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O Medicamento Veterinário em Portugal: do Registo à Comercialização 
 
 
Resumo 
 

Esta dissertação tem por objectivo analisar as diversas áreas do medicamento veterinário 

farmacológico desde o registo, ou autorização de introdução no mercado (AIM), à sua 

comercialização. Após enquadramento legal, a abordagem de algumas áreas do 

medicamento veterinário farmacológico, nomeadamente no que se refere às propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas e limite máximo de resíduos (LMR), foi ilustrada 

recorrendo a um medicamento concreto, o Rilexine 200 LC, como exemplo de caso. Porque 

a especialidade farmacêutica em análise pertence à classe fármaco-terapêutica dos 

antimicrobianos para administração intramamária com indicação para o tratamento da 

mamite ou mastite bovina durante o período de lactação, e cuja substância activa é a 

cefalexina, foi efectuada uma análise de mercado quanto aos antimicrobianos para 

administração intramamária disponíveis em Portugal, com especial destaque para os 

antibióticos β-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas). Neste âmbito, foram também 

consideradas as boas práticas veterinárias na utilização de antimicrobianos, segundo 

recomendações recentes da European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals (EPRUMA), Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Agência Europeia de 

Medicamentos (EMEA). Foi também analisada a área da ecotoxicologia, nomeadamente o 

potencial impacto ambiental dos medicamentos veterinários sobre os ecossistemas 

terrestres e aquáticos. Por fim, mereceu especial destaque o tema farmacoeconomia por ser 

uma disciplina relativamente nova, sendo apresentados alguns dos seus conceitos 

essenciais e metodologia básica, estabelecendo-se algumas considerações sobre a sua 

aplicabilidade em Medicina Veterinária. Neste contexto, foi realizada uma análise parcial sob 

a temática da farmacoeconomia aplicada às mamites, para a qual foi desenvolvida uma 

Calculadora dos Custos Directos da Mamite Clínica. 

 

 

Palavras-chave: medicamento veterinário, mamite bovina, antibióticos β-lactâmicos, 

ecotoxicologia, farmacoeconomia. 
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Veterinary Medicinal Products in Portugal: from Registration to Distribution  
 
 
Abstract 
 

This dissertation aims to provide an insight into the several areas of veterinary medicinal 

products, from registration, also known as marketing authorization, to its distribution. After 

considering the veterinary medicinal products legislative basis, some veterinary medicinal 

products areas were analysed having as an example Rilexine 200 LC, in particular in what 

refers to phamacokinetic and pharmacodynamic properties, maximum residue limits (MRLs) 

and withdrawal period issues. Once the veterinary medicinal product considered is a 

cephalexin-based intramammary preparation for the bovine mastitis treatment in lactation, it 

was performed a market analysis regarding the antimicrobials available in Portugal for 

lactational intramammary mastitis treament, with special focus on β-lactams antibiotics 

(penicillins and cefalosporins). Furthermore good veterinary practice in antimicrobials use 

were assessed according to European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals (EPRUMA), World Organisation for Animal Health (OIE) and European Medicines 

Agency (EMEA) recent recommendations. The potential environmental impacts of veterinary 

medicinal products on terrestrial and aquatic ecosystems were addressed under the scope of 

ecotoxicology theme. Finally it was provided an overview of the issues and theory which lie 

at the heart of pharmacoeconomics, a relatively new discipline, and some considerations 

concerning its implementation in veterinary medicine were made. In this context a partial 

analysis under the theme pharmacoeconomics applied to mastitis was performed, for which 

a Clinical Mastitis Direct Costs Calculator was developed. 

 

 

Keywords: veterinary medicinal products, bovine mastitis treatment, β-lactams antibiotics, 

ecotoxicology, pharmacoeconomics. 



iv 

ÍNDICE GERAL 
 
 
 
 
AGRADECIMENTOS ...........................................................................................................    i  
RESUMO ..............................................................................................................................   ii               
ABSTRACT .........................................................................................................................    iii     
ÍNDICE GERAL ...................................................................................................................    iv                      
ÍNDICE DE FIGURAS ..........................................................................................................   vi                  
ÍNDICE DE TABELAS .........................................................................................................   vi  
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................   viii  
 
INTRODUÇÃO .....................................................................................................................    1  

 
1 – O MEDICAMENTO VETERINÁRIO FARMACOLÓGICO –  
      BREVE ENQUADRAMENTO LEGAL ............................................................................   5 
 
2 – FUNÇÕES DO MÉDICO VETERINÁRIO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA ...............  8 

 
3 – EXEMPLO DE CASO: RILEXINE 200 LC 

 3.1 Introdução ....................................................................................................  10 
     3.2 Mamites 

  3.2.1 Definição ..................................................................................... 10 

  3.2.2 Importância das mamites ............................................................ 11 

  3.2.3 Etiologia das mamites ................................................................. 12 

 3.3 Antimicrobianos de administração intramamária  
      disponíveis em Portugal .............................................................................. 14  

 3.4 Espectro de acção dos antibióticos β-lactâmicos .................................... 16 
 3.5 Abordagem racional à antibioterapia: princípios de tratamento da mamite .20 

 3.6 Farmacocinética ..........................................................................................  22 
 3.7 Farmacodinamia ..........................................................................................  23 
 3.8 Resistência .................................................................................................... 24 
 3.9 Limite Máximo de Resíduos e Intervalo de Segurança ............................  25   
  3.9.1 Boas práticas para diminuição da presença de antimicrobianos  

                                          no leite ........................................................................................ 28 

 3.10 Boas práticas veterinárias na utilização de antimicrobianos ................ 30 

 
 
 



v 

4 – ECOTOXICOLOGIA  
4.1 Introdução .......................................................................................................    34 
4.2 Destino dos medicamentos veterinários no ambiente ...............................    36 
4.3 Efeitos ecotoxicológicos dos medicamentos veterinários ........................    37 

4.3.1 Efeitos dos antimicrobianos no ambiente ..........................................    38 

4.4 Análise de risco ambiental ............................................................................    40 
 
5 – FARMACOECONOMIA 

5.1 Introdução .......................................................................................................    43 
5.2 Conceito e Metodologia .................................................................................    43 

  5.2.1 Análise Económica Completa ...................................................   46 

5.3 Etapas dos Estudos Farmacoeconómicos ...................................................   49 
5.4 Importância em Medicina Humana ................................................................   51 
5.5 Aplicação dos Estudos Farmacoeconómicos ..............................................   52 
5.6 Farmacoeconomia aplicada à Medicina Veterinária ....................................   53 
5.7 Farmacoeconomia aplicada à Mamite Clínica – uma análise parcial 

  5.7.1 Notas Gerais .............................................................................   55 

  5.7.2 Mercado em Portugal ................................................................   57 

5.7.3 Análise parcial aplicada à mamite clínica .................................   57 

   5.7.3.1 Discussão de resultados e conclusão ..................    61 

 
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................    63 
 
ANEXOS 
 
 Anexo I – Literatura Técnica Rilexine 200 LC .................................................. 71 
 Anexo II – Resumo das características do medicamento (RCM) .................   81 
 Anexo III – Análise Parcial: custo da mamite de acordo com o protocolo 
                                   de tratamento..................................................................................   85  
 



vi 

ÍNDICE DE FIGURAS: 
 
Figura 1: Áreas relacionadas com o medicamento veterinário farmacológico ....................... 1 

Figura 2: Frequência relativa dos agentes etiológicos envolvidos na mamite clínica  

               em 4 países europeus (França, Alemanha, Holanda e Espanha) .......................   13 

Figura 3: Fórmula estrutural geral das cefalosporinas ........................................................  18 

Figura 4: Relação entre a percentagem de cura e o momento de instituição  

   de terapêutica de mamites ...................................................................................   22 

Figura 5: Representação esquemática do intervalo de segurança para o leite .................... 27 

Figura 6: Principais vias de disseminação dos medicamentos veterinários no ambiente .... 35  

Figura 7: Concentrações de oxitetraciclina no solo e na água ............................................  39 

Figura 8: Etapas da análise de risco ambiental ..................................................................   41 

Figura 9: Custo parcial estimado por caso de mamite clínica em várias explorações                     

                leiteiras do Wisconsin ........................................................................................... 56 

 

 
ÍNDICE DE TABELAS: 
 
Tabela 1: Estrutura da Análise SWOT ...................................................................................  8   

Tabela 2: Famílias de antimicrobianos intramamários para tratamento  

                durante a lactação ................................................................................................ 14    

Tabela 3: Monoantimicrobianos e antimicrobianos associados disponíveis no mercado   

                para  aplicação intramamária durante a lactação ................................................. 15 

Tabela 4: Espectro de acção dos antibióticos β-lactâmicos  

                e susceptibilidade bacteriana ............................................................................... 20   

Tabela 5: Distribuição dos agentes patogénicos na glândula mamária ............................… 21 

Tabela 6: Fracção activa de vários antimicrobianos ............................................................. 23   

Tabela 7: Concentração inibitória mínima (CIM) das bactérias mais frequentes ................. 24 

Tabela 8: Sensibilidade in vitro para a cefalexina ................................................................ 25 

Tabela 9: Limites Máximos de Resíduos para a cefalexina ................................................. 27 

Tabela 10: Causas para a presença de inibidores no leite ................................................... 28 

Tabela 11: Persistência de alguns antimicrobianos no ambiente ................................................ 39 

Tabela 12: Distinção entre as características dos vários tipos de avaliação económica 

                  em saúde ................................................................................................................... 45 

Tabela 13: Elementos de uma avaliação farmacoeconómica .............................................. 48 

Tabela 14: Resumo das principais diferenças entre os quatro tipos de  

                  análise económica completa ............................................................................... 49 

 



vii 

Tabela 15: Factores que concorrem para as perdas económicas devido a mamite ............ 55 

Tabela 16: Calculadora dos custos directos da mamite clínica (ligeira a moderada)  

                  relacionados com o antimicrobiano utilizado (aplicação intramamária) ............. 58 

Tabela 17: Comparação dos custos directamente dependentes do protocolo de tratamento   

                  utilizado ............................................................................................................... 60 

 



viii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ACB  Análise de Custo-Benefício 

ACE  Análise de Custo-Efectividade 

ACU  Análise de Custo-Utilidade 
AIM  Autorização de Introdução no Mercado  

AMC  Análise de Minimização de Custos 

APIFARMA Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica  

AVAQ  Anos de Vida Ajustados por Qualidade 

AVMA  American Veterinary Medical Association 

CIM  Concentração Inibitória Mínima 

CTMV  Comissão Técnica de Medicamentos Veterinários 

CVMP  Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 

DDA  Dose Diária Aceitável 

DGV  Direcção-Geral de Veterinária 

EMEA  Agência Europeia de Medicamentos 

EPRUMA  European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals 

FDA  Food and Drug Administration 

INFARMED1 Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IS  Intervalo de Segurança 

LMR  Limite Máximo de Resíduos 

MADRP  Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

NMC  National Mastitis Council 

NOEC  No Observed Effect Concentrations 

OIE  Organização Mundial de Saúde Animal 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PBP’s  Penicillin-Binding Proteins 

PEC  Predicted Environmental Concentrations 

PNEC  Predicted No Effect Concentrations 

RCM  Resumo das Características do Medicamento 

RCR  Razão de Caracterização de Risco 

SIGREM  Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Medicamentos 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

TSA  Teste de Sensibilidade aos Antibióticos 

UE  União Europeia 

VICH  Veterinary International Conference on Harmonisation 

                                                 
1 O Decreto-Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, aprova a nova orgânica do INFARMED e estabelece nova designação para a 
instituição – INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. Anteriormente a este diploma esta 
entidade era designada Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. 



1 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
O medicamento veterinário, quer na sua vertente terapêutica quer profiláctica, é fundamental 

para a promoção da saúde e bem-estar animal, para o controlo de infecções animais com 

potencial de transmissão ao homem, sendo também um factor de produção, principalmente 

nas espécies pecuárias, de importância vital para uma produção animal sustentável.  

Este trabalho, sob o tema “O Medicamento Veterinário em Portugal: do registo à 

comercialização” tem por objectivo analisar as diversas áreas do medicamento veterinário 

farmacológico. As áreas estudadas encontram-se esquematizadas na figura 1. 

 

Figura 1: Áreas relacionadas com o medicamento veterinário farmacológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando-se pelo enquadramento legal do medicamento veterinário farmacológico, são 

posteriormente analisadas as funções que o Médico Veterinário poderá desempenhar na 

indústria farmacêutica. Neste âmbito, é também efectuada uma breve referência a alguns 

conceitos de marketing relevantes nesta área. 

A abordagem de algumas áreas do medicamento veterinário farmacológico, nomeadamente 

no que se refere às propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas e limite máximo de 

resíduos (LMR), foi ilustrada recorrendo a um medicamento concreto, o Rilexine 200 LC, 

como exemplo de caso.  
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A análise de algumas das áreas relacionadas com o medicamento veterinário farmacológico 

utilizando Rilexine 200 LC como exemplo explica-se pela grande variedade de classes 

fármaco-terapêuticas existentes e particularidades farmacológicas a elas inerentes bem 

como, dentro de cada classe, as várias especialidades farmacêuticas possuem também 

propriedades específicas. Assim, de forma a efectuar-se uma análise mais detalhada dos 

temas atrás referidos, a abordagem destas áreas foi ilustrada utilizando um medicamento 

em concreto. 

Rilexine 200 LC é um antimicrobiano para o tratamento da mamite ou mastite bovina 

durante o período de lactação, cuja autorização de introdução no mercado (AIM) foi 

concedida à empresa Virbac S.A. Antes da abordagem propriamente dita ao medicamento 

referido, e porque o medicamento é indissociável da patologia para a qual tem indicação, 

considerou-se pertinente efectuar uma análise da doença, nomeadamente agentes 

etiológicos mais frequentes e princípios de tratamento da mamite. 

Na análise de mercado efectuada referente aos antimicrobianos disponíveis para o 

tratamento da mamite durante o período de lactação, verificou-se que os antibióticos β-

lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas) são os antimicrobianos com maior 

representatividade no mercado, pois das quinze especialidades farmacêuticas disponíveis, 

apenas quatro não os apresentam na sua composição. 

Quando um medicamento é destinado a animais de produção de alimentos para consumo 

humano, como no exemplo utilizado, ele é estritamente controlado a fim de garantir a 

segurança do consumidor, no que se refere à presença de resíduos nos alimentos de 

origem animal. Por isso considerou-se importante abordar a problemática dos resíduos de 

antimicrobianos no leite, apontando-se as principais causas para a sua presença, e tecendo-

se algumas considerações tendo em vista a sua diminuição no leite. 

Posteriormente faz-se referência e análise das boas práticas veterinárias na utilização de 

antimicrobianos, segundo recomendações recentes da European Platform for the 

Responsible Use of Medicines in Animals (EPRUMA), Organização Mundial de Saúde 

Animal (OIE) e Agência Europeia de Medicamentos (EMEA). 

Sob a temática ecotoxicologia, é analisado o potencial impacto ambiental dos medicamentos 

veterinários sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos, bem como disposições legais 

(mediante futura legislação) relativas à eliminação de medicamentos não utilizados e dos 

seus desperdícios, nomeadamente os injectores intramamários após utilização. 

Por fim é abordado o tema farmacoeconomia, uma disciplina relativamente nova, e sem 

grandes referências na área veterinária, pelo que o seu desenvolvimento se baseia em 

fontes da área humana. Apresentam-se alguns dos seus conceitos e metodologia básica, 

assim como a sua importância no panorama actual, efectuando-se algumas considerações 

sobre a sua aplicabilidade em Medicina Veterinária.  
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Neste contexto, é realizada uma análise parcial sob a temática da farmacoeconomia 

aplicada às mamites, para a qual foi desenvolvida, durante o estágio, uma Calculadora dos 

Custos Directos da Mamite Clínica. A análise farmacoeconómica parcial realizada é 

subordinada ao tema das mamites visto que o medicamento utilizado no exemplo de caso é 

um antimicrobiano com indicação para a terapia das mamites durante o período de lactação. 

Esta dissertação é o corolário de um estágio de natureza profissional realizado na empresa 

Virbac de Portugal Laboratórios, Lda., uma entidade essencialmente comercial, cujo 

objectivo é cumprir a legislação vigente, nomeadamente as boas práticas de distribuição, 

armazenamento e informação. 

A Virbac (Virology – Bacteriology) foi fundada em 1968 pelo médico veterinário Pierre 

Richard Dick com o objectivo de se dedicar exclusivamente à saúde animal. A empresa tem 

como missão oferecer aos Médicos Veterinários e proprietários de animais produtos 

inovadores, com alta tecnologia, oferecendo maior eficácia, segurança e praticabilidade. 

A sua grande expansão conferiu à empresa importantes títulos: líder mundial em produtos 

de dermatologia animal, líder europeia em vacinas para felinos, quarto lugar no segmento 

europeu e sexto lugar no mercado mundial para pequenos animais, nono lugar entre as 

maiores empresas veterinárias de todo o mundo. Está actualmente presente em mais de 

100 países e, em Portugal, desde 1991. A estrutura de Investigação & Desenvolvimento 

(I&D) encontra-se na empresa-mãe, Virbac S.A, em Carros, França. 

Durante o período de estágio tive oportunidade de conhecer a realidade do Médico 

Veterinário na indústria farmacêutica. As suas funções são abrangentes e diversificadas, 

sendo necessária uma polivalência que vai desde os conhecimentos clínicos à legislação 

vigente nesta área. 

As actividades, propriamente ditas, desenvolvidas durante o período de estágio, foram 

variadas, percorrendo a maior parte das áreas relacionadas com o medicamento veterinário 

farmacológico anteriormente descritas. 

A participação nas “reuniões de ciclo”, permitiram relacionar-me com as diferentes áreas, 

uma vez que estas reuniões representam um momento para trabalho conjunto de toda a 

equipa. Simplificadamente, os seus objectivos são delinear estratégias de marketing dos 

vários produtos e estabelecer objectivos a curto/médio prazo, analisar os resultados do 

último bimestre/trimestre e definir-se estratégias de actuação, analisar a concorrência, 

sendo também o momento para apresentação de novos produtos e respectivos materiais 

promocionais, assim como formação técnica aos delegados de informação médico-

veterinária sobre os mesmos. 

Mais directamente, participei no trabalho de pré-lançamento de dois produtos da empresa: a 

gama BVT (BioVetoTest) e o Rilexine 200 LC, que escolhi como exemplo para desenvolver 

esta dissertação, por ter acompanhado o seu pré-lançamento e lançamento. 
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A gama BVT é uma linha de testes rápidos imunológicos e bacteriológicos, com produtos 

inovadores no mercado para o diagnóstico de doenças infecciosas felinas e caninas, 

doenças parasitárias e transmitidas por vectores, testes na área da reprodução, 

dermatologia, diarreia neonatal de vitelos, doença respiratória bovina, identificação 

bacteriana e teste de sensibilidade aos antibióticos aplicados à mamite bovina.  

Mais concretamente, foi-me proposto desenvolver um estudo de mercado sobre produtos 

concorrentes, e compará-los a nível de vantagens e benefícios. Neste contexto, tive 

formação sobre esta gama de produtos.  

Fez ainda parte da minha actividade neste produto, participar no desenvolvimento dos 

materiais promocionais, nomeadamente no catálogo da gama de produtos BVT, cuja 

tradução técnica esteve a meu cargo, bem como da literatura do Speed Duo Leish/Ehrli. 

O Rilexine 200 LC é um antibiótico β-lactâmico, para o tratamento da mamite bovina durante 

o período de lactação. O trabalho desenvolvido no âmbito deste produto incidiu também 

sobre o estudo da concorrência, nomeadamente nas características do medicamento e 

intervalo de segurança, a realização de literatura técnica original (Anexo I), e materiais de 

formação para os delegados de informação médico-veterinária. 

Participei ainda na revisão do novo Simposium Veterinário Apifarma 2007/2008 e na 

elaboração de relatórios no âmbito da farmacovigilância. 

Gostaria de realçar que o estágio foi uma experiência bastante positiva, que me permitiu 

conhecer uma outra realidade da vida profissional e onde pude contactar e vivenciar o que 

faz o Médico Veterinário na indústria farmacêutica. Por isso, agradeço à empresa Virbac de 

Portugal Laboratórios, Lda., e muito especialmente ao meu orientador, Dr. Jorge Moreira da 

Silva. 
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1 – O MEDICAMENTO VETERINÁRIO FARMACOLÓGICO – BREVE ENQUADRAMENTO 
LEGAL 
 

 

A regulamentação do medicamento veterinário tem sofrido várias alterações ao longo dos 

anos, principalmente devido à integração de Portugal na União Europeia (então denominada 

Comunidade Económica Europeia) e consequente necessidade de harmonizar o regime 

jurídico nacional com a legislação comunitária existente. 

No âmbito da legislação nacional é de considerar o medicamento veterinário farmacológico, 

medicamentos veterinários imunológicos e produtos de uso veterinário, que são 

regulamentados por diploma próprio, respectivamente pelos Decretos-Leis n.os 184/97 de 26 

de Julho, 245/2000 de 29 de Setembro e 232/99 de 24 de Junho, mas que após a 

transposição da legislação europeia, nomeadamente da Directiva 2004/28/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, e da Directiva 2001/82/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, serão em breve agregados 

num único diploma. 

Actualmente a principal legislação nacional que rege o medicamento veterinário 

farmacológico está definida no Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, que veio transpor 

para o direito interno as Directivas do Conselho 90/676/CEE, de 13 de Dezembro de 1990, 

93/40/CEE e 93/41/CEE, ambas, de 14 de Julho de 1993 e a Directiva da Comissão 

91/412/CEE, de 23 de Junho de 1991, bem como o Regulamento do Conselho (CEE) n.º 

2309/93, de 22 de Julho de 1993 (Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de Julho), tendo este 

Regulamento instituido a Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos. Esta 

designação da Agência foi posteriormente alterada e simplificada para Agência Europeia de 

Medicamentos (European Medicines Agency - EMEA) pelo Regulamento (CE) n.º 726/2004 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004 (Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004). 

O Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, também designado por estatuto do medicamento 

veterinário farmacológico, regula todo o ciclo vital do medicamento veterinário, desde a 

autorização de introdução no mercado, passando pelo fabrico, a exportação e importação, a 

distribuição, a rotulagem e o folheto informativo, a publicidade e os ensaios clínicos. Este 

diploma introduz ainda a definição europeia de medicamento veterinário: “Toda a substância 

ou composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus 

sintomas do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou a 

restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas”.  
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De acordo com este decreto-lei (e resultante da transposição para a lei jurídica nacional do 

Regulamento do Conselho (CEE) n.º 2309/93, de 22 de Julho de 1993) um medicamento 

veterinário pode, no espaço da União Europeia, ser autorizado por vários mecanismos 

diferentes: Autorização de Introdução no Mercado (AIM) exclusivamente nacional, AIM por 

procedimento descentralizado, AIM por reconhecimento mútuo, ou AIM por procedimento 

centralizado.  

Compete à Comissão Técnica de Medicamentos Veterinários (CTMV – DGV), a nível 

nacional, ou ao Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP – EMEA) 

proceder à análise da informação que irá permitir a AIM de um novo medicamento 

veterinário. O processo de autorização envolve uma investigação exaustiva do novo produto, 

a fim de garantir elevados padrões de qualidade e eficácia, bem como de segurança, não só 

para a(s) espécie(s) alvo(s), mas também para o consumidor sempre que aplicável (quando 

estão em causa espécies produtoras de alimentos para consumo humano), para os 

utilizadores do produto e para o ambiente. 

Após AIM, é fundamental a vigilância de reacções ou ocorrências adversas, associadas à 

utilização de um medicamento. Com este propósito, foi criado o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e Toxicologia Veterinária, que está regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

263/2002, de 25 de Novembro. Segundo este diploma, o Sistema tem como objectivo 

proceder “à recolha sistemática de informações relativas a reacções nocivas e involuntárias, 

ocorridas nos animais e, eventualmente, no homem, quando expostos a medicamentos e 

outros produtos de uso veterinário utilizados no domínio da produção e saúde animal, bem 

como à avaliação científica daquela informação”. Deve igualmente atender a “eventuais 

informações sobre a não confirmação da eficácia prevista, a utilização não contemplada na 

rotulagem e a investigação da validade do intervalo de segurança e de potenciais problemas 

ambientais decorrentes da utilização dos medicamentos veterinários ou produtos de uso 

veterinário”. Desta forma, a Farmacovigilância, além da notificação da suspeita de reacções 

adversas, deve também monitorizar eventuais falhas de eficácia, validade do intervalo de 

segurança e potenciais impactos no ambiente.  

Recentemente os medicamentos veterinários farmacológicos passaram a ter a tutela única 

do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, cujo Decreto Regulamentar n.º 11/2007, 

de 27 de Fevereiro aprovou a Lei orgânica da Direcção-Geral de Veterinária (DGV). Esta 

peça legislativa, nos termos do artigo 2.º, alínea h), atribui à DGV as seguintes 

competências: “proceder à avaliação, autorizar, controlar e inspeccionar a comercialização e 

a utilização dos medicamentos veterinários farmacológicos, imunológicos, pré-misturas 

medicamentosas, homeopáticos e as suas matérias-primas bem como os produtos de uso 

veterinário” (Decreto Regulamentar n.º 11/2007, de 27 de Fevereiro).  
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Anteriormente a este diploma existia uma articulação entre a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e a DGV, o primeiro com atribuições 

nos domínios da disciplina e controlo da produção, distribuição, comercialização e utilização 

de medicamentos de uso humano e veterinário e a segunda com competências nas áreas 

da toxicologia veterinária, farmacovigilância veterinária, aquisição directa, pré-misturas 

medicamentosas, para além dos assuntos relacionados com os limites máximos de resíduos 

(LMR) nos produtos de origem animal, conforme o Regulamento (CEE) n.º 2377/90, do 

Conselho, de 26 de Junho. 

Como referido anteriormente, a legislação relativa ao medicamento veterinário será 

brevemente alterada por via de transposição da Directiva 2004/28/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, que altera a Directiva 2001/82/CE que 

estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários (Directiva 

2004/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004). Esta 

Directiva devia estar implementada desde 30 de Outubro de 2005, conforme disposto no 

ponto 62., artigo 3.º, da referida Directiva, e pensa-se que será publicada durante o ano de 

2008, visto já terem sido consultadas as associações do sector. Este novo diploma irá 

revogar, entre outros, os Decretos-Leis n.os 184/97 de 26 de Julho, 245/2000 de 29 de 

Setembro e 232/99 de 24 de Junho, neste último no que se refere à parte aplicável aos 

medicamentos veterinários. Resta referir que esta nova peça legislativa resulta da 

necessidade, à luz da experiência adquirida, de aproximar as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas nacionais, a fim de promover o funcionamento do mercado 

interno sem afectar negativamente a saúde pública. 
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2 – FUNÇÕES DO MÉDICO VETERINÁRIO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
 

 

As funções do Médico Veterinário na indústria farmacêutica estão claramente definidas na 

lei, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, artigo 9º. De acordo com este 

diploma, as empresas titulares de AIM necessitam de ter ao seu serviço um Médico 

Veterinário como assessor, ao qual compete: “... participar na elaboração de programas de 

lançamento de novos medicamentos veterinários; colaborar nos estudos a efectuar sobre o 

interesse terapêutico de medicamentos veterinários a introduzir no mercado; elaborar e 

coordenar a informação técnico-científica a dirigir aos médicos veterinários ou para 

divulgação ao público e assegurar a coordenação de informação no âmbito da 

farmacovigilância e toxicologia veterinária” (Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho). Além 

disso poderá desempenhar as funções de técnico, dando formação aos colegas utilizadores 

dos medicamentos, à equipa de marketing e aos delegados de informação médico-

veterinária. É da sua responsabilidade a informação científica e técnica, devendo possuir 

conhecimentos clínicos actualizados, quer sobre a sua gama de produtos, quer sobre os 

produtos concorrentes. Outra área em que poderá intervir é a área de marketing, como 

gestor de produto. Nesta vertente terá de projectar o lançamento de novos produtos e 

desenvolver materiais promocionais. É uma função que requer criatividade e conhecimento 

do mercado. O Médico Veterinário deve ter, na função de marketeer, algumas noções de 

marketing. Aquelas consideradas mais importantes são o conceito de Marketing Mix e 

Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats), que consiste na análise 

dos Pontos Fortes e dos Pontos Fracos do produto, e na análise das Oportunidades e 

Ameaças relativas ao ambiente/mercado (tabela 1). É de salientar que a análise SWOT é 

dinâmica, ou seja, uma determinada característica considerada como ponto forte poderá em 

certo momento tornar-se um ponto fraco e vice-versa, o mesmo acontecendo com as 

oportunidades/ameaças.  

 Tabela 1: Estrutura da Análise SWOT 
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Quanto à ferramenta Marketing Mix, representa o conjunto das quatro variáveis de 

marketing que a empresa pode manipular no sentido de influenciar directamente as 

escolhas do cliente. São elas o produto, o preço, a promoção e os pontos de venda ou 

canais de distribuição, que no seu conjunto são também conhecidos pelos “quatro pês”. Ao 

nível da política de produto são definidos os seus atributos como a denominação comercial, 

características técnicas, embalagem, qualidade e outros atributos físicos. O objectivo último 

no marketing de um produto é realçar sempre as suas vantagens e os seus benefícios, e 

não exclusivamente as características, na sequência: Característica – Vantagem – Benefício. 

A política de preços é definida após a consideração de variáveis como a estrutura de custos, 

condições de crédito e pagamento, política dos concorrentes e outros factores subjectivos.  

Quanto à promoção, ou estratégia de comunicação em geral, deverá ser decidida a melhor 

combinação a adoptar de entre os inúmeros meios disponíveis como a publicidade 

(respeitando a legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de Julho, 

capítulo VIII), promoções, relações públicas ou instrumentos de marketing directo.  

Por último, são definidos os canais de distribuição a utilizar (Executive Digest, 1997). A 

introdução de um produto no mercado começa seis a doze meses antes do lançamento 

propriamente dito. 

É de referir que estas funções não são mutuamente exclusivas, podendo o Médico 

Veterinário desempenhar cumulativamente estas funções. É também possível, e muito 

devido ao facto de o mercado ser cada vez mais especializado, que o Médico Veterinário 

exerça funções na área de vendas, numa perspectiva técnico-comercial. Este facto deriva 

também de haver um excesso de Médicos Veterinários noutras áreas. 

Outro sector em que poderá actuar é na área de Investigação & Desenvolvimento (I&D) dos 

medicamentos, apesar de ser uma área de fraca representatividade a nível nacional.  
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3 – EXEMPLO DE CASO: RILEXINE 200 LC 
 
 

3.1 Introdução 
 

Em Março de 2008 foi introduzido no mercado nacional um antibiótico de aplicação 

intramamária para o tratamento da mamite bovina no período de lactação, cuja designação 

comercial é Rilexine 200 LC. A autorização de introdução no mercado (AIM) foi concedida 

por procedimento nacional à empresa Virbac S.A. Segundo o Resumo das Características 

do Medicamento (RCM) (Anexo II), o Rilexine 200 LC é uma suspensão microbicida para 

administração intramamária em vacas em lactação, indicada para o tratamento de mamites 

provocadas por Streptococcus spp., Staphylococcus spp. e E. coli. Cada injector 

intramamário de 10 ml contém 200 mg de Cefalexina (na forma de mono-hidrato) como 

substância activa, e butilhidroxianisol como excipiente.  

A abordagem de algumas áreas do medicamento veterinário farmacológico (conforme a 

figura 1) será ilustrada recorrendo a este medicamento como exemplo, nomeadamente no 

que se refere às propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e temática do limite 

máximo de resíduos (LMR) e intervalo de segurança (IS). 

O tratamento das mamites, que por si só poderia ser tema de dissertação, dada a 

complexidade do tema quer devido aos vários agentes etiológicos envolvidos, quer à 

patogenia e diferentes estratégias terapêuticas possíveis, ultrapassa o propósito deste 

trabalho. Contudo, porque o medicamento é indissociável da patologia para a qual tem 

indicação, será efectuada uma breve revisão da patologia, agentes etiológicos mais 

frequentes e princípios de tratamento. 

 

 

3.2 Mamites 
 

  3.2.1 Definição 

 

A mamite (do latim mammae) ou mastite (do grego mastos) é definida como a inflamação da 

glândula mamária, independentemente da causa (Radostits, Gay, Hinchcliff & Constable, 

2007). Pode ser devida a acção de microrganismos e suas toxinas, traumas físicos e 

agentes químicos irritantes, mas, na maioria dos casos, é resultante da invasão de 

microrganismos patogénicos através do canal do teto. A mamite geralmente ocorre em 

resposta a infecção intramamária, principalmente de origem bacteriana, mas também 

micoplasmática, fúngica, ou infecções por algas (Radostits et al., 2007).  
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A resposta inflamatória que se desenvolve no interior do úbere tem a finalidade de destruir 

ou neutralizar os agentes infecciosos e suas toxinas, e permitir que a glândula retome a sua 

função normal.  

A mamite pode apresentar-se na forma clínica quando são visíveis alterações no leite 

(presença de grumos, pus, sangue, leite aquoso), associadas ou não a alterações no úbere 

(tumor, calor, dor e edema).  

Dependendo do microrganismo envolvido, pode haver comprometimento sistémico do 

animal, que se pode apresentar febril, desidratado, apático, podendo mesmo ser fatal. Esta 

situação é designada mamite clínica hiperaguda e os sinais são devidos principalmente à 

acção de toxinas libertadas pelas bactérias, e não à infecção propriamente dita. De acordo 

com a severidade dos sinais clínicos, consideram-se três categorias de mamite clínica: 

ligeira (leite “anormal”, com o úbere e vaca normais), moderada (leite e úbere “anormais”, e 

vaca normal) ou severa (leite, úbere e vaca “anormais”, devido a resposta sistémica) 

(Radostits et al., 2007; Descôteaux & Roy, 2004; Roberson, 2003). Contudo, grande parte 

dos casos de mamite não é detectável por palpação nem por exame visual do leite ou do 

úbere; nesta situação estamos perante casos de mamite subclínica. Por isso, o seu 

diagnóstico depende de testes indirectos, tais como contagem de células somáticas (CCS) 

ou concentração de electrólitos (sódio ou cloro) no leite (Radostits et al., 2007).  

 

 

3.2.2 Importância das mamites 

 

A mamite é um dos maiores problemas de saúde nas explorações leiteiras de todo o mundo. 

Além disso, é um problema de bem-estar animal, poderá ter consequências sobre a saúde 

pública, e é claramente um problema económico. 

Num estudo realizado por Wells e colaboradores (Wells, Ott & Seitzinger, 1998) com o 

objectivo de avaliar a importância relativa de várias doenças que afectam os bovinos 

leiteiros quanto à produtividade, risco zoonótico, implicações no comércio internacional e 

bem-estar animal, a mamite é considerada uma das doenças mais importantes, a par da 

salmonelose, doença de Johne e diarreia viral bovina (BVD).  

Independentemente da severidade da doença, todos os casos de mamite prejudicam o bem-

estar animal, até na sua forma ligeira (Milne, 2005). Além disso, certos tipos de mamite são 

fatais, nomeadamente as mamites gangrenosas ou as mamites colibacilares (Poutrel, 1985). 

As mamites podem também representar um risco para a saúde pública, não só pela 

presença de resíduos de antimicrobianos no leite, que podem causar reacções alérgicas e 

selecção de bactérias resistentes, como também o leite mamítico pode ser vector de 

agentes responsáveis por toxinfecções alimentares (salmonelose, listeriose, etc.) (Hameed, 

Sender & Kossakowska, 2006; Oliver, Murinda & Almeida, 2002).  
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A pasteurização reduz o número de microrganismos viáveis, mas poderá não destruir 

toxinas termoestáveis presentes no leite e produzidas por agentes patogénicos causadores 

de mamite, como por exemplo uma enterotoxina produzida por S. aureus, que é responsável 

por toxinfecções alimentares (Hogan, 2005).  

A mamite é também claramente um problema económico, sendo considerada a patologia 

que maior prejuízo provoca em explorações de bovinos leiteiros (Bennett & Ijpelaar, 2003; 

Ruegg, 2003). Os custos médios de um caso de mamite clínica são estimados em 210€, 

variando entre 164€ e 235€ dependendo do mês de lactação, e considerando os custos 

directos e indirectos decorrentes de mamite clínica (Huijps, Lam & Hogeveen, 2008). A 

importância económica das mamites será abordada posteriormente com maior detalhe. 

 

 

3.2.3 Etiologia das mamites 

 

Numerosos microrganismos são capazes de ultrapassar a barreira física constituída pelo 

esfíncter do canal do teto e de se multiplicar na glândula mamária. Bactérias, leveduras e 

algas podem ser a causa de infecções da glândula mamária. Contudo, a maioria das 

mamites tem causa bacteriana (Radostits et al., 2007). O conhecimento das principais 

espécies bacterianas responsáveis pelas mamites, a sua frequência actual, bem como o 

conhecimento das interacções entre o agente patogénico, a vaca e o ambiente, constituem 

um factor-chave para a compreensão da doença e para a implementação de medidas de 

controlo (Harmon, 1994). Os agentes patogénicos causadores de mamite, de acordo com a 

sua epidemiologia e fisiopatologia, são geralmente divididos em três categorias: agentes 

patogénicos contagiosos, que são disseminados a partir de quartos infectados para outros 

quartos e animais durante a ordenha, agentes patogénicos ambientais, que estão, como o 

nome indica, presentes no ambiente envolvente da vaca, e uma terceira categoria, os 

agentes oportunistas, que fazem parte da flora normal do teto (Radostits et al., 2007).  

Apesar de todos os agentes patogénicos excretados no leite serem potencialmente 

transmissíveis vaca-a-vaca durante a ordenha, o termo “contagiosos” é relativo aos 

microrganismos cujo reservatório primário é a glândula mamária (Fox & Gay, 1993; Bramley 

& Dodd, 1984). Esta categoria é representada por Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae e Mycoplasma bovis. Os microrganismos considerados ambientais são os 

Streptococcus spp. excepto S. agalactiae (sendo os mais prevalentes S. uberis e S. 

dysgalactiae, também designados de Streptococcus ambientais) e os coliformes, que 

incluem a E. coli, Klebsiella spp. e Enterobacter spp. Os agentes oportunistas estão 

representados pelos Staphylococci coagulase-negativos (SCN). Uma outra classificação 

possível é considerar os agentes patogénicos como maiores (causam mamite clínica) ou 

menores (geralmente causam mamite subclínica e menos frequentemente mamite clínica).  
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Na categoria de maiores temos os já referidos agentes patogénicos contagiosos e 

ambientais (S. aureus, S. agalactiae, S. uberis, S. dysgalactiae e E. coli), e na categoria de 

menores incluem-se os agentes oportunistas (SCN) (Radostits et al., 2007). 

Vários estudos têm permitido estimar a importância das diferentes espécies bacterianas 

implicadas na etiologia das mamites. 

Um estudo realizado por Fabre e colaboradores (1998) com o objectivo de conhecer quais 

os agentes patogénicos mais frequentemente responsáveis por mamite clínica na Europa, 

obteve os resultados apresentados na figura 2: 

 

Figura 2: Frequência relativa dos agentes etiológicos envolvidos na mamite clínica em 4 
países europeus (França, Alemanha, Holanda e Espanha) (n = 512) 
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Fonte: Fabre et al., 1998 

 

Verifica-se que 66,5% das infecções são devidas a bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.), 24,2% são causadas por bactérias Gram-

negativas (E. coli e outras enterobactérias) e 9,3% são causadas por mais de um tipo de 

bactéria. Ou seja, cerca de 2/3 das infecções são causadas por bactérias Gram-positivas. 

Conclui-se também que as bactérias mais frequentemente envolvidas na mamite clínica são: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis e Escherichia coli. 

Num estudo mais recente, efectuado por Bradley e colaboradores em Inglaterra e País de 

Gales (Bradley, Leach, Breen, Green & Green, 2007), os resultados obtidos foram similares: 

Streptococcus uberis (32%), E. coli (26,9%), Staphylococci coagulase-negativos (11%), 

Staphylococci coagulase-positivos e Staphylococcus aureus (10,8%), outros (7,1%), mistas 

(5,4%), Corynebacterium spp. (4,8%) e Streptococcus dysgalactiae (2,0%).  

Mais uma vez são as bactérias Gram-positivas as mais frequentemente isoladas, e verifica-

se a importância dos agentes patogénicos ambientais. 
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3.3 Antimicrobianos de administração intramamária disponíveis em Portugal 
 

Desde os anos 60 e 70 que existe uma grande variedade de antimicrobianos disponíveis 

para o tratamento da mamite, mediante administração intramamária.  

Em Portugal, de acordo com o Simposium Veterinário Apifarma 2007/2008 2 , existem 

actualmente no mercado vinte e seis formulações intramamárias de antimicrobianos, sob a 

forma de monoantimicrobianos ou em associação, das quais quinze com indicação para 

tratamento durante a lactação. Quatro famílias farmacológicas estão representadas: β-

lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), aminoglicosídeos, lincosamidas e associação 

sulfonamidas/trimetoprima, conforme esquematizado na tabela 2. 

 

Tabela 2: Famílias de antimicrobianos intramamários para tratamento durante a lactação 

Famílias de 
antimicrobianos Substância activa (número de especialidades) 

Betalactâmicos   
     Penicilinas   
     Penicilinas naturais benzilpenicilina (3), penetamato (1) 
     Aminopenicilinas ampicilina (2), amoxicilina (1) 
     Isoxazolpenicilinas cloxacilina (2), nafcilina (1) 
     Cefalosporinas   
     Primeira geração cefalexina (1), cefazolina (1) 
     Terceira geração cefoperazona (1) 
     Quarta geração cefquinoma (1) 
Aminoglicosídeos dihidroestreptomicina (4), gentamicina (1), neomicina (1), framicetina (1)
Lincosamidas lincomicina (1), pirlimicina (1) 
Sulfonamidas+trimetoprima sulfadiazina + trimetoprima (1) 
                                                                           Fonte: Simposium Veterinário Apifarma 2007/2008 

 

As especialidades farmacêuticas disponíveis para aplicação durante a lactação apresentam 

as seguintes características: 

 

► À excepção da família das lincosamidas, todos os antimicrobianos disponíveis possuem 

actividade bactericida. As lincosamidas, quando em monoterapia, são bacteriostáticas. No 

entanto, porque a lincomicina está associada à neomicina, apresenta actividade bactericida 

para Staphylococcus spp. devido à acção sinérgica desta combinação (Veterinary Medicines 

Directorate, n.d). Também as sulfonamidas, que quando isoladas apresentam actividade 

bacteriostática, quando combinadas com trimetoprima (sulfa potenciada) exibem actividade 

bactericida; 

► Todas as especialidades excepto uma (representada pela pirlimicina) apresentam 

espectro para bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A excepção referida tem 

indicação apenas para bactérias Gram-positivas. 
                                                 
2 Os medicamentos referidos no Simposium Veterinário Apifarma 2007/2008 não representam a totalidade do mercado em 
Portugal, uma vez que existem empresas no mercado que não são sócias da Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (Apifarma). 
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► Somente uma especialidade apresenta indicação exclusiva para o tratamento das 

mamites subclínicas em lactação (representada pela pirlimicina); 

► Uma especialidade possui na sua formulação um inibidor de β-lactamases (ácido 

clavulânico); 

► Das quinze especialidades, oito (cerca de 53%) não indicam qual a duração do 

tratamento, referindo que a duração do tratamento varia segundo o critério do Médico 

Veterinário responsável, ou utilizando expressões como “duração do tratamento até um 

máximo de “n” ordenhas consecutivas”, ou “o tratamento poderá ser repetido doze horas 

mais tarde” ou ainda “repetir uma ou mais vezes o tratamento segundo a resposta clínica”. 

► Das sete especialidades com indicação da duração de tratamento, uma recomenda 

administração única, quatro recomendam três aplicações consecutivas a intervalos de doze 

horas, uma indica dois dias de tratamento a intervalos de doze horas e outra recomenda oito 

aplicações a intervalos de vinte e quatro horas para um tratamento completo. 

 

 

Tabela 3: Monoantimicrobianos e antimicrobianos associados disponíveis no mercado para 
aplicação intramamária durante a lactação 

 
Famílias de  

monoantimicrobianos 
Substância activa 

(número de especialidades) 
cefalosporinas cefalexina (1) 
  cefazolina (1) 
  cefoperazona (1) 
  cefquinoma (1) 
aminoglicosídeos gentamicina (1) 
lincosamidas pirlimicina (1) 

Famílias de 
antimicrobianos associados 

Substâncias activas 
(número de especialidades) 

penicilina natural + aminoglicosídeo benzilpenicilina + dihidroestreptomicina (1) 
penicilina natural + isoxazolpenicilina + 
aminoglicosídeo benzilpenicilina + nafcilina + dihidroestreptomicina (1)

isoxazolpenicilina + aminopenicilina  cloxacilina + ampicilina (2) 
aminoglicosídeo + lincosamida neomicina + lincomicina (1) 
sulfonamida + trimetoprima sulfadiazina + trimetoprima (1) 

Antimicrobianos + 
Anti-inflamatório 

Substância activa 
(número de especialidades) 

aminopenicilina + inibidor 
β-lactamases + corticosteróide amoxicilina + ácido clavulânico + prednisolona (1) 

penicilina natural + aminoglicosídeos+ 
corticosteróide 

penetamato + dihidroestreptomicina + framicetina + 
prednisolona (1) 

penicilina natural + aminoglicosídeo + 
corticosteróide benzilpenicilina + estreptomicina + hidrocortisona (1) 

                                                 Fonte: Simposium Veterinário Apifarma 2007/2008 
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Das quinze formulações disponíveis, seis são comercializadas em monoterapia e nove são 

constituídas por associações de antimicrobianos. Destas, três estão associadas a anti-

inflamatórios esteróides. Os vários antimicrobianos disponíveis no mercado para a terapia 

de mamites no período de lactação (aplicação intramamária), em monoterapia ou em 

associação, são apresentados na tabela 3. 

Verifica-se que os antibióticos β-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas) são os 

antimicrobianos com maior representatividade no mercado, pois das quinze especialidades 

farmacêuticas disponíveis, apenas quatro não os apresentam na sua composição. A maior 

representatividade desta família no tratamento das mamites explica-se pelo seu potencial 

espectro de acção, que cobre os agentes patogénicos mais frequentemente responsáveis 

pelas mamites, principalmente bactérias Gram-positivas. 

 

 

3.4 Espectro de acção dos antibióticos β-lactâmicos 
 

 

A família dos antibióticos β-lactâmicos é constituída pelas penicilinas, cefalosporinas, 

monobactamos e carbapenemas (Osswald & Guimarães, 2001). Apenas as penicilinas e 

cefalosporinas serão consideradas, pois são as subfamílias de antibióticos β-lactâmicos com 

indicação para o tratamento da mamite. 

Os antibióticos β-lactâmicos apresentam algumas características em comum, 

nomeadamente a presença de um anel β-lactâmico na sua estrutura química, o mecanismo 

de acção (inibição da síntese do peptidoglicano da parede bacteriana) e a necessidade do 

anel β-lactâmico se manter íntegro para que a actividade antibiótica seja mantida (a abertura 

do referido anel, por exemplo pelas β-lactamases, anula completamente a sua actividade). 

Apesar de o mecanismo de acção ser comum a todos os antibióticos β-lactâmicos, os 

diversos tipos de compostos apresentam espectros de acção muito diferentes entre si. O 

espectro de acção antibacteriana define-se pela gama de bactérias em relação às quais pelo 

menos as concentrações inibitórias mínimas (CIM) podem ser atingidas no local da infecção. 

Por CIM entende-se a concentração mais baixa capaz de impedir o crescimento bacteriano. 

Desta forma, para que o antibiótico seja eficaz, tem de estar presente no foco infeccioso em 

concentrações pelo menos iguais às CIM, sendo sempre de exigir que sejam mais elevadas 

(Osswald & Guimarães, 2001). Os antibióticos β-lactâmicos são considerados bactericidas, 

ou seja, provocam a morte das bactérias na mesma concentração (ou perto) em que inibem 

o seu crescimento (Prescott, Baggot & Walker, 2000).  
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Quanto ao mecanismo de acção, como referido, esta família de antibióticos inibe a síntese 

da parede celular das bactérias por interferência nas fases finais da síntese do 

peptidoglicano, ou mais concretamente inibem a actividade de enzimas bacterianas, 

designadas penicillin-binding proteins (PBPs), que são essenciais para a síntese da parede 

bacteriana. A diferença do espectro de acção entre os antibióticos β-lactâmicos explica-se 

pela diferente afinidade dos antibióticos para as PBPs bacterianas, pela ausência ou pela 

presença maior ou menor de resistência à inactivação pelas β-lactamases e pela maior ou 

menor capacidade de travessia do revestimento das células bacterianas, uma vez que para 

o antibiótico ser eficaz, é necessário que chegue junto às PBPs da membrana 

citoplasmática em concentrações adequadas (Osswald & Guimarães, 2001).   

A penicilina G teve e tem grande utilização na prática clínica. Contudo, cedo se verificaram 

algumas das suas limitações, tais como susceptibilidade à inactivação pelas β-lactamases 

(penicilinases) e relativa inactividade contra bactérias Gram-negativas clinicamente 

importantes. Esta inactividade contra bactérias Gram-negativas foi subsequentemente 

atribuída à incapacidade do antibiótico para penetrar na parede celular destas bactérias, 

ausência de locais de ligação (PBPs) ou inactivação enzimática (Osswald & Guimarães, 

2001).  

A fim de ultrapassar estas limitações da penicilina G foram desenvolvidas penicilinas de 

semi-síntese, nomeadamente as isoxazolpenicilinas (ou penicilinas anti-estafilocócicas 

resistentes às penicilinases) e aminopenicilinas (penicilinas de espectro alargado), assim 

como as cefalosporinas.  

As penicilinas anti-estafilocócicas (isoxazolpenicilinas), tais como a cloxacilina e nafcilina, 

são resistentes à penicilinase produzida por Staphylococcus aureus e são principalmente 

utilizadas no tratamento e prevenção da mamite bovina causada por Staphylococcus spp. 

Além de boa actividade sobre Staphylococcus aureus produtores de penicilinase, são 

também activas contra Streptococcus spp. causadores de mamite (Prescott et al., 2000). 

Quanto às aminopenicilinas (penicilinas de espectro alargado), representadas pela 

amoxicilina e ampicilina, são ligeiramente menos activas sobre bactérias Gram-positivas do 

que a penicilina G, e são também susceptíveis à penicilinase estafilocócica. Como vantagem, 

e daí serem considerados de largo espectro, estes fármacos têm uma actividade 

consideravelmente maior sobre bactérias Gram-negativas, como por exemplo E. coli. No 

entanto, a aquisição de resistências tem reduzido significativamente a efectividade destes 

fármacos. Esta limitação foi ultrapassada pela associação com inibidores das β-lactamases 

(por exemplo, ácido clavulânico), o que aumentou consideravelmente a sua efectividade e 

com as quais devem ser geralmente combinadas. A associação amoxicilina – ácido 

clavulânico possui um espectro de acção semelhante às cefalosporinas de primeira ou 

segunda geração.  
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Tem excelente actividade sobre bactérias Gram-positivas, incluindo S. aureus produtores de 

β-lactamases. As bactérias Gram-negativas são também susceptíveis, incluindo estirpes 

resistentes à amoxicilina. As enterobacteriáceas, como E. coli, são geralmente susceptíveis; 

contudo algumas estirpes possuem susceptibilidade variável. A Pseudomonas aeruginosa é 

resistente (Prescott et al., 2000). 

Outra forma de ultrapassar a emergência de bactérias resistentes, particularmente 

Staphylococcus produtores de penicilinase, e a necessidade de novos agentes terapêuticos 

com espectro de actividade sobre bactérias Gram-negativas, foi através do desenvolvimento 

das cefalosporinas (Prescott et al., 2000; Thomson, Quay & Webber, 1984). Nas 

cefalosporinas, o anel β-lactâmico está fundido a um anel di-hidro-tiazolidínico, enquanto 

nas penicilinas este anel é tiazolidínico (Thomson et al., 1984). A consequência desta 

diferença é que as cefalosporinas são mais resistentes às β-lactamases do que as 

penicilinas, tendo por isso um espectro de acção mais amplo (Prescott et al., 2000). O efeito 

bactericida de ambas as classes referidas deve-se à capacidade do anel β-lactâmico para 

se ligar a enzimas bacterianas necessárias para a síntese da parede celular.   

As cefalosporinas, no geral, têm as vantagens de estabilidade às β-lactamases, boa 

actividade contra as proteínas-alvo (PBPs), e boa capacidade para penetrar na parede 

bacteriana (Thomson et al., 1984). 

Embora sejam activas contra uma vasta gama de bactérias, esta actividade não é uniforme 

e conduz a diferenças entre as várias moléculas. Alterações na posição 7 (R1) modificam a 

estabilidade em relação às β-lactamases e particularmente as propriedades antibacterianas, 

enquanto alterações na posição 3 (R2) conduzem a modificações na estabilidade metabólica 

e propriedades farmacocinéticas (Prescott et al., 2000). Na figura 3 encontra-se 

representada a fórmula estrutural geral das cefalosporinas. 

 

Figura 3: Fórmula estrutural geral das cefalosporinas 

 
 
      
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

Fonte: adaptado de Prescott et al., 2000 
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Actualmente as cefalosporinas são classificadas em quatro grupos, designados gerações. 

Esta classificação em gerações tem em consideração o espectro de acção e a potência 

antibacteriana. As cefalosporinas foram introduzidas (primeira geração), como anteriormente 

referido, para o tratamento de infecções por Staphylococcus produtores de penicilinase, com 

a vantagem de terem também espectro de acção contra bactérias Gram-negativas. 

Alterações nas cadeias laterais no núcleo do ácido 7-aminocefalosporânico (estrutura básica 

comum às cefalosporinas, que integra o anel β-lactâmico fundido a um anel di-hidro-

tiazolidínico) conduziram ao aumento da estabilidade às β-lactamases de bactérias Gram-

negativas, nomeadamente às de E. coli e Pseudomonas aeruginosa (Prescott et al., 2000). 

Esta melhoria na estabilidade faz-se geralmente em detrimento da actividade contra as 

bactérias Gram-positivas e alteração das características farmacocinéticas. 

Em geral, com a introdução de cada nova geração de cefalosporinas, ocorreu uma redução 

de actividade contra bactérias Gram-positivas, um aumento de actividade contra bactérias 

Gram-negativas e aumento do espectro de acção e da resistência às enzimas β-lactamases 

(Thomson et al., 1984).  

As cefalosporinas de primeira geração, onde se incluem a cefalexina e cefazolina, têm 

elevada actividade contra bactérias Gram-positivas (Staphylococcus spp, incluindo S. 

aureus produtores de β-lactamases, Streptococcus spp., Actinomyces spp. Corynebacterium 

spp., entre outros), e moderada actividade contra bactérias Gram-negativas 

(enterobacteriáceas). A Pseudomonas aeruginosa, entre outros, são resistentes.  

As cefalosporinas de segunda geração, representadas pela cefuroxima, são menos eficazes 

contra as bactérias Gram-positivas do que as de primeira geração, mas abrangem no seu 

espectro de acção, mais bactérias Gram-negativas (Prescott et al., 2000; Osswald & 

Guimarães, 2001).  

As cefalosporinas de terceira geração, onde se inclui a cefoperazona, são resistentes à 

maior parte das β-lactamases, são activas contra as enterobacteriáceas resistentes às 

cefalosporinas de primeira e segunda geração, e são também activas contra P. aeruginosa 

(Osswald & Guimarães, 2001). Este aumento de actividade sobre bactérias Gram-negativas 

faz-se à custa da redução de actividade sobre bactérias Gram-positivas, possuindo acção 

moderada sobre estes agentes (Prescott et al., 2000).  

A quarta geração, representada pela cefquinoma, é caracterizada por boa actividade contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.  

Na tabela 4 apresenta-se um resumo do espectro de acção potencial dos antibióticos β-

lactâmicos e susceptibilidade bacteriana, de acordo com informação de Prescott e 

colaboradores (2000). 
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Tabela 4: Espectro de acção dos antibióticos β-lactâmicos e susceptibilidade bacteriana 

 Staphylococcus 
spp. 

(não produtores 
de penicilinase) 

Staphylococcus 
spp. 

(produtores de 
penicilinase) 

 
Streptococcus 

spp. 

 
E. coli 

Penicilina G ++ - ++ - 
Penetamato ++ - ++ - 
Ampicilina ++ - ++ +/- 
Cloxacilina ++ ++ ++ - 
Nafcilina ++ ++ ++ - 
Amoxicilina + 
ác. clavulânico 

++ ++ ++ + 

Cefalexina ++ ++ ++ + 
Cefazolina ++ ++ ++ + 
Cefoperazona + + + ++ 
Cefquinoma ++ ++ ++ ++ 

Legenda: ++ boa susceptibilidade; + moderada susceptibilidade; - resistente 
 

     Fonte: adaptado de Prescott et al., 2000 

 

 

3.5 Abordagem racional à antibioterapia: princípios de tratamento da mamite 
 

 
Sem pretender esgotar um tema extremamente complexo mas que é essencial para a 

escolha da estratégia ideal para a terapêutica das mamites, são apresentadas algumas 

noções essenciais para a eleição de um antimicrobiano para o tratamento desta patologia. 

A selecção de um regime terapêutico antimicrobiano para combater a infecção intramamária 

tem como objectivo administrar o fármaco a uma dose e num local que permitam a sua 

acumulação na glândula mamária (farmacocinética), e identificar o agente patogénico e 

concentração mínima inibitória (sensibilidade) de forma a atingir uma concentração efectiva 

do fármaco (farmacodinamia) (Biggs, 2002). Erskine e colaboradores afirmam que para uma 

antibioterapia racional das mamites é necessário “know the cow, bug and drug”, ou seja, 

conhecer a vaca, o agente patogénico e o fármaco (Erskine, Wagner & DeGraves, 2003). 

A via de administração de antimicrobianos mais frequentemente utilizada para a terapia da 

mamite é a via intramamária. As vantagens desta via de administração são representadas 

por elevada concentração de antibióticos atingida no leite e glândula mamária e baixo 

consumo de substâncias antimicrobianas, uma vez que o medicamento é administrado 

directamente no local de infecção (Pyörälä, 2006). 

A extensão de distribuição de um fármaco na glândula mamária, quando o medicamento é 

administrado por via parentérica ou quando é administrado por via intramamária, depende 

das suas características farmacocinéticas, nomeadamente lipossolubilidade, grau de 

ionização e grau de ligação às proteínas séricas e do úbere (Gehring & Smith, 2006).  
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Relativamente às especialidades farmacêuticas para administração intramamária, a 

natureza e características do excipiente tem também um papel importante (Pyörälä, 2006). 

Além das características farmacocinéticas, que descrevem a interacção entre a substância 

activa e o organismo, também se deverá considerar a farmacodinamia, que estuda a 

interacção entre o fármaco e a bactéria. 

Os fármacos anti-mamíticos devem, preferencialmente, ter acção bactericida, pois existe 

diminuição da capacidade fagocitária na glândula mamária (Pyörälä, 2006). 

Como referido anteriormente, o objectivo da terapia antibacteriana é atingir concentrações 

efectivas do fármaco no local de infecção. Segundo Erskine e colaboradores (2003), na 

mamite bovina, consideram-se três alvos terapêuticos: leite e ductos, parênquima e vaca 

(sangue). A distribuição dos agentes patogénicos na glândula mamária é apresentada na 

tabela 5. 

 

Tabela 5: Distribuição dos agentes patogénicos na glândula mamária 

 
Agentes patogénicos 

causadores de mamite 

 
Leite e ductos

 
Parênquima 

 
Sangue 

 
Streptococcus agalactiae 

 
+++ 

 
-- 

 
-- 

 
Streptococcus spp. 

 
+++ 

 
+ 

 
-- 

 
Staphylococcus aureus 

 
+ 

 
+++ 

 
-- 

 
Staphylococcus spp. 

 
+++ 

 
-- 

 
-- 

 
Coliformes a 

 
+ 

 
-- 

 
+++ 

 
Mycoplasma, outros Gram - a

 
-- 

 
-- 

 
+++ 

Legenda: +++ = alvo primário; + = alvo secundário; -- = pouco significativo; 
a Mamite clínica severa: a terapia de suporte e prevenção de bacteriémia 
secundária são os objectivos primários 

      Fonte: Erskine et al., 2003 

 

 

Outro factor a ter em conta é a necessidade de instituição precoce da terapêutica. Se o 

tratamento for iniciado na fase inicial da mamite clínica há maior probabilidade de sucesso, 

conforme demonstrado na figura 4. O atraso de vários dias no tratamento pode permitir que 

agentes patogénicos, tais como Streptococcus uberis e Staphylococcus aureus, se instalem 

e escapem ao tratamento e às defesas do hospedeiro (Morin, 2004). Daí a importância do 

exame do leite e úbere antes de cada ordenha a fim de detectar precocemente casos de 

mamite clínica. 
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Figura 4: Relação entre a percentagem de cura e o momento de instituição de terapêutica 
de mamites 

 
% de cura  

 
7–12 h              13-24 h                > 24 h 

       

     Fonte: Guérin & Guérin-Faublée, 2007 

 

3.6 Farmacocinética 
 

 

Após administração por via intramamária, a actividade do antimicrobiano depende da sua 

capacidade de difusão no leite e no parênquima mamário, e da sua capacidade de 

penetração nas bactérias (Milhaud, 1985). Como já referido, a extensão em que uma 

substância activa é distribuída no úbere quando administrada por via intramamária, depende 

das suas características farmacocinéticas: lipossolubilidade, grau de ionização, e grau de 

ligação às proteínas séricas e do úbere (Gehring & Smith, 2006). A capacidade de uma 

substância activa atravessar a barreira leite-sangue, assim como para todas as membranas 

biológicas, é directamente proporcional ao grau de lipossolubilidade, à fracção não-ionizada 

e à fracção não-ligada a proteínas (Ziv, 1980). 

Quanto às suas propriedades farmacocinéticas, a cefalexina, quando administrada por via 

intramamária, apresenta boa distribuição na glândula mamária (Ziv, 1980; Du Preez, 2000).  

Estudos realizados por Bousquet e colaboradores utilizando como modelo um úbere bovino 

isolado, demonstraram que a cefalexina atinge as camadas mais profundas do parênquima 

mamário em concentrações terapêuticas (Bousquet, Kietzmann & Ehinger, 1998).  

Esta difusão em profundidade explica-se pelo grau de lipossolubilidade da cefalexina que é 

elevado, a percentagem de cefalexina não ionizada a pH 6,8 é de 36% e porque a 

cefalexina só é bloqueada pelas proteínas numa extensão limitada (10 a 15%) (Ziv & 

Sulman, 1975).  
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Apenas a fracção não-ligada e a fracção não-ionizada têm capacidade de se difundir através 

do parênquima e atingir as bactérias nos tecidos profundos. Apenas desta forma é possível 

combater os focos de infecção, limitar as recidivas e prevenir o desenvolvimento de 

resistências. A fracção activa da molécula, capaz de destruir as bactérias, é a fracção livre 

não ionizada (Ziv & Sulman, 1975; Saran, 2000). Na tabela 6 estão representadas as 

percentagens de fracção activa de vários antimicrobianos utilizados na terapêutica das 

mamites, segundo estudos de Ziv e Sulman (1975) e Saran (2000). 

 

Tabela 6: Fracção activa de vários antimicrobianos 
 

 Fracção não-ligada Fracção não-ionizada Fracção Activa 
Penicilina G 50,0% 1,0 % 0,50% 
Ampicilina 80,0% 1,0% 0,80% 
Amoxicilina 68,0% 0,5% 0,34% 
Cloxacilina 20,0% 1,0% 0,20% 

Cefoperazona 70,0% 0,1% 0,01% 
Neomicina 60,0% 11,0% 6,6% 
Cefalexina 85,0% 36,0% 30,6% 

Fonte: Ziv & Sulman, 1975; Saran, 2000 

 

A forma galénica escolhida para o Rilexine 200 LC é uma suspensão oleosa que permite 

uma libertação total do antibiótico no leite e no tecido mamário. A pequena dimensão das 

partículas do excipiente e as suas propriedades lipofílicas funcionam como um verdadeiro 

amplificador da difusão, optimizando a distribuição da cefalexina até às zonas mais 

profundas do parênquima mamário (Virbac, 1998). 

 

 
3.7 Farmacodinamia 

 

Quanto à farmacodinamia, a cefalexina é um antibiótico β-lactâmico, semi-sintético, da 

família das cefalosporinas (pertencendo à primeira geração), que tem efeito bactericida 

devido à sua capacidade de inibir a síntese de peptidoglicano da parede celular das 

bactérias. As cefalosporinas são consideradas antibióticos tempo-dependentes (assim como 

as penicilinas), o que significa que a eficácia depende do tempo em que a concentração 

excede a concentração inibitória mínima (CIM), pelo que elevadas concentrações não 

aumentam a eficácia, ao contrário das concentração-dependente (aminoglicosídeos e 

fluoroquinolonas) em que a eficácia é aumentada se se atingirem concentrações bem acima 

da CIM para o organismo-alvo no local de infecção (Prescott et al., 2000). 

Especificamente formulado para o tratamento da mamite bovina, o medicamento tem um 

largo espectro de acção contra as bactérias mais vulgarmente isoladas do úbere bovino. 
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 In vitro, a cefalexina é activa contra Staphylococcus aureus (incluindo estirpes produtoras 

de β-lactamases), Streptococcus spp. (incluindo S. uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae) e 

Escherichia coli (Datavet, 1994). 

 

Tabela 7: Concentração inibitória mínima (CIM) das bactérias mais frequentes 

 CIM 50 CIM 90 Concentração da Cefalexina no Leite 
Strep. agalactiae 1,45 2,45 11,7µg/ml 

Strep. dysgalactiae 0,37 0,63 11,7µg/ml 
Strep. uberis 0,2 0,54 11,7µg/ml 

Staph. aureus 2,5 8,2 11,7µg/ml 
E. coli 3,1 5,8 11,7µg/ml 

           Fonte: Datavet, 1994 

 

Estudos realizados por Bousquet e colaboradores demonstraram que após a administração 

de 200 mg de cefalexina por injector, as concentrações atingidas no leite e nos tecidos 

mamários situam-se muito acima dos valores CIM dos agentes patogénicos das mamites. 

Além disso, a concentração de cefalexina, 12 horas após o quarto injector, permanece 

acima da CIM 90 de Streptococcus spp. e Staphylococcus spp. (Bousquet, Le Brigant & 

Keek, 2006).  

O tratamento, com cefalosporinas, de mamites agudas causadas por bactérias Gram-

positivas, tendo por base critérios bacteriológicos e farmacocinéticos é, segundo Ziv (1980), 

a melhor escolha. Contrariamente às cefalosporinas de segunda e terceira geração, a 

cefalexina mantém a máxima actividade contra bactérias Gram-positivas (Thomson et al., 

1984), as quais são as mais frequentemente isoladas na mamite clínica (cerca de 2/3). 

Resumindo, os princípios da terapêutica da mamite clínica durante a lactação são: utilização 

de um antimicrobiano com espectro de acção apropriado, com elevada lipossolubilidade, 

absorção rápida e completa, boa distribuição no leite e na glândula mamária, atingindo o 

local de infecção em concentração adequada (Du Preez, 2000), ter um período de contacto 

com as bactérias adequado, não existirem resistências e instituição precoce da terapêutica 

aquando dos primeiros sinais. 

 

3.8 Resistência 
 

A maior parte das bactérias Gram-positivas não apresenta resistência às cefalosporinas de 

primeira geração (Guérin-Faublée, Garret & Houffschmitt, 2003; Lebraux, Ascher, 

Houffschmitt & Bousquet, 1998; Maran, 2005; Pengov & Ceru, 2003).  

A resistência, in vitro, de S. aureus e de S. uberis para a cefalexina (que causam mais de 

58% das mamites clínicas e 90% das mamites subclínicas na Holanda) é 0%. A resistência 

in vitro da E. coli para a cefalexina (que causa aproximadamente 20% das mamites clínicas 

na Holanda) é 3%, conforme representado na tabela 8 (Virbac, 1998).  
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Tabela 8: Sensibilidade in vitro para a cefalexina 

Bactéria Número Sensível Intermédia Resistente 
  número % número % número % 

S. aureus 96 96 100% 0 0% 0 0% 
S. uberis 157 156 99% 1 1% 0 0% 
E. coli 73 68 93% 3 4% 2 3% 

     Fonte: Virbac, 1998 

 

Um estudo realizado por Bousquet e colaboradores (2004) com o objectivo de verificar se a 

sensibilidade dos principais agentes patogénicos causadores de mamite para a cefalexina 

se alterou após dez anos de utilização, demonstrou que a actividade da cefalexina se 

manteve. 

Vários autores consideram que a antibioresistência não é a causa principal de falha 

terapêutica das mamites, e apontam factores de ordem farmacológica como os 

responsáveis, nomeadamente localização intracelular de certas bactérias ou formação de 

microabcessos de difícil acesso (principalmente por Staphylococcus aureus) (Pyörälä, 2006; 

Du Preez, 2000; Milhaud, 1985). 

 

 
3.9 Limite Máximo de Resíduos e Intervalo de Segurança 

 

O processo para autorização de introdução no mercado (AIM) de um novo produto envolve 

uma investigação exaustiva a fim de assegurar a eficácia, qualidade e segurança do produto. 

A segurança tem de ser demonstrada não só para a espécie alvo, mas também para o 

consumidor (se aplicável), para os utilizadores e para o ambiente. A fim de garantir 

segurança para o consumidor, o medicamento destinado a animais de produção é 

estritamente controlado por directrizes europeias. O Regulamento (CEE) n.º 2377/90 do 

Conselho de 26 de Junho de 1990, que estabelece um procedimento comunitário para a 

fixação dos limites máximos de resíduos (LMR) de medicamentos veterinários nos alimentos 

de origem animal, obriga a que todas as substâncias (à excepção dos produtos biológicos) 

que entram na composição dos medicamentos destinados aos animais para consumo 

humano, sejam avaliadas, previamente à obtenção (ou renovação) de AIM, sobre o plano de 

LMR. Segundo este regulamento, entende-se por resíduos de medicamentos veterinários 

“todas as substâncias farmacologicamente activas, sejam elas princípios activos, excipientes 

ou produtos de decomposição, e respectivos metabolitos, que permanecem nos géneros 

alimentícios provenientes de animais a que tenham sido administrados os medicamentos 

veterinários em causa”, e por limite máximo de resíduos (LMR) “a concentração máxima de 

resíduos resultante da utilização de um medicamento veterinário (expresso em mg/kg ou 

mg/kg de peso fresco) que a Comunidade pode aceitar como legalmente autorizada ou que 
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é reconhecida como aceitável à superfície ou no interior de um alimento” (Regulamento 

(CEE) n.º 2377/90 do Conselho de 26 de Junho de 1990). 

O estabelecimento de LMR na União Europeia (UE) baseia-se no tipo e quantidade de 

resíduos que se considera não apresentarem qualquer risco de toxicidade para a saúde 

humana nos termos expressos pela dose diária aceitável (DDA) para o consumidor e um 

factor de segurança.  

Definido o LMR, é estabelecido o intervalo de segurança do medicamento (IS), que é 

definido como o período de tempo que é necessário respeitar entre a última administração 

de um medicamento a um animal, em condições normais de utilização, e a utilização de 

géneros alimentares dele provenientes, para garantir que estes não contenham resíduos 

que possam apresentar perigo para a saúde pública (Decreto Lei n.º 150/99 de 7 de Maio). 

Portanto, o IS após tratamento deve garantir que as concentrações de resíduos nos tecidos 

edíveis e leite não excedam o LMR aquando da obtenção do género alimentício para 

consumo (ao abate ou ordenha).  

Relativamente à administração de antimicrobianos por via intramamária para o tratamento 

de mamites em bovinos leiteiros, merece especial atenção a presença de resíduos de 

antimicrobianos no leite, sendo motivo de grande preocupação para os produtores, indústria 

leiteira, entidades reguladoras e consumidores (Petrović, Katić & Bugarski, 2008). O leite 

contaminando por resíduos de antibióticos é considerado adulterado e impróprio para 

consumo, representando riscos para a saúde pública, riscos tecnológicos para a indústria de 

lacticínios e riscos comerciais. São importantes a nível da saúde pública devido à 

possibilidade de desenvolvimento de reacções tóxicas ou alérgicas em indivíduos 

susceptíveis e principalmente porque a contínua exposição do indivíduo aos resíduos de 

antibióticos pode gerar um aumento da resistência das bactérias. Ao nível tecnológico, 

existe a possibilidade de inibição das culturas lácteas utilizadas no fabrico de produtos 

fermentados como o iogurte, leites fermentados e queijo. Os resíduos no leite têm também 

importância económica para o produtor e indústria leiteira, pois o leite com resíduos não 

poderá ser comercializado (Petrović et al., 2008). 

Quanto ao medicamento veterinário em análise, Rilexine 200 LC, a determinação do IS foi 

efectuada mediante a realização de estudos de depleção de resíduos no leite e tecidos, 

utilizando métodos analíticos validados para a determinação das concentrações de 

cefalexina nos diferentes tecidos edíveis. Os documentos de referência para este estudo 

foram: “Opinion of the Committee for Veterinary Medicinal Products” (EMEA/CVMP/478/99), 

“Cefalexin: Summary report” (EMEA/MRL/627/99), “Note for Guidance: Approach towards 

Harmonisation of Withdrawal Periods” (EMEA/CVMP/036/95) e “Note for Guidance for the 

Determination of the Withdrawal Periods for milk” (EMEA/CVMP/473/98-FINAL). Tendo sido 

estabelecida uma DDA de 3300 µg/pessoa, os LMR recomendados pelo Comité são 

apresentados na tabela 9: 
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Tabela 9: Limites Máximos de Resíduos para a cefalexina  

Substância(s) 
farmacologicamente activa(s)

Resíduo 
marcador 

Espécie
Animal 

LMRs Tecidos 
Alvo 

 
Cefalexina 

 
Cefalexina

 
Bovinos

200 µg/ kg 
200 µg/ kg 
200 µg/ kg 

1000 µg/ kg 
100 µg/ kg 

Músculo 
Gordura 
Fígado 
Rim 
Leite 

Fonte: EMEA/ MRL/ 627/ 99 

 

Baseado nestes valores de LMR, a dose diária representa cerca de 9% da DDA. 

No estudo para a determinação do IS foi administrado por via intramamária um injector por 

quarto durante quatro ordenhas consecutivas (dezasseis injectores por vaca, isto é, todos os 

quartos foram tratados). Os resultados do estudo da depleção de resíduos conduziram à 

determinação de dois dias de IS para o leite e quatro dias para carne e vísceras. Na figura 5 

encontra-se esquematizado o IS e o momento para aproveitamento do leite, após 

tratamento com Rilexine 200 LC. 

 

Figura 5: Representação esquemática do IS para o leite 

0            12        24           36          48          60  72           84         96

Aproveitamento do Leite às 96h

4 administrações
IS = 2 dias

Horas

 
 

 

Apesar da importância de respeitar os intervalos de segurança ser sobejamente enfatizada, 

ocasionalmente verifica-se a presença de resíduos de antimicrobianos no leite. As causas 

mais comummente apontadas são: incumprimento do IS, utilização prolongada ou dose 

excessiva, inclusão acidental do leite proveniente de animais em tratamento no tanque do 

leite, ausência ou deficientes registos de tratamento, não identificação dos animais tratados, 

contaminação do equipamento de ordenha, descarte de leite apenas dos quartos tratados e 

curto período de secagem (Radostits et al., 2007).  
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Na tabela 10 são apresentados os resultados de um estudo realizado em França pelo 

Nouvel Observatoire VIRBAC des Inhibiteurs (NOVI), com o objectivo de determinar as 

causas para a presença de inibidores no leite (Form, 2003): 

 

Tabela 10: Causas para a presença de inibidores no leite 

Causas % Discriminação por categoria % 
Vaca sob tratamento 21%Ordenha acidental de vacas tratadas em 

lactação 37%
Vaca sob IS 16%
Vaca seca 16%Ordenha acidental de vacas tratadas em 

secagem 20%
Vaca com parto recente 4% 
Incumprimento voluntário do IS 7% 
Aproveitamento do leite de 
quartos não tratados 2% 

Incumprimento das doses 2% 

Incumprimento do protocolo de tratamento 
(com total conhecimento de causa) 13%

Incumprimento da duração 2% 
Incumprimento da via de 
administração 2% Incumprimento do modo de utilização do 

tratamento 5% 
Produto de secagem utilizado 
em lactação 2% 

Incumprimento do período 
colostral (7 dias) 3% 

Incumprimento de 14 dias se 
parto prematuro 7% Incumprimento do período colostral pós-parto 

(com total conhecimento de causa) 11%

Duplo tratamento no período 
seco 1% 

Tetinas com leite residual 8% 
Contaminação do tanque por leite residual 15% Dimensão insuficiente do 

recipiente de derivação 7% 

Fonte: Form, 2003 

 

 

3.9.1 Boas práticas para diminuição da presença de antimicrobianos no leite 

 

Algumas das práticas recomendadas mais importantes incluem o cumprimento da posologia 

indicada pelo fabricante e IS do leite (Form, 2003), identificar de forma claramente visível os 

animais sob tratamento e IS (uma das formas mais eficazes e simples de o conseguir é 

mediante a colocação de bandas de material resistente no(s) membro(s) correspondente(s) 

ao(s) quarto(s) tratado(s)), manter registos actualizados dos tratamentos efectuados, 

estipular criteriosamente a sequência dos animais a ser ordenhados (animais em 

tratamento/ IS ordenhados no final da ordenha) e correcta higienização do equipamento de 

ordenha. 

Um outro factor a considerar é a duração do intervalo de segurança aquando da utilização 

extra-indicações (off-label) do antimicrobiano. Qualquer regime terapêutico não conforme 

com a indicação no RCM é, por definição, um tratamento off-label.  
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Este só pode ser realizado segundo indicação do Médico Veterinário assistente da 

exploração e estar sob sua supervisão. Deve também ser uma decisão racional para uma 

determinada situação específica.  

Segundo Biggs (2002), no Reino Unido o tratamento off-label necessita de um intervalo de 

segurança mínimo de sete dias para o leite e de vinte e oito dias para a carne após o último 

tratamento. Ainda segundo este autor não existem intervalos de segurança estabelecidos 

para a utilização off-label, sendo vivamente aconselhado que amostras de leite de vacas 

tratadas sejam sujeitas a um teste reconhecido da presença de substâncias inibidoras. A 

legislação nacional vigente não refere claramente a utilização off-label relativamente à 

extensão da duração do tratamento, nem qual o IS a adoptar nesta situação. No Decreto-Lei 

n.º 184/97, de 26 de Julho, estão consignadas disposições relativas à administração de 

medicamentos, nomeadamente condições especiais de administração (art. 62º). De acordo 

com esta peça legislativa, sempre que não existam medicamentos veterinários autorizados 

para uma doença ou fim específico, é permitida a administração pelo Médico Veterinário, ou 

sob sua indicação “… de um medicamento veterinário autorizado para animais de outra 

espécie ou para animais da mesma espécie, mas para indicações diferentes”. Relativamente 

aos animais produtores de alimentos, este diploma refere que “…o Médico Veterinário 

responsável fixa um intervalo de segurança apropriado, a fim de assegurar que os alimentos 

provenientes dos animais tratados não apresentem resíduos que possam pôr em risco a 

saúde dos consumidores e, a menos que o medicamento utilizado indique um intervalo de 

segurança, o clínico responsável fixa o intervalo de segurança, que não pode ser inferior a 

sete dias para leite e vinte e oito dias para a carne”. Também a Directiva 2001/82/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos veterinários, não clarifica esta situação. O art. 10º 

refere apenas que “caso não exista nenhum medicamento permitido para uma doença e 

para evitar um sofrimento inaceitável aos animais, os Estados-Membros podem 

excepcionalmente permitir que seja ministrado por um veterinário, ou sob a sua 

responsabilidade pessoal directa, a um ou a um pequeno número de animais de uma 

determinada exploração agrícola: a) um medicamento veterinário autorizado no Estado-

Membro em causa para utilização noutras espécies animais, ou para outras doenças na 

mesma espécie”. O disposto aplica-se no caso de animais produtores de alimentos, “desde 

que tal medicamento apenas contenha substâncias existentes num medicamento veterinário 

autorizado no Estado-Membro em causa para tais animais, e que o veterinário responsável 

estabeleça um período de espera adequado para os animais produtores de alimentos. A 

menos que o medicamento utilizado indique um período de espera para as espécies em 

causa, o período de espera especificado não pode ser inferior a sete dias para o leite e vinte 

e oito dias para a carne” (Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 

de Novembro de 2001). 
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Um outro aspecto a considerar é a influência da frequência de ordenha no intervalo de 

segurança do leite. No âmbito do projecto da UE designado “Implicações da introdução da 

ordenha automática nas explorações leiteiras” foi elaborado um relatório com o objectivo de 

conhecer a influência da frequência de ordenha em sistema automático nos períodos de 

excreção de vários antibióticos no leite (Knappstein, Suhren & Walte, 2003). As frequências 

de ordenha testadas foram: duas ordenhas por dia (que é a prática mais corrente), três por 

dia e 1,5 por dia. Em todas as experiências realizadas a frequência de ordenha demonstrou 

ter influência no tempo de excreção dos antibióticos no leite, conduzindo a períodos de 

excreção mais curtos com o aumento da frequência de ordenha. Contudo, este estudo não 

permite concluir sobre a eficácia com diferentes frequências de ordenha, porque não se 

determinaram as concentrações de antibiótico no tecido mamário. 

 

 

3.10 Boas práticas veterinárias na utilização de antimicrobianos 
 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que os “antimicrobianos são 

medicamentos vitais para o tratamento de infecções bacterianas, quer em humanos quer em 

animais. Os antimicrobianos provaram também ser importantes para uma produção animal 

sustentável e para o controlo de infecções animais com potencial de transmissão ao 

homem.” (World Health Organization [WHO], 1997).  

Desde a sua introdução em Medicina Veterinária, há mais de sessenta anos, os 

antimicrobianos têm sido poderosas “ferramentas” no combate à doença, sendo 

fundamental que estes preciosos aliados sejam preservados. Contudo, nos últimos anos 

têm-se verificado preocupações crescentes com a emergência de resistências, e as 

implicações da sua utilização em animais e potenciais riscos para a saúde pública.  

Torna-se portanto fundamental uma utilização racional dos antimicrobianos em Medicina 

Veterinária, não só para a preservação da efectividade do arsenal terapêutico em saúde 

animal, como também para a protecção da saúde pública.  

A EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) 

recomenda uma abordagem integrada para a utilização racional dos antimicrobianos, desde 

estratégias preventivas, tais como maneio, biossegurança e imunização, uma escolha 

responsável da terapêutica a instituir e sistema de farmacovigilância e monitorização de 

resistências (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals [EPRUMA], 

2007). Os protocolos terapêuticos com antimicrobianos devem ser optimizados utilizando 

princípios farmacológicos, sendo necessário o conhecimento do arsenal terapêutico 

disponível.  
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Após a decisão de instituir uma terapêutica com antimicrobianos, é necessário seleccionar o 

mais apropriado. Deverá ser efectuada uma escolha criteriosa mediante consideração de 

parâmetros farmacocinéticos, como biodisponibilidade, distribuição, tempo de semi-vida, 

entre outros, para garantir que o agente terapêutico atinge o local de infecção. A duração do 

intervalo de segurança poderá também ter importância nesta decisão. Além da escolha do 

medicamento, outras decisões como a via e frequência de administração, a duração e a 

dose a administrar têm também de ser avaliadas. Quanto ao espectro de acção, sempre que 

possível, deve ser utilizado um antimicrobiano de espectro estreito, escolhido mediante a 

realização de testes de sensibilidade (TSA), de forma a minimizar a probabilidade de 

desenvolvimento de resistências aos agentes de largo espectro (American Veterinary 

Medical Association [AVMA], n.d.). Quando clinicamente relevante, deverão ser efectuadas 

culturas microbianas e os resultados dos testes de sensibilidade poderão ser utilizados para 

auxiliar na selecção de antimicrobianos. Idealmente, o perfil de sensibilidade do agente 

patogénico deveria ser determinado antes da instituição da terapêutica. No entanto, nos 

casos de surto de doença com elevada mortalidade ou aquando de indícios de rápida 

disseminação da doença, o tratamento deverá ser iniciado com base no diagnóstico clínico, 

mas previamente devem ser recolhidas amostras para que em caso de falha terapêutica se 

possa instituir uma nova abordagem à luz dos resultados dos testes de sensibilidade (AVMA, 

n.d.). Sob a temática das mamites, existem já em Portugal testes para identificação 

bacteriana e avaliação da sensibilidade aos antibióticos (®Speed MamColor, BVT) que 

podem ser realizados na exploração, com resultados em 24 horas para teste de 

sensibilidade, e 48 horas para identificação bacteriana. Deve, contudo, ter-se em mente que 

os testes de sensibilidade são apenas indicativos e não uma garantia de que um 

determinado antimicrobiano seja eficaz (Constable & Morin, 2003). A eficácia in vivo 

depende não apenas da concentração inibitória mínima (CIM), como também da sua 

capacidade para atingir o local de infecção em concentrações terapêuticas, da natureza da 

patologia em questão, bem como da resposta imunitária do hospedeiro, entre outros 

factores. 

Deverá ser efectuada uma monitorização periódica da sensibilidade dos agentes 

patogénicos presentes na exploração e re-avaliação dos protocolos e regimes terapêuticos. 

Daqui se depreende a importância da manutenção de bons registos na exploração 

(EPRUMA, 2007).  

A interacção Médico Veterinário/produtor é também importante para a delineação do plano 

de saúde animal da exploração. A EPRUMA faz referência a este facto, realçando a 

necessidade de visitas periódicas regulares do Médico Veterinário à exploração, e não 

apenas quando surgem problemas. O Médico Veterinário é também responsável pela 

educação contínua do produtor, bem como do pessoal responsável pelo tratamento dos 

animais.  
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É de assinalar também a importância da introdução da receita médico-veterinária 

normalizada e do livro de registo de medicamentos para um maior controlo da utilização de 

medicamentos, a fim de limitar o seu acesso indiscriminado por parte dos produtores 

(Decreto-Lei n.º 175/2005, de 25 de Outubro). 

Outro factor a ter em consideração é a duração do tratamento. Se por um lado a exposição 

da população bacteriana aos antimicrobianos deve ser minimizada, para que os efeitos 

adversos sobre a microbiota comensal sobrevivente sejam minimizados e o impacto médico 

sobre os organismos zoonóticos seja reduzido, por outro, se o tratamento for demasiado 

curto também será problemático devido ao potencial para recidivas e à possibilidade de que 

maior percentagem dos agentes patogénicos envolvidos no episódio recidivante tenha 

susceptibilidade reduzida ao antimicrobiano (AVMA, n.d.). A EPRUMA (2007) refere-se a 

este assunto como o princípio de “o mínimo possível, tanto quanto necessário” (“As little as 

possible, as much as necessary”). Como referido anteriormente, a utilização off-label é da 

responsabilidade do Médico Veterinário assistente da exploração e só poderá ser realizada 

mediante sua indicação e supervisão. 

É necessário que o Médico Veterinário disponha de um arsenal de medicamentos variado, 

seguro e eficaz de todas as classes de antimicrobianos de forma a fazer frente à potencial 

selecção de resistência por utilização massiva de um número restrito de produtos.  

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) elaborou recentemente uma lista de 

antimicrobianos de importância veterinária, apenas relativa a animais de produção, dividida 

em três categorias: importância crítica, importância elevada e importante (World 

Organisation for Animal Health [OIE], 2007). Dois critérios foram utilizados para a 

elaboração desta lista: critério 1 - percentagem de resposta a um questionário relativo a 

antimicrobianos veterinários criticamente importantes (questionário este enviado pelo 

Director-Geral da OIE aos delegados de todos os Estados Membros e Organizações 

Internacionais que assinaram acordos de cooperação com a OIE); e critério 2 – Tratamento 

de doenças animais graves e disponibilidade de antimicrobianos alternativos (o cumprimento 

deste critério foi considerado sempre que, dentro da classe, foram identificados como 

essenciais contra infecções específicas e as alternativas terapêuticas são insuficientes).  

Se os dois critérios são cumpridos, o antimicrobiano é considerado criticamente importante. 

Considerados criticamente importantes são os aminoglicosídeos, cefalosporinas, macrólidos, 

penicilinas, fenicóis, quinolonas, sulfonamidas e tetraciclinas.  

Outro factor a ter em atenção aquando da prescrição de um antimicrobiano é se esse 

antimicrobiano é considerado importante no tratamento de infecções refractárias em 

humanos ou em medicina veterinária. Neste caso, devem ser consideradas outras 

alternativas relevantes (AVMA, n.d.).  
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A EMEA alertou recentemente para a utilização prudente das cefalosporinas de terceira e 

quarta geração em animais de produção numa perspectiva de salvaguardar a saúde pública, 

dado que estas subclasses de antibióticos são muito importantes no tratamento de infecções 

severas e invasivas em humanos, sendo por exemplo utilizadas no tratamento de septicémia, 

meningite, pneumonias nosocomiais, infecções intra-abdominais e infecções do tracto 

urinário complicadas (EMEA/CVMP/SAGAM/81730/2006-CONSULTATION, 2008).  

Após todas estas considerações, poder-se-á concluir que a utilização prudente e racional de 

antimicrobianos é fundamental para a promoção e manutenção da saúde animal, para 

proteger a viabilidade económica dos produtores e para minimizar o risco de emergência de 

resistências, quer em humanos, quer em animais. 
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4 – ECOTOXICOLOGIA 

 

 

4.1 Introdução 
 

Anualmente são utilizadas à escala mundial milhares de toneladas de substâncias 

farmacologicamente activas; contudo, pouco se conhece acerca do seu último destino (no 

ambiente) após a sua utilização (Jones, Voulvoulis & Lester, 2003). Sendo fundamentais 

para o tratamento e prevenção de doenças, podem, no entanto, produzir efeitos não 

intencionais sobre animais e microrganismos, podendo alterar o funcionamento e equilíbrio 

dos ecossistemas. Apesar de serem alvo de intensos estudos a fim de determinar a sua 

eficácia, segurança e qualidade, só recentemente foram iniciadas pesquisas para determinar 

se e como os fármacos afectam os vários organismos no ambiente e qual o seu significado 

para a saúde ambiental (Boxall, 2004), pois as técnicas que permitem a detecção e 

quantificação destes compostos em concentrações tão baixas como as encontradas no 

ambiente só foram implantadas na última década, nomeadamente a cromatografia de fase 

líquida e gasosa, e espectrometria de massa (Jones et al., 2003). 

Os fármacos são considerados contaminantes ambientais, pois sendo moléculas 

biologicamente activas, com potencial para disseminação no solo, cursos de água 

superficiais e subterrâneas, podem provocar alterações nos ecossistemas (Halling-Sørensen, 

Krogh & Hansen, 2007). São também considerados contaminantes emergentes devido à 

escassez de informação quanto à sua ocorrência no ambiente e às respostas dos 

organismos não-alvo (terrestres e aquáticos) à exposição decorrente da utilização 

terapêutica (Brooks, Riley & Taylor, 2006).  

A figura 6 demonstra que os medicamentos veterinários podem disseminar-se no ambiente 

por diferentes vias, incluindo emissão de resíduos durante o seu fabrico, processos de 

tratamento, e como resultado do descarte incorrecto de medicamentos não utilizados e suas 

embalagens, nomeadamente os injectores intramamários e seus resíduos utilizados para o 

tratamento das mamites. A contribuição do processo de fabrico para a contaminação é, 

contudo, baixa na União Europeia (UE) e Estados Unidos da América (EUA), pois encontra-

se sujeito a rigorosos controlos regulamentares (Boxall, Kolpin, Halling-Sørensen & Tolls, 

2003).  
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Figura 6: Principais vias de disseminação dos medicamentos veterinários no ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: adaptado de Boxall et al., 2003 

 

 

Os fármacos podem contaminar os solos, e daqui infiltrar em cursos de água superficiais e 

subterrâneas. A principal via de contaminação dos solos é através da sua fertilização com 

estrumes e chorumes, que posteriormente poderão ser arrastados para cursos de água. É 

de referir que as explorações de regime intensivo originam um maior impacto sobre o 

ambiente, pois não ocorre uma dispersão natural dos dejectos e urinas, agravado pelo facto 

de que a tendência para o crescimento do efectivo das explorações não foi acompanhada 

pela ampliação ou construção de estruturas de armazenamento e tratamento, resultando em 

fossas subdimensionadas. Também não se registou um aumento da superfície arável (onde 

estrumes e chorumes serão posteriormente aplicados como fertilizante), agudizando a 

problemática da eliminação dos efluentes pecuários (Fernandes & Silva, n.d.). 

Além de poderem contaminar indirectamente os cursos de água, através de escorrimento 

dos solos e/ou lixivação dos mesmos, os fármacos podem também disseminar-se 

directamente no meio aquático através de tratamentos em aquacultura, ou depositados na 

sua proximidade. Pode, então, ser concluído que os medicamentos administrados aos 

animais entram no ambiente via materiais de desperdício, isto é, efluentes e águas de 

lavagem, através de fezes ou urina, desperdícios decorrentes de aplicação externa ou por 

exposição e eliminação directa no ambiente (descarte indevido de medicamentos ou das 

suas embalagens) (Department for Environment, Food and Rural Affairs [DEFRA], 2008).  

Medicamentos Veterinários Processo de 
fabrico

Tratamentos 
em aquacultura

Tratamento de animais de 
produção

Descarte inapropriado 
de recipientes e 
medicamentos

Tratamento de 
animais de 
companhia

Armazenamento de 
estrume e chorume

Dispersão do estrume e 
chorume

Solo Águas 
Receptoras

Medicamentos Veterinários Processo de 
fabrico

Tratamentos 
em aquacultura

Tratamento de animais de 
produção

Descarte inapropriado 
de recipientes e 
medicamentos

Tratamento de 
animais de 
companhia

Armazenamento de 
estrume e chorume

Dispersão do estrume e 
chorume

Solo Águas 
Receptoras



36 

É de considerar que alguns dos fármacos são fracamente metabolizados pelo organismo, o 

que conduz à sua eliminação sob forma activa nas urinas para o ambiente, como é o caso 

da ampicilina, cefalosporinas, aminoglicosídeos, polimixina B, tetraciclinas (excepto a 

clortetraciclina e a doxociclina), entre outros (Fontes & Almeida, 1997), o que aumenta o seu 

potencial impacto sobre as cadeias tróficas.  

A contaminação provocada pelos medicamentos de uso veterinário é geralmente mais 

problemática que a provocada pelos medicamentos de uso humano devido ao facto de, 

geralmente, os efluentes agro-pecuários serem depositados em fossas, e daí directamente 

para o solo, sem qualquer tratamento prévio. Após administração em humanos, este 

processo é mais controlado, na medida em que parte dos fármacos ou produtos resultantes 

do seu metabolismo excretados nas fezes e urina são encaminhados para as estações de 

tratamento de águas residuais (ETARs), acabando por chegar em pequenas quantidades 

aos cursos de água (Boxall, 2004). 

 

 

4.2 Destino dos medicamentos veterinários no ambiente 

 

 

Quando no ambiente, os medicamentos veterinários podem ser adsorvidos, transportados, 

sofrer bioacumulação ou ainda transformações como degradação biótica e abiótica ou 

reactivação (Halling-Sørensen, Nielsen & Jensen, 2002). A maior parte dos fármacos é 

metabolizada pelo organismo antes de ser excretada para o ambiente através da urina ou 

fezes, sendo que desta metabolização geralmente resultam compostos inactivos. Contudo, 

quando no ambiente, estes metabolitos podem ser reconvertidos nos seus compostos 

originais, fenómeno este designado por reactivação (Boxall et al., 2003). Por exemplo, o 

cloranfenicol glucoronido e N-4-sulfadimidina acetilada, ambos metabolitos de fase II, são 

convertidos nos compostos originais, respectivamente cloranfenicol e sulfadimidina, quando 

presentes em chorume (Baguer, Jensen & Krogh, 2000).  

Os medicamentos podem também ser alvo de degradação abiótica, nomeadamente por 

fotólise.  

Estudos efectuados com oxitetraciclina em solução aquosa mantida ao abrigo da luz 

demonstraram a sua persistência durante dois meses, e quando exposta à luz esta 

persistência foi consideravelmente reduzida (Halling-Sørensen et al., 2002). Outro factor que 

também intervém na sua persistência é o pH. O tempo de semi-vida da oxitetraciclina é de 

30 dias em água doce (pH=7) e apenas 30 horas em água salgada (pH=8) (Halling-

Sørensen et al., 2002). Enquanto a degradação abiótica é dominante em meio aquático, a 

degradação biótica (por microrganismos) é a principal via de degradação nos solos.  
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Quanto à capacidade de adsorção e ligação a sedimentos e ao solo, é de salientar a família 

das quinolonas, nomeadamente o ácido oxolínico, flumequina e sarafloxacina, que podem 

persistir por longo período nos solos (Boxall et al., 2003; Kummerer, 2003; Halling-Sørensen 

et al., 2002). Quanto à capacidade para bioacumulação, destacam-se alguns compostos 

antiparasitários, como as avermectinas, que, devido ao facto de serem substâncias 

geralmente hidrofóbicas, são por isso mais bioacumuláveis, mantendo as suas propriedades 

antiparasitárias durante meses no chorume (Halling-Sørensen et al., 2002).  

 
 

4.3 Efeitos ecotoxicológicos dos medicamentos veterinários 
 
 
A ocorrência de fármacos como antibióticos, antiparasitários, hormonas, anestésicos, anti-

inflamatórios, entre outros, tem sido detectada em solos, águas superficiais e subterrâneas, 

levantando questões sobre os potenciais efeitos adversos para a saúde humana, animal, e 

organismos terrestres e aquáticos (Boxall, 2004).  

Os compostos farmacêuticos são desenvolvidos para serem altamente activos e interagir 

com receptores do organismo da espécie-alvo ou para exercerem toxicidade sobre vários 

agentes patogénicos, incluindo bactérias, fungos e parasitas. Não significa, no entanto, que 

apenas tenham efeito sobre estas formas de vida. Vários organismos ditos inferiores têm 

sistemas de receptores semelhantes aos encontrados em animais. Além disso, muitos 

destes microrganismos têm um papel fundamental no funcionamento do ecossistema, e são 

potencialmente afectados por estas substâncias (Boxall, 2004).   

A análise dos efeitos ambientais provocados pelos medicamentos veterinários apenas 

recentemente se tornou um pré-requisito para obtenção de autorização de introdução no 

mercado (AIM) (Halling-Sørensen et al., 2002). Estes estudos de impacto ambiental têm por 

objectivo avaliar os potenciais efeitos negativos sobre peixes, dáfnias (microcrustáceos que 

actuam como consumidores primários na cadeia alimentar aquática), algas, bactérias, 

vermes terrestres, plantas e invertebrados presentes no chorume (Boxall, 2004). Esta 

análise utiliza testes padronizados de ecotoxicidade, que geralmente avaliam os efeitos a 

curto prazo e utilizam predominantemente a mortalidade como endpoint. Estas são também 

algumas das críticas apontadas a estes testes, na medida em que não se determina a 

cronicidade destes efeitos, pois em condições reais estes organismos estão expostos a 

xenobióticos durante um período de tempo muito mais prolongado do que o considerado 

nestes estudos. Outro factor também não considerado é o efeito resultante da interacção 

entre vários destes compostos (Boxall et al., 2003). 
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Alguns dos impactos identificados sobre os organismos atrás referidos incluem efeitos sobre 

os oócitos e maturação testicular originando infertilidade (estudos realizados em 

invertebrados terrestres) causada por hormonas esteróides, efeitos das avermectinas sobre 

insectos, nomeadamente redução da taxa de crescimento, diminuição da fecundidade e 

desenvolvimento de alterações físicas, impacto do fenbendazol sobre a decomposição da 

matéria orgânica, os anti-inflamatórios não esteróides, nomeadamente o ibuprofeno, causam 

estimulação de crescimento sobre as cianobactérias e inibem o crescimento de plantas 

aquáticas, desenvolvimento de resistência a tetraciclinas, macrólidos e estreptomicina por 

parte de bactérias existentes nos solos após aplicação de chorumes, entre outros efeitos 

possíveis (Boxall, 2004). 

 

 

4.3.1 Efeitos dos antimicrobianos no ambiente 

 

 

Actualmente uma das maiores preocupações relativas à disseminação de medicamentos 

veterinários (e também de uso humano) no ambiente prende-se com a aquisição de 

resistências aos antimicrobianos por parte das populações bacterianas nos compartimentos 

terrestre e aquático. Por este motivo, far-se-á uma análise mais detalhada desta questão. 

Vários microrganismos antibio-resistentes podem ser encontrados no ambiente e, embora 

exista controvérsia sobre o assunto, o aumento significativo do número de estirpes 

resistentes a antibióticos tem sido associado à utilização irracional de antibióticos e ao 

aumento das descargas de águas residuais. Pensa-se que os três tipos de resistência 

transmissível (conjugação, transdução e transformação) sejam passíveis de ocorrer em 

ambiente aquático; como resultado, os cursos de água podem funcionar como reservatório 

de genes resistentes, assim como um meio para a sua dispersão (Jones et al., 2003).  

São vários os efeitos adversos no ambiente provocados pelos antimicrobianos, 

nomeadamente a destruição de ecossistemas bacterianos importantes para a 

biodegradação, efeito tóxico sobre organismos não-alvo presentes no ambiente e 

aceleração dos processos de resistência bacteriana (Boxall et al., 2003; Anónimo, n.d.).  

A persistência dos antimicrobianos nos vários compartimentos ambientais deve-se a vários 

factores já referidos anteriormente, tais como reactivação, factores abióticos e capacidade 

para adsorção a sedimentos e aos solos.  

Além disso, a sua concentração não diminui ao longo do tempo porque são continuamente 

introduzidos no ambiente, não permitindo assim a sua remoção pelos processos ambientais 

naturais, que é ultrapassada pela contínua reintrodução (Anónimo, n.d.). Alguns dos 

antimicrobianos são considerados altamente persistentes, conforme mostrado na tabela 11. 
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Tabela 11: Persistência de alguns antimicrobianos no ambiente 

Antimicrobiano Destino/ Persistência 

Eritromicina T1/2 = 11,5 dias 
97% activa após 30 dias 

Neomicina 97% excretada nas fezes 
após administração oral 

Ácido Oxolínico T1/2 = 150-1000 dias 
dependendo da profundidade no solo 

Oxitetraciclina T1/2 = 9 a 419 dias  
sob condições de anaerobiose 

Sulfatrimetroprim Em 1 ano 75% 
não degradado em águas de superfície 

Tilosina 
Temperatura-dependente, 
Temp. acima de 20ºC 
inactivação rápida 

             Fonte: Anónimo, n.d. 

 

A oxitetraciclina, quando sujeita a condições de anaerobiose no solo e águas residuais, 

possui um tempo de semi-vida que pode variar entre os 9 e os 419 dias, havendo a 

probabilidade de se encontrar níveis consideráveis dos seus resíduos em bactérias, 

invertebrados ou algas dos vários compartimentos ambientais (terrestres ou aquáticos) 

(Anónimo, n.d.). Pela análise da figura 7, verifica-se que seis meses após a sua 

administração, a sua persistência quer no solo, quer na água, continua a ser significativa, 

sendo mais expressiva no primeiro compartimento referido. 

 

Figura 7: Concentrações de oxitetraciclina no solo e na água 

 
 
 
      Fonte: Anónimo, n.d. 

 

A família dos β-lactâmicos é a que mais rapidamente se degrada no ambiente (Anónimo, 

n.d.). Os antimicrobianos são, geralmente, introduzidos muito diluídos na natureza, mas com 

actividade suficiente para eliminar bactérias sensíveis, estimulando o aparecimento de 

resistências e selecção de estirpes resistentes.  
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Estas são introduzidas pela água e alimentos no organismo animal onde se alojam e 

transferem a resistência a outras bactérias do organismo, potenciando posteriormente a 

transferência de resistência a humanos através da entrada de produtos de origem animal na 

cadeia alimentar (Anónimo, n. d.). 

Neste contexto, é fundamental o correcto tratamento dos resíduos, nomeadamente a gestão 

de resíduos de medicamentos veterinários após utilização e suas embalagens. Brevemente, 

no âmbito do projecto ambiental que tem como sócios fundadores as principais associações 

representativas do sector do medicamento, nomeadamente a Associação Portuguesa da 

Indústria Farmacêutica (APIFARMA), a VALORMED (empresa responsável pelo Sistema 

Integrado de Gestão de Embalagens e Medicamentos [SIGREM]) irá disponibilizar 

contentores para recolha de medicamentos veterinários e embalagens junto aos locais de 

compra. Estas disposições serão num futuro próximo regulamentadas por nova legislação. 

 
 

4.4 Análise de risco ambiental 
 
 
A introdução no mercado de medicamentos veterinários é estritamente regulada na União 

Europeia pela Directiva 2001/82/EC, alterada pela Directiva 2004/28/EC, com o objectivo de 

proteger o ambiente, bem como a saúde animal, consumidores e utilizadores do 

medicamento. Assim, é necessária uma análise de risco ambiental aquando do registo de 

um medicamento veterinário.  

Segundo Montforts (2005), a análise de risco ambiental é uma disciplina científica que 

investiga os possíveis danos que determinadas actividades, como por exemplo a utilização 

de medicamentos veterinários, causam no ambiente. Esta análise representa uma forma de 

estruturar e interpretar informação sobre o comportamento e efeitos de substâncias com o 

objectivo de criar um novo tipo de informação, nomeadamente estimativas sobre a 

probabilidade de ocorrência de efeitos (Maltby, 2005). Uma análise de risco ambiental tem 

como componentes principais a identificação dos perigos, a avaliação da exposição e dos 

efeitos, e a caracterização do risco (Montforts, 2005), tal como ilustrado na figura 8. 
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Figura 8: Etapas da análise de risco ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: adaptado de Maltby, 2005 

 

A primeira etapa consiste na identificação dos perigos; é a etapa em que os possíveis 

efeitos são caracterizados e em que se formula o problema. A segunda fase, a avaliação da 

exposição, pode ser realizada por medição das concentrações de exposição ou fazendo a 

sua previsão através de modelização. Neste último caso, determinam-se as emissões, vias, 

duração e frequência do movimento de uma substância e a sua transformação (adsorção, 

biodegradação, etc.) de forma à obtenção de concentrações às quais os compartimentos 

ambientais poderão estar expostos, originando valores PEC (Predicted Environmental 

Concentrations, ou Concentrações Ambientais Previsíveis/ CAPs). A subestimativa da 

exposição num compartimento é evitada através da consideração do worst-case cenario (o 

pior cenário de exposição). A avaliação dos efeitos é a estimativa da relação entre o nível de 

exposição a uma substância, e a incidência e severidade de um efeito. Na análise de risco 

ambiental, milhões de espécies podem estar expostas por diferentes vias.  

As Concentrações Sem Efeito Observável, ou No Observed Effect Concentrations (NOEC), 

são utilizadas para o cálculo das Concentrações Sem Efeitos Previsíveis ou Predicted No 

Effect Concentrations (PNECs) para diferentes compartimentos ambientais: água, sedimento 

e solo, pela aplicação de factores de avaliação (que traduzem a incerteza na extrapolação), 

que reduzem a subestimativa dos efeitos sobre as espécies.  

A caracterização do risco integra as duas fases anteriores sob a forma de uma razão 

PEC/PNEC, também designada Razão de Caracterização de Risco (RCR), sendo a mais 

utilizada pelas entidades reguladoras internacionais e nacionais. Apenas se sabe que a 

probabilidade de efeitos adversos aumenta quando a RCR também aumenta. As entidades 

reguladoras devem determinar qual o valor da RCR que implica que posteriores avaliações 

ou redução do risco sejam efectuadas.  
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Avaliação da Exposição
    PEC 

Avaliação dos Efeitos 
  PNEC 

 

Caracterização do Risco 
 

razão PEC/PNEC  
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Esta escolha depende da incerteza na modelização assim como de considerações políticas 

e económicas (Montforts, 2005). 

A EMEA, em estreita colaboração com a International Cooperation on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH) 3 , tem 

desenvolvido linhas de orientação (guidelines) sobre análise de impacto ambiental para os 

medicamentos veterinários. Recentemente a EMEA publicou uma guideline actualizada 

sobre esta matéria, que entrou em vigor a 1 Novembro de 2007 

(EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-corr). Segundo este documento, a análise de risco 

ambiental (estudos de ecotoxicidade) é realizada em várias etapas, mediante árvores de 

decisão, divididas em duas fases, fase I e fase II. Na primeira fase (Fase I) é analisada a 

potencial exposição do ambiente ao medicamento, às suas substâncias activas e outros 

constituintes, tendo em consideração as espécies-alvo, o padrão proposto de utilização e as 

características dos constituintes do medicamento (EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-corr). 

Nesta fase, a resposta a várias questões permite determinar se será necessário prosseguir 

para a Fase II, ou se pelo contrário, o medicamento veterinário em análise está isento de 

posteriores estudos de impacto ambiental (CVMP/VICH/592/98-FINAL). Algumas das 

substâncias isentas de posteriores estudos de impacto ambiental são, nomeadamente, 

substâncias fisiológicas, como vitaminas e electrólitos, substâncias destinadas a 

administração a animais de companhia (excluindo cavalos), substâncias destinadas a 

tratamento individual ou a um pequeno número de animais, substâncias para as quais o 

cálculo do PEC no solo é inferior ao valor limite (PECsolo <100µg/Kg), entre outros critérios 

de cut-off (EMEA/CVMP/055/96-FINAL). Se o medicamento em questão não reunir as 

características necessárias para que a avaliação termine nesta fase, tem inicio a Fase II, 

que se encontra dividida em secções para cada uma das principais “ramificações”: (1) 

aquacultura, (2) animais em regime intensivo em ambiente terrestre e (3) animais em regime 

extensivo, sendo que cada uma destas secções está também estruturada em árvores de 

decisão (CVMP/VICH/790/03-FINAL).  

É de referir que estas guidelines estão em constante actualização à luz da experiência 

adquirida, pois a área da ecotoxicologia é uma ciência complexa e os dados e conhecimento 

existentes neste domínio são muitas vezes insuficientes. No entanto, independentemente 

destas limitações, as recomendações das Fases I e II devem ser baseadas na ciência e 

pautadas pela objectividade. Deverá ser sempre recolhido o máximo de informação aquando 

destes estudos de forma a possibilitar uma maior compreensão do potencial que 

determinado medicamento veterinário apresenta para afectar o ambiente. 

 

                                                 
3 Comummente designada Veterinary International Conference on Harmonisation. 
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5 – FARMACOECONOMIA 
 
 
 5.1 Introdução 
 

 

Não é objectivo deste capítulo uma abordagem exaustiva deste tema. Pretende-se apenas 

demonstrar a sua importância na actualidade e sumarizar alguns dos seus conceitos e sua 

metodologia básica. Devido ao facto de à data da realização deste trabalho não ter sido 

encontrada referência ao termo “farmacoeconomia veterinária”, a pesquisa bibliográfica 

efectuada foi relativa à farmacoeconomia aplicada à vertente humana. Após a apresentação 

desta disciplina, da sua metodologia e da importância dos estudos farmacoeconómicos na 

actualidade, são efectuadas algumas considerações acerca da sua aplicabilidade em 

Medicina Veterinária, e por fim é realizada uma análise parcial sobre o tratamento da 

mamite clínica. 

 
 

5.2 Conceito e Metodologia 
 
 
Samuelson define a economia como o "estudo de como os homens e a sociedade escolhem, 

com ou sem o uso de dinheiro, a utilização de recursos produtivos limitados, que têm usos 

alternativos, para produzir bens e distribuí-los como consumo, actual ou futuro, entre 

indivíduos e grupos na sociedade. Analisa os custos e os benefícios da melhoria das formas 

de distribuir os referidos recursos." (Samuelson citado por Nero, 2002). Da análise deste 

conceito, pode-se considerar que economia analisa os custos, benefícios e a melhor 

maneira de distribuir os recursos, utilizando-se de metodologias que podem ser aplicadas 

em situações em que são necessárias decisões e há escassez ou limitação de recursos.  

Esta definição aplica-se ao sector da saúde, em que os recursos são limitados (escassos) 

para suprir necessidades virtualmente ilimitadas, e portanto é fundamental uma eficiente 

afectação de recursos. Campos (citado por Nero, 2002) afirma que a economia da saúde “é 

um modo de pensar que tem a ver com a consciência da escassez, a imperiosidade das 

escolhas e a necessidade de elas serem precedidas da avaliação dos custos e das 

consequências das alternativas possíveis, com vista a melhorar a repartição final dos 

recursos”. 

A farmacoeconomia é uma disciplina relativamente nova, que surgiu em finais dos anos 70 

(Rascati & Nwokeji, 2005), e é considerada um ramo da economia da saúde que foca 

particularmente os custos e benefícios da terapia medicamentosa (Walley & Haycox, 1997). 
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Contudo, o termo “farmacoeconomia” foi utilizado pela primeira vez apenas em 1986, por 

Townsed (Litvoc, Maeda, Padilha & Secoli, 2005). A farmacoeconomia identifica, calcula e 

compara os custos (isto é, recursos consumidos) e consequências (clínicas, económicas e 

humanísticas) da terapia farmacológica versus alternativas relevantes (Rascati & Nwokeji, 

2005; Canadian Coordinating Office for health Technology Assessment [CCOHTA], 1997). 

Pode expressar-se como a aplicação da teoria económica à farmacoterapia (Velásquez, 

1999). Os recursos são limitados e insuficientes para suportar todas as terapêuticas que 

demonstram eficácia nos ensaios clínicos.  

Desta forma, escolher um tratamento ou medicamento significa que outra terapêutica não 

pode ser suportada. O benefício que poderia ter sido atingido com este outro tratamento ou 

medicamento, que foi preterido, é o chamado custo de oportunidade da primeira escolha, ou 

seja, existe um custo de oportunidade associado ao tratamento rejeitado. O objectivo último 

da farmacoeconomia é identificar tratamentos ou medicamentos de forma a maximizar os 

benefícios totais (o que equivale a dizer que os custos de oportunidade são minimizados) 

perante a escassez de recursos (CCOHTA, 1997). 

Para uma melhor compreensão, é necessário distinguir três conceitos: eficácia, efectividade 

e eficiência. 

A eficácia reflecte os benefícios de um fármaco estudados durante um ensaio clínico em 

condições ideais, controladas. 

Quando se avaliam os benefícios de um fármaco que é utilizado na prática clínica, em 

condições reais, fala-se em efectividade (ADIS, 2005; Meltzer, 2001). Geralmente esta é 

menor do que a primeira. 

Se além de se considerar os resultados da administração de um fármaco, se consideram 

também os seus custos, falamos de eficiência (Sacristán, Soto, Reviriego & Galende, 1994).  

Portanto, a farmacoeconomia pretende determinar qual o fármaco mais eficiente, ou dito de 

outra forma, qual produz melhores resultados para a saúde de acordo com os recursos 

investidos, após identificados, medidos e comparados os custos, riscos e benefícios dos 

programas, serviços ou terapêuticas. Relaciona custos e efeitos de alternativas, o que 

significa que se comparam eficiências.  

Dado que a economia tem os seus alicerces na escassez e que recursos limitados implicam 

uma escolha entre alternativas possíveis (custo de oportunidade), a farmacoeconomia 

poderia definir-se como a determinação da eficiência (relação entre custos e 

efeitos/benefícios) de uma terapia farmacológica e a sua comparação com outras opções, 

com o intuito de seleccionar a que tem uma relação custo/beneficio mais favorável 

(Sacristán del Castillo citado por Herrera, 2004). 
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A selecção de uma determinada opção terapêutica segundo critérios farmacoeconómicos, é 

decidir e escolher, considerando custos e benefícios, entre alternativas terapêuticas 

possíveis, aquela capaz de oferecer o melhor resultado por unidade monetária investida, 

sem prejuízo da qualidade do tratamento. Em última análise, é uma ferramenta de decisão 

para uma utilização mais racional dos recursos disponíveis. Muitas vezes utiliza-se como 

sinónimo avaliação económica do medicamento (Herrera, 2004).  

Existem vários tipos de avaliação económica em saúde (Drummond, Sculpher, Torrance, 

O'Brien & Stoddart, 2005). Estes autores afirmam que a resposta a duas questões – (1) 

Existe comparação entre duas alternativas? e (2) Custos e consequências das alternativas 

são analisados? – define uma matriz de seis células para situações de avaliação (Tabela 12). 

 
Tabela 12: Distinção entre as características dos vários tipos de avaliação económica em saúde 

 
 Custos e consequências das 

                        alternativas são analisados? 
   NÃO SIM 

Examina apenas 
consequências 

Examina 
apenas custos 

 

Avaliações Parciais Avaliação Parcial 

 
N
Ã 
O 

Descrição de 
Consequências 
(1A) 

Descrição de 
Custos 
(1B) 

Descrição de Custos-
consequências 
(2) 

 
Análise Parcial 

Análise Económica 
Completa 

 
 
 
 

Existe 
comparação 

entre duas ou 
mais 

alternativas?  
S 
I 

M 
 

Avaliação de 
Eficácia ou 

Efectividade 
(3A) 

 
Análise de 

Custos 
(3B) 

  Análise de: (4) 
- Minimização de Custos 
- Custo-Benefício 
- Custo-Efectividade 
- Custo-Utilidade 

Fonte: Drummond et al., 2005 
 
Nas células 1A, 1B e 2 não existe comparação de alternativas (isto é, apenas um único 

procedimento ou tratamento está a ser descrito; não são consideradas análises, uma vez 

que estas necessitam da existência de comparação). As células 3A e 3B referem-se a 

avaliações nas quais duas ou mais alternativas são comparadas, mas custos e 

consequências de cada alternativa não são examinadas simultaneamente. Na célula 3A, 

apenas as consequências das alternativas são comparadas, daí a designação de avaliação 

de eficácia ou efectividade. É nesta categoria que se insere a maioria dos ensaios clínicos 

realizados. Na célula 3B, apenas os custos das alternativas são avaliados. Estes estudos 

são denominados análise de custos. Os tipos de avaliação até então referidos são 

considerados análises parciais, pois não comparam simultaneamente mais de uma 

alternativa, bem como custos e consequências a elas inerentes. Isto não significa que se 

desvalorize este tipo de estudos, pois podem representar fases intermédias importantes 

para a compreensão de custos e consequências de programas ou tratamentos.  
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Mas há-que ter em mente que uma análise parcial não permite responder a questões de 

eficiência. Para isso são necessários estudos que utilizem as técnicas descritas na célula 4, 

ou seja, uma análise económica completa. 

Não raras vezes o título de artigos publicados sobre avaliação económica não é apropriado 

para o tipo de estudo realizado.  

 

 

5.2.1 Análise Económica Completa 

 

 

Existem várias metodologias para uma análise farmacoeconómica completa, mas todas elas 

têm uma estrutura comum: necessitam do cálculo dos valores de input (custos) e dos 

valores de outcomes (consequências ou resultados) resultantes das intervenções 

terapêuticas. O custo engloba todos os recursos considerados relevantes na aplicação do 

tratamento. Identificar os custos consiste em enumerar todos os recursos consumidos 

devido à adopção de cada alternativa terapêutica de forma a possibilitar a sua subsequente 

medição e valorização. 

Na perspectiva farmacoeconómica existem três categorias de custos: directos, indirectos e 

intangíveis (Walley & Haycox, 1997). Custos directos são aqueles relacionados directamente 

com o tratamento, nomeadamente custos de medicamentos, salários (horas de trabalho), 

exames realizados, etc. Custos indirectos, representados por ganhos não realizados, são 

por exemplo a perda de produtividade. Custos intangíveis são por exemplo a dor, sofrimento, 

incapacidade. Esta categoria está associada a efeitos cuja valorização em termos 

monetários é assaz difícil, e por isso não é contemplada na generalidade dos estudos. 

Saliente-se que o objectivo é comparar alternativas pelo que os custos para os quais existe 

evidência de que são em tudo idênticos para todas elas não devem ser referidos.  

Apenas aqueles que são qualitativamente diferentes ou que, sendo do mesmo tipo, divirjam 

em termos quantitativos nos diversos tratamentos devem ser considerados (Trindade, Silva, 

Pinto, Sampaio, Pereira & Drummond, 1998). 

O outro elemento da avaliação farmacoeconómica, os resultados ou consequências 

(outcomes), podem ser medidos através do resultado clínico (como por exemplo: 

percentagem de cura, parâmetros vitais, como pressão arterial, etc.), em termos monetários 

ou em termos humanísticos (melhoria da qualidade de vida dos pacientes).  

Dependendo do tipo de consequência analisada, consideram-se quatro tipos de análise 

farmacoeconómica, uma vez que os custos são sempre avaliados em termos monetários 

(Walley & Haycox, 1997; Freitas, 2005): 
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• Análise de minimização de custos; 

• Análise de custo-efectividade; 

• Análise de custo-utilidade; 

• Análise de custo-benefício. 

 

A Análise de Minimização de Custos (AMC) é a forma mais restritiva de análise; compara 

apenas os custos e elege a alternativa mais económica. Consequentemente este tipo de 

análise só pode ser realizado quando as consequências de duas terapêuticas são idênticas 

e por isso não necessitam de ser consideradas separadamente.  

Como exemplo deste tipo de análise temos a utilização de medicamentos genéricos versus 

medicamento da marca, na qual o medicamento genérico deve atingir o mesmo nível de 

benefício a um custo mais reduzido (Tsokeva, Sokolova & Radev, 2006). No entanto, este 

tipo de análise não pode ser utilizado para avaliar terapêuticas que têm diferentes 

consequências. 

A Análise de Custo-Efectividade (ACE) é o tipo de análise mais frequentemente realizado, 

porque as consequências das opções comparadas são medidas em unidades físicas 

(também designadas unidades naturais) com as quais os profissionais de saúde estão mais 

familiarizados, como por exemplo a percentagem de cura, anos de vida ganhos, diminuição 

de um determinado parâmetro bioquímico (nível de glucose no sangue ou tensão arterial em 

mm Hg). Portanto, a ACE compara terapêuticas que podem ser medidas numa escala 

comum de consequências, mas que têm diferente taxa de sucesso. A sua principal 

vantagem é a possibilidade de expressar os resultados nas mesmas unidades utilizadas nos 

ensaios clínicos ou na prática clínica diária (Sacristán, n d.). Apesar de ser o tipo de análise 

mais frequentemente utilizado, não permite que se comparem áreas da medicina com 

consequências diferentes. 

Quanto à Análise de Custo-Utilidade (ACU) é geralmente considerada um tipo de análise 

semelhante a ACE, mas diferencia-se desta porque a efectividade é ajustada pela qualidade 

de vida. Pretende medir os resultados de uma intervenção através de uma unidade que 

integre quantidade e qualidade de vida. São calculados os anos de vida ganhos com uma 

determinada tecnologia ou tratamento e faz-se a ponderação da qualidade de vida destes 

anos (Sacristán, n d.). As unidades obtidas são os anos de vida ajustados por qualidade 

(AVAQ, ou em linguagem anglo-saxónica QALYs, quality adjusted life year). A forma mais 

frequente de se ajustar os anos de vida por qualidade é mediante o que se conhece por 

utilidade ou medida da preferência dos indivíduos por diferentes estados de saúde. Uma vez 

que as consequências na ACU são medidas em termos de bem-estar do paciente (utilidade) 

e uma vez que este tipo de valorização não é específico para uma doença, ACU pode ser 

utilizada, em teoria, para comparar o “valor” de intervenções de diferentes áreas da 

medicina.  
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Este tipo de análise pode ser efectuado quando a opção terapêutica é avaliada em termos 

do aumento ou redução dos indicadores de qualidade de vida do paciente. A utilização da 

quimioterapia em certos tipos de neoplasias é um exemplo deste tipo de avaliação (Arbuckle, 

Adamus & King, 2002). 

Por fim, na Análise de Custo-Benefício (ACB), quer os custos como as consequências das 

opções comparadas são medidas em unidades monetárias. Neste caso, a análise identifica 

os benefícios associados a uma intervenção, e depois estes benefícios são valorizados em 

termos monetários.  

Uma vez que as consequências são medidas em termos monetários e uma vez que este 

tipo de valorização não é específico para uma doença, a ACB pode ser utilizada, tal como a 

ACU, para comparar intervenções de diferentes áreas da medicina, por exemplo um 

procedimento cirúrgico com uma intervenção farmacológica. No entanto, a dificuldade de 

expressar resultados clínicos em termos monetários limitam consideravelmente a sua 

utilização. Seguidamente apresentam-se esquematizados os elementos de uma avaliação 

farmacoeconómica, e um resumo das principais diferenças entre os quatro tipos de análise 

económica completa, na tabela 13 e tabela 14 respectivamente.  

 

 
Tabela 13: Elementos de uma avaliação farmacoeconómica 

 
Inputs Outputs 

Recursos consumidos 
Intervenção Terapêutica

Consequências 
    
  Medidas Possíveis 
    

    
C          E                 B 

C1 = Custos directos 
C2 = Custos indirectos 
       (perdas de produção)    
C3 = Custos intangíveis 

 Em unidades 
naturais                  
(efeitos clínicos) 

 Benefícios económicos  
associados (€) 
 
B1 = Benefícios directos 
B2 = Benefícios indirectos 
B3 = Benefícios              
        intangíveis 
 

  U  
  Em unidades de utilidade 
  (anos de vida ajustados por qualidade) 
    

Tipos de Análise    

1. Análise de custo: C1, C1+C2 
 

 

2. Análise Custo-efectividade: (C1+C2)/E; (C1-B1)/E; (C1+C2-B1-B2)/E 
 
3: Análise Custo-utilidade: (C1+C2)/U; (C1-B1)/U; (C1+C2-B1-B2)/U 
 

 

4. Análise Custo-benefício: B1+B2-C1-C2; (B1+B2)/(C1+C2) 
 

 

                                                                                              Alguns estudos consideram C3 e B3 
 

Fonte: Freitas, 2005 
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Tabela 14: Resumo das principais diferenças entre os quatro tipos de  
análise económica completa 

 

Tipo de 
Análise Medida dos Custos Medida das Consequências Princípio subjacente

Minimização 
de Custos Consequências iguais Menor custo 

Custo-
Benefício 

 

Lucro ou economia 
óbtidos 

Custo-
Efectividade 

  

Melhor resultado 
clínico por € aplicado 

Custo- 
Utilidade 

   

Melhor qualidade de 
vida por € aplicado 

 
 
 

5.3 Etapas dos Estudos Farmacoeconómicos 
 
 
Um estudo farmacoeconómico (EF) deve ser desenhado de forma a responder a duas 

questões fundamentais: “O que necessitamos saber?”, que consiste em identificar e definir o 

problema, e “Como vamos descobri-lo?”, que não é mais do que a delineação da estratégia 

a adoptar para responder à primeira questão (Centers for Disease Control and Prevention 

[CDC]). De forma a simplificar esta abordagem, vamos considerar que o EF se divide em 

duas fases. A primeira fase será uma introdução ao problema, cuja finalidade é responder à 

primeira questão. Consiste em formular a pergunta que se pretende resolver com a 

avaliação económica, ou seja, qual o objectivo do estudo. Nesta fase identificam-se 

(Trindade et al., 1998; Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2006; 

CCOHTA, 1997; Ortega, n. d.): os agentes decisores (na linguagem anglo-saxónica, Target 

Audience), que serão os utilizadores do estudo, podendo ser entidades governamentais, 

laboratórios farmacêuticos, gestores hospitalares, médicos, farmacêuticos, líderes de 

opinião médica, académicos, pacientes e público em geral.  
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Define-se também claramente a perspectiva a adoptar (ponto de vista sob o qual a análise 

será conduzida), sendo que as perspectivas mais frequentes são do Hospital ou Instituição, 

do Serviço Nacional de Saúde e da sociedade (a perspectiva é um factor importante, pois 

condiciona quais os custos e consequências a incluir no estudo); delimita-se o horizonte 

temporal, que não é mais do que a definição do tempo de referência para a obtenção de 

resultados; demonstra-se a importância da doença (população alvo do tratamento, estudos 

epidemiológicos, descrição da patologia, etc.); descreve-se do novo produto e são indicadas 

claramente as condições de acesso ao estudo (relacionamento entre quem financia e quem 

conduz a investigação). Definido o objectivo do estudo, inicia-se a segunda fase, que é a 

avaliação económica propriamente dita, que tenta responder à segunda questão. São 

consideradas várias etapas (Trindade et al., 1998; Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health, 2006; CCOHTA, 1997; Ortega, n. d.), nomeadamente: escolha das 

alternativas de tratamento a comparar/escolha de comparadores (os comparadores 

relevantes podem ser outros fármacos ou outras intervenções médicas, tal como cirurgia. 

Idealmente, o novo medicamento deve ser comparado à prática corrente e a todas as 

alternativas relevantes); seguidamente é efectuada a Análise de Decisão/Modelização, que 

consiste na aplicação de métodos quantitativos para efectuar escolhas mediante condições 

de incerteza, ou seja, para cada alternativa, especificar as possíveis consequências e 

probabilidades de ocorrência. Realiza-se com recurso a modelos matemáticos e estatísticos. 

Poderão realizar-se mediante árvores de decisão ou modelo/cadeia de Markov. É 

fundamental indicar a origem dos dados, que poderão ser de ensaios clínicos, dados de 

literatura, entre outros. A próxima etapa será a identificação e valorização das 

consequências, assim como dos custos, seguida por ajuste temporal (taxa de actualização 

dos custos e consequências).  

Após definidas as alternativas e identificados e valorizados custos e consequências de cada 

uma, realiza-se a comparação das alternativas consideradas, com recurso a técnicas de 

análise já anteriormente referidas (Análise de Minimização de Custos, Análise Custo-

Efectividade, Análise Custo-Utilidade e Análise Custo-Benefício). Dado que na maioria das 

vezes é necessário realizar suposições relativas aos custos, aos dados de eficácia, ou à 

taxa de actualização utilizada, é provável que estas estimativas sejam imprecisas. Daí a 

necessidade de uma análise de sensibilidade para avaliar a validade e “solidez” dos 

resultados do estudo quando se modificam as variáveis cujo valor foi assumido previamente 

(Sacristán, n. d.). O mesmo será dizer que se avalia o impacto da incerteza sobre os 

resultados. A análise será considerada “sólida” se as modificações das variáveis mais 

importantes não produzem alteração nos resultados. Após a análise dos resultados, das 

suposições e das limitações, é efectuada a conclusão do estudo. Por fim, será realizada a 

apresentação e divulgação dos resultados junto dos agentes decisores. 
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Pelo exposto se compreende a multidisciplinaridade deste tema, sendo necessária a 

colaboração entre diversas áreas, tais como a medicina, economia, farmacologia, 

epidemiologia e bio-estatística. Um estudo farmacoeconómico pode ser realizado pela 

indústria farmacêutica, pela comunidade académica, por empresas de consultoria, ou ainda 

pela cooperação entre estas entidades.  

 

 

5.4 Importância em Medicina Humana 
 
 
A crescente importância da economia na área da Saúde reflecte-se no grande aumento do 

número de publicações de estudo económicos nos últimos anos (Castro & García, 2004). 

A aprovação da EMEA e/ou Food and Drug Administration - EUA (FDA) significa apenas que 

um medicamento apresenta qualidade, eficácia e segurança. Segundo Wertheimer e 

Chaney (2003), o medicamento recém aprovado pode ser inferior aos produtos já existentes 

na mesma classe terapêutica; não há comparação com produtos concorrentes, nem se 

avalia a sua eficiência. 

Nos países industrializados, os constrangimentos orçamentais ao nível governamental e a 

sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) exigem que os recursos para 

despesas de saúde sejam eficazmente aplicados (Barros & Simões, 2007), pelo que a 

Avaliação Económica de Medicamentos tem vindo a revelar-se obrigatória no processo de 

decisão de adopção de novas terapêuticas na Saúde. Neste sentido, foram desenvolvidas 

orientações metodológicas oficiais para estudos de avaliação económica de medicamentos 

(guidelines) (Trindade et al., 1998).  

Os primeiros países a solicitar estudos farmacoeconomicos (EF) como um requisito para 

reembolso de novos medicamentos foram a Austrália e Canadá. Posteriormente alguns 

países europeus, nomeadamente Portugal, implementaram o requisito legal da 

apresentação de EF aos novos medicamentos aquando do registo, como critério 

complementar para a negociação do preço e comparticipação (Álvarez, 2001). Portugal é 

um dos países pioneiros na adopção desta ferramenta no processo de decisão de 

comparticipação de novos medicamentos, em ambulatório. Recentemente (2006) passou 

também a ser exigido que todos os novos medicamentos para utilização hospitalar sejam 

pré-avaliados em termos farmacoeconómicos. Os laboratórios que pretendam introduzir 

novos medicamentos para utilização hospitalar terão que solicitar uma avaliação 

farmacoeconómica ao INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P.), devendo esta incidir sobre as patologias a cujo tratamento se destina, o valor 

terapêutico acrescentado do novo fármaco e critérios de natureza económica face às 

alternativas equivalentes disponíveis.  
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É o INFARMED, através da Direcção de Avaliação Económica e Observação do Mercado e 

da Comissão de Farmacoeconomia, a entidade responsável em matérias do âmbito da 

farmacoeconomia. Os estudos de farmacoeconomia são cada vez mais utilizados como um 

factor-chave no processo de tomada de decisão no que concerne à política de 

medicamentos, pois permite conhecer entre todas as opções disponíveis, quais as mais 

eficientes (as que produzem melhores resultados clínicos com os menores custos 

associados).  

 

 

5.5 Aplicação dos Estudos Farmacoeconómicos 
 
Existem várias situações em que os estudos farmacoeconómicos podem ter um papel 

importante na tomada de decisão tendo em vista optimizar os recursos disponíveis: 

 

a) Apoio a decisão sobre investigação e desenvolvimento (I&D), pelos laboratórios 

farmacêuticos 

Podem servir como orientação sobre a eficácia, a segurança e o custo que um novo fármaco 

deveria possuir para apresentar vantagens sobre os produtos já existentes no mercado. 

Durante a fase de desenvolvimento podem ser utilizados para decidir se um novo produto 

deve ou não ser introduzido no mercado (CCOHTA, 1997). 

 

b) Apoio a decisão sobre estabelecimento de preços 

Os laboratórios farmacêuticos bem como instituições governamentais podem utilizar estes 

estudos para estabelecer um preço apropriado para um produto. Neste caso, o preço será 

baseado num procedimento mais racional e transparente. Servirão para demonstrar aos 

agentes decisores o valor terapêutico acrescentado (vantagens frente às alternativas) e 

auxiliar na tomada de decisões sobre formulários hospitalares, prática clínica e protocolos 

de tratamento. Servirão também de suporte para decisões de comparticipação de 

medicamentos (Ortega, n. d.). 

 

c) Apoio à decisão clínica 

Permitem uma assistência ao clínico na tomada de decisão e na escolha entre tratamentos 

possíveis. Podem auxiliá-los a estruturar de forma sistemática a incerteza, as possíveis 

consequências das acções e as probabilidades das mesmas. Em situações de incerteza, a 

melhor forma de obter um bom resultado no tratamento, é eleger o melhor resultado 

esperado, que é uma das premissas da avaliação económica, representada nos estudos 

farmacoeconómicos pela análise de decisão. Perante esta, o clínico estará mais informado 

sobre as alternativas de tratamento e decidir qual a melhor terapia para o seu paciente. 
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d) Apoio à elaboração de formulários e protocolos de prática clínica 

A instituição de um sistema de formulários hospitalares que tenha em conta critérios 

farmacoeconómicos é uma das principais estratégias de racionalização farmacoterapêutica 

do hospital, através da identificação e selecção de alternativas mais eficientes para uma 

utilização corrente nos hospitais (CCOHTA, 1997). Os protocolos terapêuticos além de 

considerarem a eficácia e efectividade das várias alternativas clínicas, consideram também 

o seu custo-efectividade, contribuindo desta forma para uma decisão fundamentada e 

racional aquando da prescrição. 

 

e) Vigilância pós-marketing 

É necessária uma monitorização contínua da efectividade de um medicamento e 

actualização periódica dos estudos farmacoeconómicos com a experiência resultante da sua 

utilização, como por exemplo efeitos não descritos anteriormente (sejam benéficos ou 

adversos). Estes estudos de actualização podem ser utilizados para decisão sobre novos 

preços, formulários e protocolos terapêuticos (CCOHTA, 1997). 

 
 

5.6 Farmacoeconomia aplicada à Medicina Veterinária 
 
 
Pelo que foi já referido, torna-se evidente que a importância da farmacoeconomia na 

actualidade reside principalmente na necessidade de optimizar a afectação de recursos 

públicos, através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que é o grande decisor/utilizador 

desta ferramenta, para produção de um bem essencial, a Saúde da sociedade. 

À data da realização deste trabalho não foi encontrada referência ao termo 

“farmacoeconomia veterinária”, certamente devido à inexistência de um Serviço Nacional de 

Saúde Animal, e porque não há necessidade de gestão de recursos públicos relativos à área 

do medicamento veterinário. No entanto, a farmacoeconomia na verdadeira acepção da 

palavra, está presente diariamente na Medicina Veterinária, especialmente nas espécies 

pecuárias, embora na maioria das vezes de forma empírica. Existem já alguns estudos 

farmacoeconómicos na área do medicamento veterinário, e a tendência é para o 

crescimento da aplicação desta disciplina à Medicina Veterinária. A título de exemplo, foram 

já realizados estudos de custo-efectividade relativamente à administração de fluidoterapia 

em vitelos com diarreia severa (Wall, Nelson & Guthmiller, 1996), e estudos com o objectivo 

de comparar o custo-efectividade relativo entre diferentes terapêuticas utilizando 

antiparasitários (Guichon et al., 2000), sendo de referir, contudo, que os estudos 

apresentados são de custo-benefício e não de custo-efectividade, à luz do anteriormente 

exposto.  
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No estudo efectuado por Guichon e colaboradores (2000) foi determinado o custo-

efectividade relativo (custo-benefício) entre o tratamento com ivermectina versus tratamento 

com uma combinação de fenbendazol, permetrina e fentião, em vitelos de engorda. Foram 

analisados os custos e consequências de ambos os programas de tratamento 

antiparasitário. As consequências estudadas foram as seguintes: índice de crescimento, 

características de saúde animal (taxas de morbilidade e mortalidade), e características da 

carcaça. As conclusões deste estudo referem que o tratamento com ivermectina 

(administração tópica), apesar de mais dispendioso, mostrou ser mais custo-efectivo do que 

administração de fenbendazol per os, e permetrina e fentião topicamente.  

Também na área de animais de companhia têm sido efectuados estudos 

farmacoeconómicos, de que é exemplo o estudo de Egger e colaboradores quanto ao alívio 

da dor no pós-operatório em canídeos, tendo sido efectuado um estudo de custo-

efectividade relativamente à utilização de adesivos de fentanil versus administração de 

morfina intramuscular (Egger, Glerum, Haag & Rohrbach, 2007).  

Como referido anteriormente, a farmacoeconomia tem aplicação em qualquer situação que 

implique uma escolha entre alternativas, considerando custos e consequências, de forma a 

decidir qual a opção mais eficiente (melhor resultado clínico por recursos aplicados). Pois 

esta situação não é alheia à Medicina Veterinária. Na sua prática diária, o Médico 

Veterinário tem de escolher entre alternativas e valorizar as consequências das mesmas 

sobre a saúde dos seus pacientes e os recursos disponíveis por parte dos proprietários, 

para escolher a melhor terapêutica para aquela situação. Desta forma, em Medicina 

Veterinária, o agente decisor poderá ser o proprietário, quer de uma exploração, quer de um 

animal de companhia, ou o próprio Médico Veterinário, enquanto proprietário de um hospital 

ou clínica. Quanto à perspectiva do estudo, em Medicina Veterinária não poderá ser 

adoptada a perspectiva da sociedade por motivos óbvios. Poderá, contudo, adoptar-se a 

perspectiva dos agentes decisores já referidos. 

Os estudos farmacoeconómicos, além de apoio à decisão clínica, poderão ser utilizados 

pelos Médicos Veterinários como uma ferramenta de informação junto dos seus clientes. Em 

face de várias terapêuticas possíveis, se o Clínico fizer uma estruturação da informação a 

priori, antes da consulta, estará melhor preparado para aconselhar o seu cliente, 

considerando a realidade inerente a cada caso. Os estudos farmacoeconómicos também 

poderão ser utilizados pelos laboratórios farmacêuticos dedicados à saúde animal, na 

perspectiva de justificação de preços.  

Poderão ser utilizadas todas as técnicas de análise referidas, nomeadamente, a Análise de 

Minimização de Custos (AMC), Análise de Custo-Benefício (ACB), Análise de Custo-

Efectividade (ACE) e Análise de Custo-Utilidade (ACU). No entanto, na ACU, a utilidade ou 

satisfação será de valorização complexa, pois terá de ser medida na perspectiva do 

proprietário, ou seja, a qualidade de vida do animal medida pela preferência do proprietário.  
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Pelo exposto se compreende a necessidade premente da implementação de estudos 

farmacoeconómicos aplicados à Medicina Veterinária tendo uma base científica e 

fundamentada, necessidade esta também apontada por Chauvin e colaboradores (2002). É 

facto também que existe um longo caminho a percorrer, sendo necessária investigação e 

formação nesta área, aplicando a metodologia utilizada na medicina humana e ajustando-a 

à Saúde Animal. Provavelmente num futuro próximo iremos ouvir falar cada vez mais de 

Farmacoeconomia Veterinária, inclusive com maior número de estudos publicados. 

 

 
5.7 Farmacoeconomia aplicada à Mamite Clínica – uma análise parcial 

 

 

Num exercício de aplicação dos conceitos de Farmacoeconomia, foi desenvolvida durante o 

estágio uma “Calculadora dos custos directos da mamite clínica (ligeira a moderada)” 

relacionados com o antimicrobiano utilizado. 

 

 

5.7.1 Notas Gerais 

 

Todas as explorações leiteiras só são viáveis se forem empresas que geram lucro, e como 

tal têm que maximizar o preço da venda de leite, bem como controlar eficazmente os custos. 

As mamites são consideradas a patologia que maior prejuízo provoca em explorações de 

bovinos leiteiros (Bennett & Ijpelaar, 2003; Ruegg, 2003).  

Segundo o National Mastitis Council (NMC), as perdas económicas decorrentes da mamite 

são devidas a vários factores, que se encontram apresentados na tabela 15. 

 

Tabela 15: Factores que concorrem para as perdas económicas devido a mamite  
(NMC, 1996) 

 
Fonte das perdas Percentagem 

Redução da produção de leite 66% 
Custos de substituição (vacas) 22,6% 
Leite descartado 5,7% 
Tratamento 4,1% 
Serviços veterinários 1,5% 
Mão-de-obra extra 0,1% 
TOTAL 100% 

Fonte: Gratte, Haskell & Fröberg, 2005 
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Os custos decorrentes da mamite clínica são considerados em duas categorias principais: 

custos directos e custos indirectos. Os custos directos são representados por custos de 

tratamento, leite descartado (durante o tratamento e intervalo de segurança), mão-de-obra 

extra e serviços veterinários, e os custos indirectos, que são bastante variáveis, são por 

exemplo, custos de perdas de produção (produção reduzida), aumento do refugo de animais, 

casos fatais devidos a mamite e perda das oportunidades de prémio (Huijps et al., 2008; 

Petrovski, Trajcev & Buneski, 2006; Kossaibati & Esslemont, 2000). É também considerada 

uma terceira categoria, os custos intangíveis, por exemplo o sofrimento do animal. Estes 

custos são de muito difícil quantificação e geralmente não são contemplados nos estudos 

sobre os custos da mamite. 

Os custos médios de um caso de mamite clínica são estimados em 210€, variando entre 

164€ e 235€, dependendo do mês de lactação e considerando os custos directos e 

indirectos (Huijps et al., 2008). Os valores de input utilizados neste estudo foram baseados 

em literatura científica, em dados fornecidos pelo Dutch Udder Health Centre, e na 

experiência dos autores. Kossaibati e Esslemont (2000) estimam uma variação entre £113,2 

(140,9€) para os casos ligeiros, e £332,7 (414,15€) para os casos severos4. 
Segundo Ruegg (2005), os custos da mamite clínica são difíceis de determinar porque os 

protocolos de tratamento variam, o preço do leite também varia em função de várias 

características, e muitas explorações não fazem registos de rotina do número de casos 

clínicos de mamite. Considerando apenas os custos directos, o maior custo proporcional é 

tipicamente o leite descartado, conforme demonstrado na figura 9. 

 

 

Figura 9: Custo parcial estimado por caso de mamite clínica em  
várias explorações leiteiras do Wisconsin 

 

              
 
 
 
 

 

                                                 
4 Taxa de conversão: 1£ = 1,24884€ 
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Fonte: Ruegg, 2005 
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O impacto económico desta doença varia com a exploração em causa. Por isso, um cálculo 

mais preciso dos custos pode ser efectuado tendo por base os registos de cada exploração 

individual. Manter um registo actualizado do número de casos clínicos de mamite e o 

número de dias de leite descartado é fundamental para delineação da estratégia a adoptar 

na exploração. 

No presente trabalho apenas os custos directos decorrentes da mamite clínica ligeira ou 

moderada irão ser abordados. 

 

 

5.7.2 Mercado em Portugal 

 

Estima-se que, num mercado de 95 milhões de euros5, os medicamentos para aplicação 

intramamária tenham uma quota de aproximadamente 3,4%, da qual cerca de 75% 

corresponde ao mercado para tratamento em lactação. 

Os antimicrobianos disponíveis para o tratamento da mamite para aplicação intramamária 

no período de lactação, e segundo informação no Simposium Veterinário Apifarma 

2007/2008, foram já apresentados na tabela 3. 

 
 

5.7.3 Análise parcial aplicada à mamite clínica 

 

 

Para a realização desta análise foi desenvolvida uma Calculadora dos Custos Directos da 

Mamite Clínica (ligeira ou moderada), em formato Excel, tendo por referência vários artigos 

científicos (Huijps et al., 2008; Halasa, Huijps, Østeras & Hogeveen, 2007; Ruegg, 2005) e 

modelos de cálculo de várias instituições de ensino médico-veterinário (Department of 

Animal Science, University of Minnesota; School of Veterinary Medicine, University of 

Wisconsin-Madison), que está representada na tabela 16. Esta ferramenta permite o cálculo 

dos custos directos da mamite clínica atendendo às condições específicas de cada 

exploração.  

Apesar de ter sido desenvolvida para o estudo em questão, poderá ser utilizada pelo 

produtor ou médico veterinário assistente, permitindo personalizar a situação e auxiliar na 

delineação de estratégias a implementar numa exploração específica. 

O primeiro passo é o cálculo dos custos de tratamento (incluindo o número de dias de 

tratamento, número de injectores intramamários bem como o seu custo unitário). 

Seguidamente é calculado o custo de leite descartado multiplicando os litros de leite 

descartado pelo preço do litro de leite.  

                                                 
5 Este valor é relativo aos sócios da APIFARMA 
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O total de leite descartado (em litros) é calculado pela soma do número de ordenhas de 

tratamento e o número de ordenhas durante o tempo de intervalo de segurança (IS). Para 

maior facilidade de cálculo e fidelidade dos resultados, houve necessidade de se considerar 

a duração do tratamento e intervalo de segurança em ordenhas (e não apenas em dias) 

porque muitas vezes a posologia e o intervalo de segurança são indicados em ordenhas ou 

em horas. Os custos estimados com mão-de-obra extra são depois adicionados para 

determinar o custo total por caso clínico.  

 
Tabela 16: Calculadora dos custos directos da mamite clínica (ligeira a moderada) 

relacionados com o antimicrobiano utilizado (aplicação intramamária) 
 

CALCULADORA DO CUSTO DA MAMITE CLÍNICA NA EXPLORAÇÃO 
  
Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados A 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento B 
Nº de ordenhas de tratamento B x 2 
Nº de injectores intramamários C 
Custo de 1 injector (€) D 
Custo total do tratamento (€) C x D x A 
Custos do leite descartado   
IS (dias) E 
IS (ordenhas) E x 2 
Nº total de ordenhas de leite descartado (B x 2) + (E x 2) 
Produção de leite por dia (litros) F 
Produção de leite por ordenha (litros) F / 2 
Preço do leite (€/litro) G 
Custo total do leite descartado (€) (B x 2) + (E x 2) x F/2 x G 
Custos de Trabalho   
Tempo do ordenhador para tratamento (minutos) H 
Custo do tempo do ordenhador por hora (€) J 
Custo total de trabalho (€) H x J / 60 

Total dos Custos Directos de um 
Caso de Mamite Clínica (€) 

[C x D x A] +  
[(B x 2) + (E x 2) x F/2 x G]+ 

[H x J / 60] 
  
Nº de Vacas Tratadas por mês K 

Custo Mensal da Mamite Clínica (€) 
   K x [C x D x A] +         

[(B x 2) + (E x 2) x F/2 x G]+ 
[H x J / 60] 

* Introduzir os dados da exploração apenas nas células a amarelo 
 

Os custos veterinários não são considerados, pois a Calculadora destina-se a determinar os 

custos da mamite clínica ligeira ou moderada, e os serviços veterinários são apenas 

requisitados em caso de mamite severa (Kossaibati & Esslemont, 2000). Além disso, a 

maior parte das explorações tem ao seu serviço Médicos Veterinários avençados. 
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Finalmente, para calcular a perda mensal total, o número de casos clínicos é multiplicado 

pelo custo por caso clínico. O único factor fixo considerado na Calculadora de Custos é que 

são efectuadas duas ordenhas por dia. Os restantes campos (a amarelo) serão preenchidos 

com os dados específicos de cada exploração. 

O objectivo deste estudo é calcular os custos económicos directos da mamite clínica ligeira 

ou moderada, relacionados com a utilização de vários antimicrobianos para aplicação 

intramamária, mediante diferentes protocolos terapêuticos e diferentes níveis de produção. 

Segue-se a abordagem Análise de Custos Directos (análise parcial) e serão apenas 

calculados os custos directos da mamite clínica, uma vez que apenas esta categoria de 

custos está dependente do protocolo de tratamento utilizado. As perdas de produção (custos 

indirectos) estão dependentes da fase da lactação aquando da ocorrência da mamite 

(Wilson, Gonzalez, Hertl, Schulte, Bennett, Schukken & Grohn, 2004), do tipo de agente 

patogénico responsável (Grohn, Wilson, Gonzalez, Hertl, Schulte, Bennett & Schukken, 

2004) e da idade do animal (Petrovski et al., 2006), e portanto não variam com protocolo de 

tratamento utilizado; por este motivo não foram incluídas no estudo. As perdas de produção, 

de acordo com o momento de ocorrência da mamite clínica durante a lactação, variam entre 

8% (para o mês 1) e 1% (mês 9), considerando-se em média 5% (Huijps et al., 2008). 

Nesta análise os custos de trabalho extra não foram considerados (assumiu-se que os 

ordenhadores têm um salário mensal fixo e que não foram pagas horas extra de trabalho), 

considerou-se apenas um quarto afectado, que se realizam duas ordenhas por dia e que o 

preço do litro de leite ao produtor é de 0,45€.  

As variáveis estudadas foram os protocolos de tratamento utilizados e o nível de produção 

diária de leite (10, 20, 30 e 40 litros) por vaca para cada protocolo de tratamento. O preço 

dos medicamentos foi obtido junto dos distribuidores, e apurou-se o preço unitário. 

As várias simulações tiveram em consideração a posologia segundo o resumo das 

características do medicamento (RCM) de acordo com a informação no Simposium 

Veterinário Apifarma 2007/2008 e algumas práticas no terreno segundo informação de 

alguns Médicos Veterinários assistentes de várias explorações no país.  

Para além do Rilexine 200 LC, os medicamentos considerados nesta análise foram os que 

têm maior quota de mercado: MUV A (cefoperazona), MUV B (amoxicilina+ácido 

clavulânico+prednisolona) e MUV C (cefquinoma).  

Na dependência do protocolo utilizado está obviamente o número de dias de tratamento, 

número de injectores necessários e intervalo de segurança do leite (IS), conforme 

demonstrado em Anexo III.  

O resumo dos resultados obtidos e a comparação de custos com os vários protocolos e 

níveis de produção são apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17: Comparação dos custos directamente dependentes do protocolo de tratamento utilizado 
 

      
      N.B. as percentagens reflectem o maior ou menor custo comparativamente ao custo do tratamento utilizando o protocolo com Rilexine 200 LC. 
 
     Legenda: L = litros de leite produzidos por dia 

   D = dias;  
        x = número de administrações 

 

           Protocolo 
 
Produção 

Rilexine 200 LC Custos MUV A Custos % MUV B Custos % MUV C Custos % 

Adm. Única 24,65 € 2% 12-12h (3x) 22,50 € -7% 
48-48h (2x) 40,30 € 67% 12-12h (3D) 36,00 € 49% 
36-36h (2x) 38,05 € 57% 12-12h (4D) 45,00 € 86% 

10 L 12-12h (2 D) 24,16 € 

36-36h (3x) 51,45 € 113%   

12-12h (3x) 35,85 € 48% 

Adm. Única 42,65 € 1% 12-12h (3x) 38,25 € -9% 
48-48h (2x) 67,30 € 60% 12-12h (3D) 58,50 € 39% 
36-36h (2x) 62,80 € 49% 12-12h (4D) 72,00 € 71% 

20 L 12-12h (2 D) 42,16 € 

36-36h (3x) 82,95 € 97%   

12-12h (3x) 65,10 € 54% 

Adm. Única 60,65 € 1% 12-12h (3x) 54,00 € -10% 
48-48h (2x) 94,30 € 57% 12-12h (3D) 81,00 € 35% 
36-36h (2x) 87,55 € 46% 12-12h (4D) 99,00 € 65% 

30 L 12-12h (2 D) 60,16 € 

36-36h (3x) 114,45 € 90%   

12-12h (3x) 94,35 € 57% 

Adm. Única 78,65 € 1% 12-12h (3x) 69,75 € -11% 
48-48h (2x) 121,30 € 55% 12-12h (3D) 103,50 € 32% 
36-36h (2x) 112,30 € 44% 12-12h (4D) 126,00 € 61% 

40 L 12-12h (2 D) 78,16 € 

36-36h (3x) 145,95 € 87%   

12-12h (3x) 123,60 € 58% 
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5.7.3.1 Discussão de resultados e conclusão 

 
 
Os resultados deste estudo demonstram que a maior parcela de custos é o leite descartado, 

sendo que o custo de tratamento (custo com medicamentos) se vai “diluindo” nos custos 

totais directos à medida que aumenta o nível de produção de leite, conforme demonstrado 

em Anexo III. Os resultados estão de acordo com o descrito em vários artigos do âmbito da 

economia das mamites (Huijps et al., 2008; Halasa et al., 2007; Ruegg, 2005).  

Verifica-se que uma fracção considerável do orçamento disponível das explorações leiteiras 

destina-se ao tratamento da mamite clínica. Para um nível de produção diária de 40 litros de 

leite, o custo directo de um caso de mamite pode atingir 145,95 € (conforme demonstrado 

na tabela 17). 

Os resultados apresentados demonstram a importância económica da utilização de 

antibióticos com um curto intervalo de segurança e a importância do número de dias de 

tratamento, pois da soma de ambos resulta o número total de dias de leite descartado no 

tratamento da mamite clínica durante a lactação, factor que constitui a maior parcela de 

custos. Verificou-se que quanto maior o nível de produção, maiores as perdas. Acresce 

ainda o facto de que são os animais com maior nível de produção os mais frequentemente 

acometidos por esta afecção (Wilson et al., 2004), o que aumenta em muito o prejuízo para 

a exploração.  

Como referido anteriormente, a propósito das boas práticas veterinárias na utilização de 

antimicrobianos, a utilização off-label é da responsabilidade do Médico Veterinário 

assistente da exploração e só poderá ser realizada sob sua indicação e supervisão, 

devendo ser uma decisão racional para uma determinada situação específica (Biggs, 2002). 

Chama-se a atenção para o facto de que nesta análise o intervalo de segurança (IS) 

considerado nos protocolos das várias práticas no terreno (extensão da duração do 

tratamento) foi o indicado no RCM. Desta forma, os custos determinados para as práticas no 

terreno poderão estar sub-avaliados, visto que o IS real poderá ser maior, de acordo com os 

resultados dos testes de resíduos ou caso se adoptem os sete dias de IS para o leite. 

Outra conclusão a retirar é que estes custos estão dependentes da efectividade da 

terapêutica escolhida, para evitar o prolongamento de dias de tratamento, que como se 

verificou, têm um peso importante nos custos totais.  

É por isso fundamental conhecer o microbismo da exploração, realizar testes de 

sensibilidade aos antibióticos (TSA) com regularidade, conhecer as propriedades 

farmacodinâmicas, sensibilidade (CIM) e farmacocinética do arsenal terapêutico disponível, 

para que seja instituída uma terapêutica racional e fundamentada. Em caso de cronicidade, 

ponderar refugo dos animais.  
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É também importante que se efectuem registos da efectividade obtida (por exemplo, 

percentagem de cura bacteriológica) após utilização de um determinado antimicrobiano, 

para que, considerando custos e benefícios da terapêutica, se possa efectuar uma escolha 

racional (baseada na eficiência) da terapêutica a instituir. Idealmente dever-se-á comparar 

custos e benefícios de várias alternativas. Neste caso uma análise farmacoeconómica 

completa estaria em curso, pois custos e consequências de alternativas terapêuticas 

estariam a ser considerados. 

Neste estudo foi efectuada uma análise parcial dos custos directos da mamite, considerando 

vários protocolos de tratamento e diferentes níveis de produção. Da análise dos resultados, 

poder-se-á concluir que além dos custos totais de tratamento (número de injectores 

necessários bem como o seu custo), é fundamental que se atente no intervalo de segurança, 

no total dos dias de tratamento, bem como na efectividade dos medicamentos, pois deles 

dependerá a maior parcela de custos: os custos com o leite descartado.  

Citando Erskine, “uma abordagem terapêutica da mamite tem de ter em consideração os 

três “e”s fundamentais: eficácia, economia e evitar os resíduos dos fármacos” (Erskine et al., 

2003). 
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ANEXOS 
 
ANEXO I – Literatura Técnica Rilexine 200 LC 
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Anexo II - Resumo das características do medicamento (RCM) 
 
1. Nome do Medicamento Veterinário: Rilexine 200 LC (suspensão intramamária para vacas 

em lactação). 

2. Composição Qualitativa e Quantitativa: Cada injector intramamário de 10 ml contém: 

Substância activa: 200mg de Cefalexina (na forma de mono-hidrato); Excipiente: 

Butilhidroxianisol. 

3. Forma Farmacêutica: Suspensão intramamária. 

4. Propriedades Farmacológicas 

Grupo farmacoterapêutico: antibacteriano para uso intramamário. 

Código ATCVet: QJ51DA01 

Rilexine 200 LC é uma suspensão microbicida para administração intramamária em vacas 

em lactação, contendo 2% de cefalexina, sobre uma base não irritante de dispersão rápida 

no leite. 

4.1 Propriedades Farmacodinâmicas 

A Cefalexina é um antibiótico β-lactâmico, semi-sintético, da família das cefalosporinas, que 

têm efeito bactericida devido à sua capacidade de inibir a síntese de nucleopéptido da 

parede celular das bactérias. Especificamente formulado para o tratamento da mamite 

bovina, o medicamento tem um largo espectro de acção contra as bactérias mais 

vulgarmente isoladas do úbere bovino. In vitro, a cefalexina é activa contra Staphylococcus 

aureus (incluindo estirpes produtoras de penicilinase), Streptococcus spp. (incluindo S. 

uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae), A. pyogenes e outros membros de menor importância 

pertencentes à família Corynebacteria spp. e Escherichia coli. É ainda activa in vitro contra 

agentes patogénicos do úbere menos comuns, tais como Pasteurella spp. e Klebsiella spp. 

Clinicamente, o medicamento demonstrou ser eficaz no tratamento da mamite em vacas em 

lactação. Dados revelados por um multicentro europeu de triagem indicaram que a 

sensibilidade encontrada in vivo para as estirpes que são in vitro sensíveis à cefalexina foi 

de 100% para S. aureus, 100% para S. uberis e 93% para E. coli.  

4.2 Propriedades Farmacocinéticas 

Quando administrada por via intramamária, o monohidrato de cefalexina apresenta uma 

elevada taxa de absorção pela glândula mamária.  

Esta rápida difusão no úbere explica-se pelas seguintes características: a cefalexina é um 

antibiótico fracamente ácido, a percentagem de cefalexina não ionisada a pH 6,8 é de 36%, 

o grau de lipossolubilidade da Cefalexina é alto, e porque a cefalexina só numa extensão 

limitada (10 a 15%) é bloqueada pelas proteínas. Após a administração do medicamento, a 

concentração da cefalexina no quarto tratado, encontra-se acima dos níveis bactericidas 

requeridos pelos microrganismos alvo, durante um período de 12 horas. 
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5. Informações Clínicas 

5.1 Espécie alvo: Bovina (vacas em lactação) 

5.2 Indicações terapêuticas 

Tratamento de mamites provocadas por microrganismos sensíveis à cefalexina: 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp. e E. coli. 

5.3 Contra-indicações: Não utilizar em caso de hipersensibilidade às cefalosporinas ou a 

antibióticos betalactâmicos.  

5.4 Efeitos Indesejáveis: Não se conhecem. 

5.5 Precauções Especiais de Utilização: a utilização deste medicamento deve ser baseada 

em testes de susceptibilidade. A utilização inapropriada deste medicamento pode provocar o 

aumento da prevalência de resistência bacteriana à cefalexina e, devido ao potencial para 

resistências cruzadas, pode provocar a diminuição de efectividade do tratamento com 

penicilinas. 

5.6 Utilização Durante a Gestação e Lactação: Não são necessárias precauções especiais. 

Pode ser administrado em fêmeas em lactação ou gestação. 

5.7 Interacções com Outros Medicamentos e Outras Formas de Interacção: Desconhecidas. 

5.8 Posologia, Modo e Via de Administração: via de administração intramamária. Administrar 

o conteúdo de um injector intramamário de 12 em 12 horas, durante 2 dias (equivalente a 

200mg de cefalexina (na forma de mono-hidrato) por aplicação) em cada quarto infectado. 

Após a ordenha, limpar e desinfectar cuidadosamente a extremidade do teto. Introduzir a 

extremidade do injector intramamário no orifício do teto e aplicar uma pressão ligeira e 

contínua, até que toda a suspensão tenha sido aplicada. 

5.9 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos): Não aplicável. 

5.10 Advertências especiais para cada espécie-alvo: Não aplicável. 

5.11 Intervalo de Segurança: Carne e vísceras: 4 dias. Leite: 2 dias. 

5.12 Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário 

aos animais: as pessoas com hipersensibilidade conhecida às penicilinas ou às 

cefalosporinas devem evitar o contacto com o medicamento veterinário. A hipersensibilidade 

às penicilinas pode levar a reacções cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa. As 

reacções alérgicas a estas substâncias podem ser ocasionalmente graves. Manter fora do 

alcance das crianças. Unicamente para uso veterinário.  

6. Informações Farmacêuticas 

6.1 Incompatibilidades: desconhecidas 

6.2 Prazo de validade: 2 anos. 

6.3 Precauções particulares de conservação: Este medicamento veterinário não necessita 

de quaisquer precauções especiais de conservação. 
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6.4 Natureza e conteúdo do recipiente: Injector intramamário, branco, opaco, em polietileno 

de baixa densidade, selado com cápsula branca, opaca em polietileno de baixa densidade, 

contendo 10 ml de suspensão. Caixas de 4, 12 ou 32 injectores intramamários. 

6.5 Precauções especiais de eliminação do medicamento não utilizado ou dos seus 

desperdícios, se for caso disso: O medicamento veterinário não utilizado ou os seus 

resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.  

7. Nome ou Designação Social e Domicílio ou Sede do Responsável pela Autorização de 

Introdução no Mercado: Titular da Autorização de Introdução no Mercado: VIRBAC S.A. 

1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex França. Fabricante: VIRBAC S.A. 1ère 

Avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex França. Só pode ser vendido mediante 

receita médica-veterinária. Nº de registo: 51661 no INFARMED. Data da Autorização de 

Introdução no Mercado: 19 de Outubro de 2006. Data da revisão do texto: Outubro/ 2006. 
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Anexo III – Análise Parcial: custo da mamite de acordo com o protocolo de tratamento 
 

 
CALCULADORA DO CUSTO DA MAMITE CLÍNICA NA EXPLORAÇÃO 

 
Protocolo: Rilexine 200 LC (de acordo com RCM) 

 
 

Posologia: 4 aplicações de 12 – 12 horas 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

                  
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

25%

75%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

                                                                              
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

15%

85%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 4 
Custo de 1 injector (€) 1,54 € 
Custo total do tratamento (€) 6,16 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 18,00 € 

Total dos Custos (€) 24,16 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 4 
Custo de 1 injector (€) 1,54 € 
Custo total do tratamento (€) 6,16 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 36,00 € 

Total dos Custos (€) 42,16 € 



 

86 

Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

10%

90%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 
 

 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

8%

92%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 4 
Custo de 1 injector (€) 1,54 € 
Custo total do tratamento (€) 6,16 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 54,00 € 

Total dos Custos (€) 60,16 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 4 
Custo de 1 injector (€) 1,54 € 
Custo total do tratamento (€) 6,16 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 72,00 € 

Total dos Custos (€) 78,16 € 
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CALCULADORA DO CUSTO DA MAMITE CLÍNICA NA EXPLORAÇÃO 
 

Protocolo: MUV A (de acordo com RCM) 
 
 

Posologia: Administração única 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

27%

73%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

16%

84%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 0,5 
Nº de ordenhas de tratamento 1 
Nº de injectores intramamários 1 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 6,65 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 18,00 € 

Total dos Custos (€) 24,65 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 0,5 
Nº de ordenhas de tratamento 1 
Nº de injectores intramamários 1 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 6,65 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 36,00 € 

Total dos Custos (€) 42,65 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 
 

 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

11%

89%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

8%

92%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 

 
 

 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 0,5 
Nº de ordenhas de tratamento 1 
Nº de injectores intramamários 1 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 6,65 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 54,00 € 

Total dos Custos (€) 60,65 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 0,5 
Nº de ordenhas de tratamento 1 
Nº de injectores intramamários 1 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 6,65 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 8 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 72,00 € 

Total dos Custos (€) 78,65 € 
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Protocolo: MUV A (prática no terreno-1) 
 
 

Posologia: 1 injector de 48 - 48 horas (2 aplicações) 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

33%

67%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

20%

80%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2,5 
Nº de ordenhas de tratamento 5 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 27,00 € 

Total dos Custos (€) 40,30 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2,5 
Nº de ordenhas de tratamento 5 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 54,00 € 

Total dos Custos (€) 67,30 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

14%

86%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

11%

89%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2,5 
Nº de ordenhas de tratamento 5 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 81,00 € 

Total dos Custos (€) 94,30 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2,5 
Nº de ordenhas de tratamento 5 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 108,00 € 

Total dos Custos (€) 121,30 € 
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Protocolo: MUV A (prática no terreno-2) 
 
 

Posologia: 1 injector de 36 - 36 horas (2 aplicações) 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

35%

65%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

21%

79%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 11 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 24,75 € 

Total dos Custos (€) 38,05 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 11 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 49,50 € 

Total dos Custos (€) 62,80 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

15%

85%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

12%

88%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 11 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 74,25 € 

Total dos Custos (€) 87,55 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 2 
Nº de ordenhas de tratamento 4 
Nº de injectores intramamários 2 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 13,30 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 11 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 99,00 € 

Total dos Custos (€) 112,30 € 



 

93 

Protocolo: MUV A (prática no terreno-3) 
 
 

Posologia: 1 injector de 36 - 36 horas (3 aplicações) 
 

 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

39%

61%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

24%

76%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3,5 
Nº de ordenhas de tratamento 7 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 19,95 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 14 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 31,50 € 

Total dos Custos (€) 51,45 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3,5 
Nº de ordenhas de tratamento 7 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 19,95 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 14 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 63,00 € 

Total dos Custos (€) 82,95 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

17%

83%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

14%

86%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3,5 
Nº de ordenhas de tratamento 7 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 19,95 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 14 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 94,50 € 

Total dos Custos (€) 114,45 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3,5 
Nº de ordenhas de tratamento 7 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 6,65 € 
Custo total do tratamento (€) 19,95 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 3,5 
IS (ordenhas) 7 
Nº total de ordenhas de leite descartado 14 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 126,00 € 

Total dos Custos (€) 145,95 € 
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CALCULADORA DO CUSTO DA MAMITE CLÍNICA NA EXPLORAÇÃO 
 

Protocolo: MUV B (de acordo com RCM) 
 
 

Posologia: 3 aplicações de 12 - 12 horas 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

30%

70%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

18%

82%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 6,75 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 7 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 15,75 € 

Total dos Custos (€) 22,50 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 6,75 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 7 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 31,50 € 

Total dos Custos (€) 38,25 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

13%

87%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

10%

90%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 6,75 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 7 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 47,25 € 

Total dos Custos (€) 54,00 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 6,75 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 7 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 63,00 € 

Total dos Custos (€) 69,75 € 
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Protocolo: MUV B (prática no terreno-1) 
 
 

Posologia: 1 injector de 12 -12 horas durante 3 dias 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

38%

62%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

23%

77%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3 
Nº de ordenhas de tratamento 6 
Nº de injectores intramamários 6 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 13,50 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 10 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 22,50 € 

Total dos Custos (€) 36,00 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3 
Nº de ordenhas de tratamento 6 
Nº de injectores intramamários 6 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 13,50 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 10 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 45,00 € 

Total dos Custos (€) 58,50 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

17%

83%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

13%

87%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3 
Nº de ordenhas de tratamento 6 
Nº de injectores intramamários 6 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 13,50 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 10 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 67,50 € 

Total dos Custos (€) 81,00 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 3 
Nº de ordenhas de tratamento 6 
Nº de injectores intramamários 6 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 13,50 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 10 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 90,00 € 

Total dos Custos (€) 103,50 € 
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Protocolo: MUV B (prática no terreno-2) 
 
 

Posologia: 1 injector de 12 -12 horas durante 4 dias 
 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

40%

60%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

25%

75%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

  
 
 
 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 4 
Nº de ordenhas de tratamento 8 
Nº de injectores intramamários 8 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 18,00 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 27,00 € 

Total dos Custos (€) 45,00 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 4 
Nº de ordenhas de tratamento 8 
Nº de injectores intramamários 8 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 18,00 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 54,00 € 

Total dos Custos (€) 72,00 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

18%

82%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

14%

86%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 4 
Nº de ordenhas de tratamento 8 
Nº de injectores intramamários 8 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 18,00 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 81,00 € 

Total dos Custos (€) 99,00 € 

Item Mamite Clínica 
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 4 
Nº de ordenhas de tratamento 8 
Nº de injectores intramamários 8 
Custo de 1 injector (€) 2,25 € 
Custo total do tratamento (€) 18,00 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 2 
IS (ordenhas) 4 
Nº total de ordenhas de leite descartado 12 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 108,00 € 

Total dos Custos (€) 126,00 € 
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CALCULADORA DO CUSTO DA MAMITE CLÍNICA NA EXPLORAÇÃO 
 

Protocolo: MUV C (de acordo com RCM) 
 
 

Posologia: 3 aplicações de 12 – 12 horas 
 
 
Produção de leite por dia: 10 litros 

 
 
 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 10 litros

18%

82%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
Produção de leite por dia: 20 litros 
 

 
 
 

Total dos Custos: 
Produção de 20 litros

10%

90%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 

Item Mamite Clínica
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,20 € 
Custo total do tratamento (€) 6,60 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 5 
IS (ordenhas) 10 
Nº total de ordenhas de leite descartado 13 
Produção de leite por dia (litros) 10 
Produção de leite por ordenha (litros) 5 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 29,25 € 

Total dos Custos (€) 35,85 € 

Item Mamite Clínica
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,20 € 
Custo total do tratamento (€) 6,60 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 5 
IS (ordenhas) 10 
Nº total de ordenhas de leite descartado 13 
Produção de leite por dia (litros) 20 
Produção de leite por ordenha (litros) 10 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 58,50 € 

Total dos Custos (€) 65,10 € 
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Produção de leite por dia: 30 litros 
 

 
 

Total dos Custos: 
Produção de 30 litros

7%

93%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 
 
Produção de leite por dia: 40 litros 
         
   

 
 
          

Total dos Custos: 
Produção de 40 litros

5%

95%

Custo total do
tratamento (€)

Custo total do
leite descartado
(€)

 
 
 

 

 
 

 

Item Mamite Clínica
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,20 € 
Custo total do tratamento (€) 6,60 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 5 
IS (ordenhas) 10 
Nº total de ordenhas de leite descartado 13 
Produção de leite por dia (litros) 30 
Produção de leite por ordenha (litros) 15 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 87,75 € 
Total dos Custos (€) 94,35 € 

Item Mamite Clínica
Frequência de ordenha 2 
Nº de quartos tratados 1 
Custos de Tratamento   
Nº de dias de tratamento 1,5 
Nº de ordenhas de tratamento 3 
Nº de injectores intramamários 3 
Custo de 1 injector (€) 2,20 € 
Custo total do tratamento (€) 6,60 € 
Custos do leite descartado   
IS (dias) 5 
IS (ordenhas) 10 
Nº total de ordenhas de leite descartado 13 
Produção de leite por dia (litros) 40 
Produção de leite por ordenha (litros) 20 
Preço do leite (€/litro) 0,45 € 
Custo total do leite descartado (€) 117,00 € 
Total dos Custos (€) 123,60 € 
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VIRBAC DE PORTUGAL LABORATÓRIOS, LDA.
Beloura Office Park, Edificio 13, Piso 1, - Sala 3 

Quinta da Beloura, 2710-444 Sintra
Tel: 00351 219 245 020/8
Fax: 00351 219 245 029

www.virbac.com

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO RILEXINE LC 200 mg  suspensão intramamària para vaca em lactação 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada injector 
intramamàrio de 10 ml contém : Substância(s) activa(s): Cefalexina (na forma de mono-hidrato) 200 mg Excipientes : Butilhidroxianisol 3. FORMA FARMACÊUTICA Suspensão 
intramamária. 4.PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS Grupo farmacoterapêutico : antibacteriano para uso intramamàrio. Código ATCVet: QJ51DA01 A Cefalexina é um antibiótico -
lactâmico, semi-sintético, do grupo das cefalosporinas, com acção bactericida devido á sua capacidade de inibir a síntese do nucleopéptido da parede celular bactérina. 4.1. 
Propriedades farmacodinâmicas Especificamente formulado para o tratamento da mastite bovina, o medicameto tem um largo espectro de acção contra as bactérias mais vulgarmente 
isoladas do úbere bovino. In vitro, a cefalexina é activa contra : - Staphylococus aureus (incluindo estirpes produtoras de penicilinase) - Streptococcus spp.(incluindo S. uberis, S; 
dysgalactiae, S. agalactiae) - A. pyogenes e outros membros de menor importância pertencentes a familia da Corynebacteria spp. - Escherichia coli  É ainda activa in vitro contra agentes 
patogénicos do úbere menos comuns, tais como: - Pasteurella spp. e Klebsiella spp. Clinicamente o medicamento demonstrou ser eficaz no tratamento da mastite em vacas em 
lactação. Dados revelados , por um multicentro europeu de triagem, indicaram  que  a sensibilidade encontrada  in vivo  para as estirpes que são, in vitro, sensíveis à Cefalexina foi de 100 
% para S. aeureus, 100 % para S. uberis  e 93 % para E. coli. 4.2. Propriedades farmacocinéticas Quando administrado por via intramamária, o monohidrato de Cefalexina apresenta uma 
elevada taxa de absorção, pela glândula mamária bovina. Esta rápida difusão no úbero explica-se pelas seguintes características: - a Cefalexina é um antibiótico fracamente ácido, - a 
percentagem de Cefalexina não ionisada a pH 6,8 é de 36%, - o grau de lipossolubilidade da Cefalexina é alto, - a Cefalexina só numa extensão limitada (10 a 15%) é bloqueada pelas 
proteínas. Após a administração do medicamento, a concentração de cefalexina no quarto tratado, encontra-se acima dos níveis bactericidas requeridos pelos microrganismos alvo, 
durante um período de 12 horas. 5. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 5.1 Espécie(s) alvo Bovina (vacas em lactação). 5.2 Indicações terapêuticas Tratamento de mastites provocadas por 
microoganismos susceptiveis à cefalexina : Streptococcus spp., Staphylococcus spp. e E. coli. 5.3 Contra-indicações Não utilizar em caso de hipersansibilidade às cefalosporinas ou a 
antibiòticos betalactâmicos. 5.4 Efeitos indesejáveis (frequência e gravidade) Não se conhecem. 5.5 Precauções especiais de utilização A utilização deste medicamento deve ser 
baseada em testes de susceptibilidade. A utilização inapropriada deste medicamento pode provocar o aumento da prevalência de resistência bacteriana à cefalexina e, devido ao 
potencial para resistências cruzadas, pode provocar a diminuição de efectividade do tratamento com penicilinas. 5.6 Utilização durante a gestação e lactação Não são necessárias 
precauções especiais. Pode ser administrado em fêmeas em lactação ou gestação. 5.7 Interacções com outros medicamentos e outras formas de interacção Desconhecidas. 5.8 
Posologia, modo e via de administração Via de administraçào : intramamària Administrar o conteùdo de um injector intramamàrio de 12 em 12 horas, durante 2 dias (equivalente a 200mg 
de cefalexina (na forma de mono-hidrato) por aplicação) em cada quarto infectado. Após a ordenha, limpar e desinfectar cuidadosamente a extremidade do teto. Introduzir a extremidade 
do injector intramamàrio no orifício do teto e aplicar uma pressão ligeira e contínua, até que toda a suspensão tenha sido aplicada. 5.9 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de 
emergência, antídotos)  Não aplicável. 5.10 Advertências especiais para cada espécie-alvo Não aplicável. 5.11 Intervalo de segurança Carne e visceras : 4 dias Leite : 2 dias 5.12 
Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais As pessoas com hipersensibilidade conhecida às penicilinas ou às cefalosporinas 
devem evitar o contacto com o medicamento veterinàrio. A hipersensibilidade às penicilinas, pode levar a reacções cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa. As reacções alérgicas a 
estas substâncias podem ser ocasionalmente graves. Manter fora do alcance das crianças. Unicamente para uso veterinário. 6.  INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 6.1 
Incompatibilidades Desconhecidas. 6.2 Prazo de validade 2 anos. 6.3 Precauções particulares de conservação Este medicamento veterinàrio não necessita de quaisquer precauções 
especiais de conservação. 6.4 Natureza e conteúdo do recipiente Injector intramamàrio, branco, opaco, em polietileno de baixa densidade, selado com càpsula branca, opaca em 
polietileno de baixa densidaden, contendo 10ml de suspensão. Caixas de 4, 12 ou 32 injectores intramamàrios. 6.5 Precauções especiais de eliminação do medicamento não utilizado ou 
dos seus desperdícios, se for caso disso O medicamento veterinário não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais. 7. NOME OU 
DESIGNAÇÃO SOCIAL E DOMICÍLIO OU SEDE DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO Titular da Autorização de Introdução no Mercado VIRBAC 
S.A. 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS CEDEX França Fabricante VIRBAC S.A. 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS CEDEX França Sò pode ser vendido mediante 
recieta médica – veterinària. N°de registro : 51661 no INFARMED Data da Autorização de Introdução no Mercado : 19 de Outubro de 2006 Data da revisão de texto : Outubro/2006



Perdas causadas por mamite 
(National Mastitis Council, 1997)

Mamite: A patologia que maior prejuízo 
provoca em explorações de bovinos leiteiros 

Redução da produção de leite

Custos de substituição (vacas)

Leite descartado

Tratamento

Serviços veterinários

Mão-de-obra extra

Total

66%

22,6%

5,7%

4,1%

1,5%

0,1%

100%

A importância da mamite 
  em explorações leiteiras

A mamite é um dos maiores problemas de saúde nas 
explorações leiteiras de todo o mundo. Além disso, é um 
problema de bem-estar animal e é claramente um problema 
económico. É considerada a patologia que maior prejuízo 

(1, 2)provoca em explorações de bovinos leiteiros . 
Os custos médios de um caso de mamite clínica são 

estimados em 277€ para os primeiros três meses de lactação, 
 (3)

e em 168€ para os seguintes . 
As perdas económicas devido a mamite podem ser divididas nas 

seguintes categorias:

2

A frequência dos agentes 
(4)

etiológicos envolvidos

As  bactérias mais frequentes: Streptococcus 
uberis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli

Frequência dos agentes etiológicos envolvidos 
na mamite clínica em 4 países europeus (n=512)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

16,6%

1,7%

7,8%

9,0%

31,4%

20,1%

4,1%

9,3%

Staph aureus

C.N.S.

Strept. dysg.

Strep. agal.

strep. uberis

E. coli

Outras Enter.

Mistas

As bactérias mais frequentemente envolvidas na mamite clínica são:
Streptococcus uberis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

3

Doença



Tratamento da Mamite 
(5, 6)    durante a Lactação

Intervir precocemente com um antibiótico 
rápido. Melhores resultados, sucesso na terapia

100

80

60

40

6 9 18 24

Taxa de cura
Bacteriológica

Intervalo entre os primeiros sintomas e o tratamento ( em horas )

Princípios de Tratamento:
O antibiótico deve atingir o local de infecção 

em concentração adequada:

Não existem resistências 

ao antibiótico, nem 

desenvolvimento de 

resistências;

Boa distribuição no 

leite e larga 

distribuição na 

glândula mamária;

Período de 

contacto adequado 

com as bactérias.

Elevada solubilidade 

lipídica;

Absorção rápida e 

completa;

Factor chave: 
a rapidez 

(8)do tratamento

5

Estrutura da glândula mamária

Os principais agentes estão disseminados pelo
leite e ductos, parênquima e sistemicamente

1 - Capilar sanguíneo

2 - Membrana basal

3 - Célula mioepitelial

4 - Célula epitelial secretora

5 - Tecido glandular

6 - Alvéolos

7 - Ductos

8 - Cisterna

9 - Canal do teto

10 - Lumen

Mamite clínica severa; 
de bacteriémia secundária são os objectivos primários 

a terapia de suporte e prevenção 

pouco significativoalvo secundário; alvo primário; +++

(26)
Compartimento farmacológico

Agentes patogénicos
causadores de mamite

Leite e
ductos

Parênquima Vaca

Streptococcus agalactiae +++
+++

+++
+

+
- -

- -
+

+++
- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
+++
+++

Streptococcus uberis spp.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus spp.

 aColiformes

Mycoplasma, outros Gram-

4

7

9

1

2

3

4

5

6

8

10

Alvo



As cefalosporinas são antibióticos bactericidas em concentrações terapêuticas. 
Uma das suas características distintivas é a sua capacidade para penetrar nas células 
bacterianas. As cefalosporinas penetram na bactéria            mais rapidamente do que 

(11)
as penicilinas semi-sintéticas (ampicilina, cloxacilina) . Entre as cefalosporinas, a 
cefalexina penetra a parede bacteriana mais rapidamente do que as cefalosporinas de 

 (12)terceira geração (cefotaxime, cefoperazona), daí um efeito bactericida mais rápido .

DIFUSÃO
RÁPIDA 

7

 Difusão rápida

Cefalexina: fraca ligação às proteínas do leite

Cefalexina: elevada solubilidade lipídica

Cefalexina: importante fracção não-ionizada 
ao pH do leite

E. coli

RILEXINE 200 LC: rápido e forte

6

(9,10)  Maior fracção activa 

As propriedades farmacológicas da substância activa 
determinam o sucesso do produto. A fracção activa da 
molécula, capaz de destruir as bactérias, é a fracção livre não 
ionizada. 

A Cefalexina tem a maior proporção de fracção activa.

RILEXINE 200 LC: rápido e forte

Penicilina G

Ampicilina

Amoxicilina

Cloxacilina

Cefoperazona

Neomicina

Cefalexina

Fracção não-ligada Fracção não-ionizada Fracção Activa

50%

80%

68%

20%

70%

60%

85%

1,0%

1,0%

0,5%

1,0%

0,1%

11%

36%

0,50%

0,80%

0,34%

0,20%

0,07%

6,6%

30,6%

Substância activa:
Cefalexina

Produto



• Destruição das 
bactérias
A distribuição em profundidade no 
parênquima mamário associada a 
uma elevada fracção livre não 
ionizada, tornam o Rilexine 200 LC 
capaz de atingir as bactérias num 

tecido tão complexo como a 
glândula mamária.

• Libertação 
da substância 
activa
A forma galénica esco-lhida 
para Rilexine 200 LC em suspensão 
oleosa permite uma libertação total 
do antibiótico no leite e no tecido 
mamário.

• A forma 
galénica: um 
excipiente 

amplificador 
da difusão

O excipiente utilizado é 
um verdadeiro amplificador 

da difusão, optimizando a distri-
buição da cefalexina nos tecidos 
profundos do úbere.

• Distribuição local da 
substância activa
A pequena dimensão das partículas 
lípidicas que compõem o Rilexine 200 
LC e as suas propriedades lipofílicas 
constituem a condição indispensável 
para uma distribuição do produto 
até às zonas mais profundas 
do parênquima mamário. 
A fraca viscosidade do 
vector e a ausência 
de componentes 
absorventes têm 
t a m b é m  u m a  
acção favorável.

(13) Boa distribuição intramamária

 Difusão tissular r  profunda e bactericidaápida,

8

 Grande eficácia na cura das mamites

Antibiótico lipossolúvel

 Excipiente amplificador da difusão.
•

•
 Cefalexina tem elevada solubilidade lipídica.

Difusão rápida da cefalexina no parênquima
mamário e libertação total do antibiótico. 

Rilexine 200 LC

9



10

(14)Largo espectro Gram + e Gram – 

A concentração de Rilexine 200 LC, 12 horas após o quarto injector, 
permanece acima da CMI 90 de streptococcus e staphylococcus (15)

.

• Largo espectro de acção e adaptado aos agentes 
   patogénicos mais frequentes.

• Sem estirpes Staphylococcus aureus resistentes.

• Cefalexina é activa sobre Staphylococcus 
produtores de betalactamases.

RILEXINE 200LC:
destrói as bactérias rapidamente

Strep. agalactiae

Strep. dysgalactiae

Strep. uberis

Staph. aureus

E. coli

CMI 50 CMI 90 Conc. da Cefalexina no Leite

1,45

0,37µg/ml

0,2µg/ml

2,5µg/ml

3,1µg/ml

µg/ml 2,45

0,63µg/ml

0,54µg/ml

8,2µg/ml

5,8µg/ml

µg/ml 11,7

11,7µg/ml

11,7µg/ml

11,7µg/ml

11,7µg/ml

µg/ml

11

O tratamento de mamite aguda causada por agentes 
patogénicos Gram+ com cefalosporinas, tendo por base 
critérios bacteriológicos e farmacocinéticos, é a melhor escolha 
(16).
O Rilexine 200 LC apresenta grande eficácia, atinge boa 
concentração e tem boa sensibilidade para a maioria dos 
agentes patogénicos envolvidos na mamite clínica e subclínica.

Staph. aureus

Strep. uberis

E. coli

Número Sensível Intermédia

96

157

73

número

96

156

68

número

0

1

3

Bactéria Resistente

%

100%

99%

93%

%

0%

1%

4%

número

0

0

2

%

0%

0%

3%

Acção bactericida forte e rápida

O intramamário de 1ª intenção eficaz.



A maior parte das bactérias Gram+ não apresenta resistência às 
(17,18,19,20,21)

cefalosporinas de primeira geração .Contrariamente às 
cefalosporinas de segunda e terceira geração, a cefalexina mantém a 
máxima actividade contra bactérias Gram+, as quais são as mais 

(22)
frequentemente isoladas na mamite clínica .

A resistência in vitro de                                                   para a cefalexina 
(que causam mais de 58% das mamites clínicas e 90% das mamites 
subclínicas na Holanda) é 0%.
A resistência in vitro da          para a cefalexina (que causa aproximadamente 
20% das mamites clínicas na Holanda) é 3%. 

A actividade da cefalexina contra os principais agentes patogénicos 
causadores de mamite não se alterou ao longo de um estudo de dez 

(23)anos .

E. coli

Posologia: um injector de 12 em 12 horas, durante 2 dias.
Intervalo de segurança: Leite: 2 dias.

(21)Intervalo de segurança curto 

 Resistência

Staph. aureus e de Strept. uberis

Eficácia garantida

T po/hem
00h 12h h24 63 h

60h
1 dia 96h2h7 48 h

 a2 di s

12

RILEXINE 200 LC: 

   O tratamento de 1ª intenção

Graças às propriedades de difusão da cefalexina, 
assim como às do excipiente, Rilexine 200 LC é capaz 
de atingir em pouco tempo concentrações bactericidas 
eficazes, permitindo assim uma intervenção rápida.

Após a administração de 200mg de cefalexina por injector, as concentrações 
atingidas no leite e nos tecidos mamários situam-se muito acima dos valores CMI 
dos agentes patogénicos das mamites.

A administração de 4 injectores com 12 horas de intervalo permite a obtenção 
de concentrações bactericidas eficazes durante mais de 60 horas, enquanto é 
mantido o curto intervalo de segurança. Desta forma são reduzidas as recidivas 
devidas aos agentes patogénicos que não foram completamente eliminados, e é 
evitado o desenvolvimento de resistências causadas por uma descida precoce 
das concentrações da substância activa.

Rápido

Permanente

Forte

RILEXINE 200 LC : rápido, forte e permanente

13

Eficácia
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 RILEXINE 200 LC
A escolha ideal

UM RÁPIDO RESULTADO LÍQUIDO

Largo espectro particularmente adaptado às 
bactérias mais frequentes

Difusão rápida e completa no tecido mamário

Rápida actividade bactericida
        
Acção prolongada

Rápido aproveitamento do leite
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