 156,8391
142,35406 111,28418 ,201 -76,1484 360,8565
-54,13213 108,51726 ,618 -267,2018 158,9376

-286,00872* 116,96718 ,015 -515,6695 -56,3479
77,69000 152,68063 ,611 -222,0929 377,4729

(J) CONC
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
4,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

(I) CONC
4,00

5,00

6,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Tukey HSD

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

.

Homogeneous Subsets .

.



CCS

128 371,0859
20 435,7500
25 513,4400 513,4400

251 566,1729 566,1729
183 567,5721 567,5721
78 799,4487

,385 ,057

CONC
2,00
5,00
6,00
1,00
3,00
4,00
Sig.

Tukey HSDa,b
N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 49,966.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

b. 

.

T-Test concelho 2 e 4 .

[DataSet0] C:\Programas\SPSS\tese.sav .

Group Statistics

78 799,4487 807,48294 91,42944
128 371,0859 234,05360 20,68761

CONC
4,00
2,00

CCS
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

.

Independent Samples Test

28,382 ,000Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

CCS
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

.



Independent Samples Test

5,634 204 ,000 428,36278

4,570 84,951 ,000 428,36278

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

CCS
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

t-test for Equality of Means

.



Independent Samples Test

76,03706 278,44349 578,28207

93,74070 241,97960 614,74596

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

CCS

Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means

.

GET
FILE='C:\Programas\SPSS\tese.sav'.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(filter_$).
VARIABLE LABEL filter_$ 'filter_$ (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE .
ONEWAY

CCS BY QUEIJ
/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC = TUKEY LSD ALPHA(.05).

.

Oneway .

[DataSet1] C:\Programas\SPSS\tese.sav .

Descriptives

CCS

156 486,1679 422,39744 33,81886 419,3626 552,9733
240 598,6954 551,29733 35,58609 528,5930 668,7979
130 697,7769 687,75663 60,32025 578,4318 817,1220
115 379,8087 222,92288 20,78767 338,6285 420,9889
44 533,2727 502,88717 75,81309 380,3811 686,1644

685 550,9228 520,40002 19,88346 511,8828 589,9627

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Descriptives

CCS

30,00 2160,00
17,00 5747,00
32,00 5762,00
15,00 1177,00
41,00 1942,00
15,00 5762,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Minimum Maximum

.

.



Test of Homogeneity of Variances

CCS

7,810 4 680 ,000

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.

ANOVA

CCS

7386379,9 4 1846594,983 7,060 ,000
1,8E+008 680 261546,890
1,9E+008 684

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

.

Post Hoc Tests .

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: CCS

-112,52747 52,59621 ,205 -256,3839 31,3290
-211,60897* 60,73287 ,005 -377,7201 -45,4978
106,35925 62,85621 ,439 -65,5595 278,2780
-47,10478 87,29737 ,983 -285,8728 191,6632
112,52747 52,59621 ,205 -31,3290 256,3839
-99,08151 55,69271 ,387 -251,4072 53,2442
218,88672* 58,00086 ,002 60,2479 377,5255
65,42269 83,86910 ,936 -163,9686 294,8140

211,60897* 60,73287 ,005 45,4978 377,7201
99,08151 55,69271 ,387 -53,2442 251,4072

317,96823* 65,46923 ,000 138,9026 497,0338
164,50420 89,19723 ,349 -79,4601 408,4685

-106,35925 62,85621 ,439 -278,2780 65,5595
-218,88672* 58,00086 ,002 -377,5255 -60,2479
-317,96823* 65,46923 ,000 -497,0338 -138,9026
-153,46403 90,65632 ,439 -401,4191 94,4911

47,10478 87,29737 ,983 -191,6632 285,8728
-65,42269 83,86910 ,936 -294,8140 163,9686

-164,50420 89,19723 ,349 -408,4685 79,4601
153,46403 90,65632 ,439 -94,4911 401,4191

-112,52747* 52,59621 ,033 -215,7980 -9,2570
-211,60897* 60,73287 ,001 -330,8555 -92,3625
106,35925 62,85621 ,091 -17,0563 229,7748
-47,10478 87,29737 ,590 -218,5096 124,3000
112,52747* 52,59621 ,033 9,2570 215,7980
-99,08151 55,69271 ,076 -208,4318 10,2688
218,88672* 58,00086 ,000 105,0044 332,7690
65,42269 83,86910 ,436 -99,2508 230,0962

211,60897* 60,73287 ,001 92,3625 330,8555
99,08151 55,69271 ,076 -10,2688 208,4318

317,96823* 65,46923 ,000 189,4221 446,5144
164,50420 89,19723 ,066 -10,6309 339,6393

-106,35925 62,85621 ,091 -229,7748 17,0563
-218,88672* 58,00086 ,000 -332,7690 -105,0044
-317,96823* 65,46923 ,000 -446,5144 -189,4221
-153,46403 90,65632 ,091 -331,4640 24,5359

47,10478 87,29737 ,590 -124,3000 218,5096
-65,42269 83,86910 ,436 -230,0962 99,2508

-164,50420 89,19723 ,066 -339,6393 10,6309
153,46403 90,65632 ,091 -24,5359 331,4640

(J) QUEIJ
2,00
3,00
4,00
5,00
1,00
3,00
4,00
5,00
1,00
2,00
4,00
5,00
1,00
2,00
3,00
5,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1,00
3,00
4,00
5,00
1,00
2,00
4,00
5,00
1,00
2,00
3,00
5,00
1,00
2,00
3,00
4,00

(I) QUEIJ
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Tukey HSD

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

.

Homogeneous Subsets .

.



CCS

115 379,8087
156 486,1679 486,1679
44 533,2727 533,2727 533,2727

240 598,6954 598,6954
130 697,7769

,209 ,523 ,152

QUEIJ
4,00
1,00
5,00
2,00
3,00
Sig.

Tukey HSDa,b
N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 100,620.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is
used. Type I error levels are not guaranteed.

b. 

.

Crosstabs .

Case Processing Summary

685 100,0% 0 ,0% 685 100,0%ccs * semana
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

.

EXAMINE
VARIABLES=ccs BY semana
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF
/COMPARE GROUP
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

.

Explore .

[DataSet1] .

semana .

.



Case Processing Summary

43 100,0% 0 ,0% 43 100,0%
31 100,0% 0 ,0% 31 100,0%
56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
51 100,0% 0 ,0% 51 100,0%
62 100,0% 0 ,0% 62 100,0%
35 100,0% 0 ,0% 35 100,0%
37 100,0% 0 ,0% 37 100,0%
53 100,0% 0 ,0% 53 100,0%
35 100,0% 0 ,0% 35 100,0%
49 100,0% 0 ,0% 49 100,0%
64 100,0% 0 ,0% 64 100,0%
37 100,0% 0 ,0% 37 100,0%
21 100,0% 0 ,0% 21 100,0%
56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
39 100,0% 0 ,0% 39 100,0%
8 100,0% 0 ,0% 8 100,0%
8 100,0% 0 ,0% 8 100,0%

semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ccs
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

.

Descriptives

670,14 71,232
526,39

813,90

638,82
525,00

218183,65
467,101

132
1871
1739
600

1,057 ,361
,151 ,709

867,03 130,506
600,50

1133,56

828,33
630,00

527988,70
726,628

48
2454
2406
1039
,865 ,421

-,487 ,821

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

semana
1

2

ccs
Statistic Std. Error

.



Descriptives

627,11 75,346
476,11

778,10

557,68
474,50

317908,96
563,834

63
3280
3217
565

2,430 ,319
8,506 ,628

694,37 120,041
453,26

935,48

584,20
474,00

734900,40
857,263

36
5747
5711
718

4,275 ,333
24,264 ,656
518,95 57,816
403,34

634,56

473,99
420,00

207247,98
455,245

30
1839
1809
479

1,492 ,304
2,047 ,599

556,23 52,982
448,56

663,90

540,63
532,00

98246,946
313,444

95
1278
1183
419

,737 ,398
,092 ,778

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

semana
3

4

5

6

ccs
Statistic Std. Error

.



Descriptives

280,00 59,444
159,44

400,56

232,42
144,00

130740,89
361,581

15
1571
1556
225

2,325 ,388
5,105 ,759

808,28 67,057
673,72

942,84

778,32
631,00

238323,32
488,184

145
2546
2401
752

1,194 ,327
1,529 ,644

652,03 76,648
496,26

807,80

610,60
563,00

205623,26
453,457

172
1942
1770
441

1,480 ,398
1,797 ,778

528,06 47,539
432,48

623,65

496,56
501,00

110738,98
332,775

93
1850
1757
349

1,709 ,340
4,580 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

semana
7

8

9

10

ccs
Statistic Std. Error

.



Descriptives

428,11 39,391
349,39

506,83

393,09
313,00

99303,591
315,125

103
1741
1638
444

1,890 ,299
4,279 ,590

334,08 39,420
254,13

414,03

303,78
266,00

57496,021
239,783

117
1397
1280
207

2,753 ,388
10,110 ,759
326,86 42,862
237,45

416,26

313,78
267,00

38579,529
196,417

32
862
830
210

1,177 ,501
1,682 ,972

548,70 102,077
344,13

753,26

439,64
373,00

583504,47
763,875

118
5762
5644
282

6,014 ,319
40,903 ,628

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

semana
11

12

13

14

ccs
Statistic Std. Error

.



Descriptives

407,49 31,370
343,98

470,99

392,15
374,00

38379,099
195,906

142
988
846
170

1,193 ,378
1,394 ,741

341,88 52,775
217,08

466,67

336,08
331,50

22281,268
149,269

143
645
502
152

1,062 ,752
2,136 1,481

195,00 42,707
94,01

295,99

190,50
153,00

14591,429
120,795

67
404
337
211

,995 ,752
-,279 1,481

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

semana
15

16

17

ccs
Statistic Std. Error

.

ccs/semana .



semana
1716151413121110987654321

cc
s

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

129

116646

653450
153

107

539

99

447

139

22

131

77
51

581

525

154

380

62

357

635

301368

364

550503
541

547

637
664

138
124

296
363

190

505

293

.

Means .

[DataSet1] .

Case Processing Summary

685 100,0% 0 ,0% 685 100,0%ccs  * semana
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total
Cases

.

.



Report

ccs

670,14 43 467,101
867,03 31 726,628
627,11 56 563,834
694,37 51 857,263
518,95 62 455,245
556,23 35 313,444
280,00 37 361,581
808,28 53 488,184
652,03 35 453,457
528,06 49 332,775
428,11 64 315,125
334,08 37 239,783
326,86 21 196,417
548,70 56 763,875
407,49 39 195,906
341,88 8 149,269
195,00 8 120,795
550,80 685 520,362

semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Mean N Std. Deviation

.

Oneway .

[DataSet1] .

Descriptives

ccs

43 670,14 467,101 71,232 526,39 813,90
31 867,03 726,628 130,506 600,50 1133,56
56 627,11 563,834 75,346 476,11 778,10
51 694,37 857,263 120,041 453,26 935,48
62 518,95 455,245 57,816 403,34 634,56
35 556,23 313,444 52,982 448,56 663,90
37 280,00 361,581 59,444 159,44 400,56
53 808,28 488,184 67,057 673,72 942,84
35 652,03 453,457 76,648 496,26 807,80
49 528,06 332,775 47,539 432,48 623,65
64 428,11 315,125 39,391 349,39 506,83
37 334,08 239,783 39,420 254,13 414,03
21 326,86 196,417 42,862 237,45 416,26
56 548,70 763,875 102,077 344,13 753,26
39 407,49 195,906 31,370 343,98 470,99
8 341,88 149,269 52,775 217,08 466,67
8 195,00 120,795 42,707 94,01 295,99

685 550,80 520,362 19,882 511,77 589,84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

.



Descriptives

ccs

132 1871
48 2454
63 3280
36 5747
30 1839
95 1278
15 1571

145 2546
172 1942
93 1850

103 1741
117 1397
32 862

118 5762
142 988
143 645
67 404
15 5762

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Minimum Maximum

.

Test of Homogeneity of Variances

ccs

4,447 16 668 ,000

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.

ANOVA

ccs

17682379 16 1105148,704 4,407 ,000
1,7E+008 668 250791,752
1,9E+008 684

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

.

Post Hoc Tests .

Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

-196,888 117,993 ,964 -606,56 212,78
43,039 101,542 1,000 -309,51 395,59

-24,228 103,681 1,000 -384,21 335,75
151,193 99,385 ,985 -193,87 496,26
113,916 114,008 1,000 -281,92 509,75
390,144* 112,297 ,050 ,25 780,04

-138,139 102,783 ,996 -495,00 218,72

(J) semana
2
3
4
5
6
7
8

(I) semana
1

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

18,116 114,008 1,000 -377,72 413,95
142,083 104,645 ,995 -221,24 505,41
242,035 98,747 ,540 -100,81 584,88
336,063 112,297 ,191 -53,83 725,96
343,287 133,322 ,447 -119,61 806,18
121,448 101,542 ,999 -231,11 474,00
262,657 110,738 ,601 -121,82 647,14
328,269 192,825 ,957 -341,22 997,75
475,144 192,825 ,530 -194,34 1144,63
196,888 117,993 ,964 -212,78 606,56
239,927 112,109 ,766 -149,32 629,17
172,660 114,051 ,986 -223,32 568,64
348,081 110,159 ,125 -34,39 730,55
310,804 123,513 ,490 -118,03 739,64
587,032* 121,935 ,000 163,67 1010,39
58,749 113,234 1,000 -334,40 451,90

215,004 123,513 ,948 -213,83 643,84
338,971 114,927 ,211 -60,05 738,00
438,923* 109,584 ,008 58,45 819,40
532,951* 121,935 ,002 109,59 956,31
540,175* 141,536 ,016 48,76 1031,59
318,336 112,109 ,270 -70,91 707,58
459,545* 120,502 ,016 41,17 877,93
525,157 198,593 ,396 -164,35 1214,67
672,032 198,593 ,066 -17,48 1361,54
-43,039 101,542 1,000 -395,59 309,51

-239,927 112,109 ,766 -629,17 149,32
-67,267 96,932 1,000 -403,82 269,28
108,154 92,323 ,999 -212,39 428,70
70,877 107,907 1,000 -303,77 445,53

347,105 106,097 ,091 -21,26 715,47
-181,178 95,971 ,900 -514,39 152,03
-24,923 107,907 1,000 -399,57 349,73
99,044 97,962 1,000 -241,08 439,17

198,996 91,635 ,746 -119,16 517,15
293,024 106,097 ,317 -75,34 661,39
300,248 128,144 ,622 -144,67 745,16
78,409 94,641 1,000 -250,18 407,00

219,618 104,446 ,790 -143,02 582,25
285,230 189,281 ,986 -371,95 942,41
432,105 189,281 ,667 -225,08 1089,29

(J) semana
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(I) semana
1

2

3

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

24,228 103,681 1,000 -335,75 384,21
-172,660 114,051 ,986 -568,64 223,32

67,267 96,932 1,000 -269,28 403,82
175,421 94,671 ,913 -153,27 504,12
138,144 109,923 ,998 -243,51 519,79
414,373* 108,146 ,015 38,89 789,86

-113,910 98,231 ,999 -454,97 227,15
42,344 109,923 1,000 -339,31 423,99

166,311 100,178 ,966 -181,51 514,13
266,263 94,001 ,274 -60,11 592,63
360,291 108,146 ,077 -15,19 735,77
367,515 129,846 ,275 -83,31 818,34
145,676 96,932 ,987 -190,87 482,22
286,885 106,527 ,362 -82,98 656,75
352,498 190,438 ,914 -308,70 1013,69
499,373 190,438 ,412 -161,82 1160,57

-151,193 99,385 ,985 -496,26 193,87
-348,081 110,159 ,125 -730,55 34,39
-108,154 92,323 ,999 -428,70 212,39
-175,421 94,671 ,913 -504,12 153,27
-37,277 105,880 1,000 -404,89 330,34
238,952 104,035 ,657 -122,26 600,16

-289,331 93,685 ,150 -614,61 35,94
-133,077 105,880 ,998 -500,69 234,54

-9,110 95,725 1,000 -341,46 323,25
90,842 89,239 1,000 -219,00 400,68

184,871 104,035 ,938 -176,34 546,08
192,094 126,442 ,985 -246,91 631,10
-29,745 92,323 1,000 -350,29 290,80
111,464 102,350 1,000 -243,89 466,82
177,077 188,133 1,000 -476,12 830,27
323,952 188,133 ,952 -329,24 977,15

-113,916 114,008 1,000 -509,75 281,92
-310,804 123,513 ,490 -739,64 118,03
-70,877 107,907 1,000 -445,53 303,77

-138,144 109,923 ,998 -519,79 243,51
37,277 105,880 1,000 -330,34 404,89

276,229 118,083 ,625 -133,75 686,21
-252,054 109,075 ,647 -630,76 126,65
-95,800 119,712 1,000 -511,44 319,84
28,167 110,832 1,000 -356,64 412,97

128,119 105,281 ,999 -237,42 493,65
222,147 118,083 ,902 -187,84 632,13
229,371 138,231 ,966 -250,57 709,31

7,532 107,907 1,000 -367,12 382,18
148,741 116,602 ,998 -256,10 553,58
214,354 196,251 1,000 -467,03 895,73
361,229 196,251 ,917 -320,15 1042,61

(J) semana
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(I) semana
4

5

6

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

-390,144* 112,297 ,050 -780,04 -,25
-587,032* 121,935 ,000 -1010,39 -163,67
-347,105 106,097 ,091 -715,47 21,26
-414,373* 108,146 ,015 -789,86 -38,89
-238,952 104,035 ,657 -600,16 122,26
-276,229 118,083 ,625 -686,21 133,75
-528,283* 107,285 ,000 -900,78 -155,79
-372,029 118,083 ,128 -782,01 37,95
-248,061 109,070 ,674 -626,75 130,63
-148,109 103,425 ,992 -507,20 210,98
-54,081 116,432 1,000 -458,33 350,17
-46,857 136,823 1,000 -521,91 428,19

-268,696 106,097 ,478 -637,06 99,67
-127,487 114,929 1,000 -526,52 271,55
-61,875 195,262 1,000 -739,82 616,07
85,000 195,262 1,000 -592,95 762,95

138,139 102,783 ,996 -218,72 495,00
-58,749 113,234 1,000 -451,90 334,40
181,178 95,971 ,900 -152,03 514,39
113,910 98,231 ,999 -227,15 454,97
289,331 93,685 ,150 -35,94 614,61
252,054 109,075 ,647 -126,65 630,76
528,283* 107,285 ,000 155,79 900,78
156,254 109,075 ,992 -222,45 534,96
280,222 99,248 ,280 -64,37 624,81
380,174* 93,008 ,006 57,25 703,10
474,202* 107,285 ,001 101,71 846,69
481,426* 129,129 ,021 33,09 929,76
259,587 95,971 ,355 -73,62 592,80
400,796* 105,653 ,017 33,97 767,62
466,408 189,950 ,537 -193,10 1125,91
613,283 189,950 ,103 -46,22 1272,79
-18,116 114,008 1,000 -413,95 377,72

-215,004 123,513 ,948 -643,84 213,83
24,923 107,907 1,000 -349,73 399,57

-42,344 109,923 1,000 -423,99 339,31
133,077 105,880 ,998 -234,54 500,69
95,800 119,712 1,000 -319,84 511,44

372,029 118,083 ,128 -37,95 782,01
-156,254 109,075 ,992 -534,96 222,45
123,967 110,832 1,000 -260,84 508,77
223,919 105,281 ,775 -141,62 589,45
317,947 118,083 ,363 -92,04 727,93
325,171 138,231 ,615 -154,77 805,11
103,332 107,907 1,000 -271,32 477,98
244,541 116,602 ,793 -160,30 649,38
310,154 196,251 ,978 -371,23 991,53
457,029 196,251 ,633 -224,35 1138,41

(J) semana
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

(I) semana
7

8

9

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

-142,083 104,645 ,995 -505,41 221,24
-338,971 114,927 ,211 -738,00 60,05
-99,044 97,962 1,000 -439,17 241,08

-166,311 100,178 ,966 -514,13 181,51
9,110 95,725 1,000 -323,25 341,46

-28,167 110,832 1,000 -412,97 356,64
248,061 109,070 ,674 -130,63 626,75

-280,222 99,248 ,280 -624,81 64,37
-123,967 110,832 1,000 -508,77 260,84

99,952 95,062 1,000 -230,10 430,01
193,980 109,070 ,937 -184,71 572,67
201,204 130,616 ,983 -252,29 654,70
-20,635 97,962 1,000 -360,76 319,49
120,574 107,465 1,000 -252,54 493,69
186,186 190,964 1,000 -476,84 849,21
333,061 190,964 ,947 -329,96 996,09

-242,035 98,747 ,540 -584,88 100,81
-438,923* 109,584 ,008 -819,40 -58,45
-198,996 91,635 ,746 -517,15 119,16
-266,263 94,001 ,274 -592,63 60,11
-90,842 89,239 1,000 -400,68 219,00

-128,119 105,281 ,999 -493,65 237,42
148,109 103,425 ,992 -210,98 507,20

-380,174* 93,008 ,006 -703,10 -57,25
-223,919 105,281 ,775 -589,45 141,62
-99,952 95,062 1,000 -430,01 230,10
94,028 103,425 1,000 -265,06 453,12

101,252 125,941 1,000 -336,01 538,52
-120,587 91,635 ,997 -438,74 197,57

20,622 101,731 1,000 -332,59 373,83
86,234 187,797 1,000 -565,79 738,26

233,109 187,797 ,998 -418,92 885,14
-336,063 112,297 ,191 -725,96 53,83
-532,951* 121,935 ,002 -956,31 -109,59
-293,024 106,097 ,317 -661,39 75,34
-360,291 108,146 ,077 -735,77 15,19
-184,871 104,035 ,938 -546,08 176,34
-222,147 118,083 ,902 -632,13 187,84

54,081 116,432 1,000 -350,17 458,33
-474,202* 107,285 ,001 -846,69 -101,71
-317,947 118,083 ,363 -727,93 92,04
-193,980 109,070 ,937 -572,67 184,71
-94,028 103,425 1,000 -453,12 265,06

7,224 136,823 1,000 -467,83 482,27
-214,615 106,097 ,836 -582,98 153,75
-73,406 114,929 1,000 -472,44 325,63
-7,794 195,262 1,000 -685,74 670,15

139,081 195,262 1,000 -538,87 817,03

(J) semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17

(I) semana
10

11

12

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

-343,287 133,322 ,447 -806,18 119,61
-540,175* 141,536 ,016 -1031,59 -48,76
-300,248 128,144 ,622 -745,16 144,67
-367,515 129,846 ,275 -818,34 83,31
-192,094 126,442 ,985 -631,10 246,91
-229,371 138,231 ,966 -709,31 250,57

46,857 136,823 1,000 -428,19 521,91
-481,426* 129,129 ,021 -929,76 -33,09
-325,171 138,231 ,615 -805,11 154,77
-201,204 130,616 ,983 -654,70 252,29
-101,252 125,941 1,000 -538,52 336,01

-7,224 136,823 1,000 -482,27 467,83
-221,839 128,144 ,950 -666,75 223,08
-80,630 135,547 1,000 -551,25 389,99
-15,018 208,066 1,000 -737,42 707,38
131,857 208,066 1,000 -590,55 854,26

-121,448 101,542 ,999 -474,00 231,11
-318,336 112,109 ,270 -707,58 70,91
-78,409 94,641 1,000 -407,00 250,18

-145,676 96,932 ,987 -482,22 190,87
29,745 92,323 1,000 -290,80 350,29
-7,532 107,907 1,000 -382,18 367,12

268,696 106,097 ,478 -99,67 637,06
-259,587 95,971 ,355 -592,80 73,62
-103,332 107,907 1,000 -477,98 271,32

20,635 97,962 1,000 -319,49 360,76
120,587 91,635 ,997 -197,57 438,74
214,615 106,097 ,836 -153,75 582,98
221,839 128,144 ,950 -223,08 666,75
141,209 104,446 ,996 -221,43 503,84
206,821 189,281 1,000 -450,36 864,00
353,696 189,281 ,907 -303,49 1010,88

-262,657 110,738 ,601 -647,14 121,82
-459,545* 120,502 ,016 -877,93 -41,17
-219,618 104,446 ,790 -582,25 143,02
-286,885 106,527 ,362 -656,75 82,98
-111,464 102,350 1,000 -466,82 243,89
-148,741 116,602 ,998 -553,58 256,10
127,487 114,929 1,000 -271,55 526,52

-400,796* 105,653 ,017 -767,62 -33,97
-244,541 116,602 ,793 -649,38 160,30
-120,574 107,465 1,000 -493,69 252,54
-20,622 101,731 1,000 -373,83 332,59
73,406 114,929 1,000 -325,63 472,44
80,630 135,547 1,000 -389,99 551,25

-141,209 104,446 ,996 -503,84 221,43
65,612 194,370 1,000 -609,24 740,46

212,487 194,370 1,000 -462,36 887,34

(J) semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

(I) semana
13

14

15

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: ccs
Tukey HSD

-328,269 192,825 ,957 -997,75 341,22
-525,157 198,593 ,396 -1214,67 164,35
-285,230 189,281 ,986 -942,41 371,95
-352,498 190,438 ,914 -1013,69 308,70
-177,077 188,133 1,000 -830,27 476,12
-214,354 196,251 1,000 -895,73 467,03

61,875 195,262 1,000 -616,07 739,82
-466,408 189,950 ,537 -1125,91 193,10
-310,154 196,251 ,978 -991,53 371,23
-186,186 190,964 1,000 -849,21 476,84
-86,234 187,797 1,000 -738,26 565,79

7,794 195,262 1,000 -670,15 685,74
15,018 208,066 1,000 -707,38 737,42

-206,821 189,281 1,000 -864,00 450,36
-65,612 194,370 1,000 -740,46 609,24
146,875 250,396 1,000 -722,50 1016,25

-475,144 192,825 ,530 -1144,63 194,34
-672,032 198,593 ,066 -1361,54 17,48
-432,105 189,281 ,667 -1089,29 225,08
-499,373 190,438 ,412 -1160,57 161,82
-323,952 188,133 ,952 -977,15 329,24
-361,229 196,251 ,917 -1042,61 320,15
-85,000 195,262 1,000 -762,95 592,95

-613,283 189,950 ,103 -1272,79 46,22
-457,029 196,251 ,633 -1138,41 224,35
-333,061 190,964 ,947 -996,09 329,96
-233,109 187,797 ,998 -885,14 418,92
-139,081 195,262 1,000 -817,03 538,87
-131,857 208,066 1,000 -854,26 590,55
-353,696 189,281 ,907 -1010,88 303,49
-212,487 194,370 1,000 -887,34 462,36
-146,875 250,396 1,000 -1016,25 722,50

(J) semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(I) semana
16

17

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

.

Homogeneous Subsets .

.



ccs

Tukey HSDa,b

8 195,00
37 280,00 280,00
21 326,86 326,86
37 334,08 334,08
8 341,88 341,88 341,88

39 407,49 407,49 407,49 407,49
64 428,11 428,11 428,11 428,11
62 518,95 518,95 518,95 518,95
49 528,06 528,06 528,06 528,06
56 548,70 548,70 548,70 548,70
35 556,23 556,23 556,23 556,23
56 627,11 627,11 627,11 627,11
35 652,03 652,03 652,03 652,03
43 670,14 670,14 670,14
51 694,37 694,37 694,37
53 808,28 808,28
31 867,03

,065 ,156 ,052 ,061

semana
17
7
13
12
16
15
11
5
10
14
6
3
9
1
4
8
2
Sig.

N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 27,583.a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is
used. Type I error levels are not guaranteed.

b. 

.
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