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Caracterização da qualidade do leite e comparação do impacto 
económico das mastites em três bacias leiteiras em Portugal – ilha 

de S. Miguel- Açores, Entre-Douro-e-Minho e região Centro. 
  

 

Resumo 

 

As mastites são tidas como a doença mais frequente e com maior impacto económico na 

produção leiteira. Porém, os produtores nem sempre têm a percepção da dimensão do seu 

impacto. A circunstância em que a doença se apresenta nas explorações é bastante díspar, 

evidenciando-se a importância de realizar uma análise económica para cada realidade 

produtiva.  

Através da aplicação de um modelo económico, pretendeu-se aferir o custo das mastites em 

três bacias leiteiras (S. Miguel, Entre-Douro-e-Minho e Centro do país), bem como 

caracterizar as práticas de maneio em cada região e procurar uma relação entre ambos. Os 

resultados alcançados demonstraram que o custo de um caso clinico foi de, em média, 118 

€, com diferentes valores entre regiões (p<0,05). O impacto económico anual foi de, em 

média, 147 €/vaca, todavia com grande amplitude de resultados entre explorações. O 

maneio praticado revela padrões distintos por região, contudo não se comprovou a 

existência de uma relação entre este e o custo da doença. 

A análise do maneio das explorações e das consequências económicas da doença, bem 

como a motivação do produtor para a melhoria contínua da saúde do úbere, são factores 

cruciais na redução da incidência das mastites e do seu impacto económico.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: impacto económico, mastites, bovinos leiteiros, práticas de maneio, 

motivação do produtor, qualidade do leite, saúde do úbere 
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Milk quality characterization and economic impact of mastitis in 3 
areas of Portugal – S. Miguel island, Entre-Douro-e-Minho e central 

area of continental Portugal 
 

 

Abstract 

 

Mastitis is considered as the most frequent and costly disease affecting dairy farming. 

Farmers are not always aware of the full dimension of its impact. The circumstances in which 

the disease manifests itself on different farms may be quite different, leading to the need for 

an economic analysis to be performed for each production setup. 

Through the use of an economic model, we aimed at assessing mastitis costs in three dairy 

areas (S. Miguel, Entre-Douro-e-Minho and e central area of continental Portugal), as well as 

to characterize management practices in each region, trying subsequently to search for 

possible relations between them. 

The results obtained showed that the cost of a clinical case of mastitis was 118€ on average, 

with different costs per region (p<0.05). The annual economic impact was 147€/cow/year on 

average, with a large distribution of results between farms. The management practices 

showed distinct patterns for each region, with no relationship between management and 

mastitis cost being shown. 

Farm management procedures and economic consequences of mastitis, as well as farmer 

motivation for the continual improvement of udder health, are crucial in the reduction of 

mastitis incidence and its economic impact. 

 

 

 

 

 

 

Key words: economic losses, costs, mastitis, dairy cattle, management styles, farmer 

motivation, milk quality, udder health 
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Actividades desenvolvidas no estágio curricular 

1.1. Breve descrição 

Dos temas apresentados para o Estágio Curricular, a Medicina da produção leiteira em 

bovinos foi a área escolhida para a realização do mesmo. Este decorreu em dois períodos e 

em dois locais distintos do país, uma aprendizagem de 880 horas, a terem lugar em: ilha de 

S. Miguel - Açores, na Associação Agrícola de S. Miguel - Cooperativa União Agrícola, CRL 

(AASM-CUA) e na região de Entre-Douro-e-Minho (EDM) na empresa Serviços Veterinários 

Associados, Lda (SVA) (tabela 1). 

O primeiro período, na AASM-CUA, realizou-se entre 15 de Setembro e 15 de Novembro de 

2014. O segundo período decorreu entre 1 de Dezembro de 2014 e 28 de Fevereiro de 2015 

na SVA. 

O estudo base realizado no âmbito da dissertação de mestrado inclui explorações de ambas 

as regiões, cujos dados foram sendo recolhidos ao longo do estágio. Como complemento do 

projecto, foi presente a concurso nas XVII Jornadas APB um poster científico intitulado 

“Impacto Económico das Mastites nas Região de Entre-Douro-e-Minho” (anexo I), o mesmo 

tendo sido classificado em primeiro lugar. Paralelamente, no XII Encontros SVA, foi feita 

uma apresentação aos produtores demonstrando resultados económicos na região de EDM, 

com base nos valores então recolhidos. 

 

Tabela 1. Relação entre os locais e o tempo de estágio (em horas), bem como as actividades 
desenvolvidas em cada período. 

Local de estágio 
Tempo de estágio 

(em horas) 
Áreas de Intervenção 

 

Associação 
Agrícola de S. 
Miguel – 
Cooperativa 
União Agrícola, 
CRL 

352 

 Clínica ambulatória de Bovinos Leiteiros e de 
pequenos ruminantes 

 Qualidade do Leite 

 Clínica e acompanhamento de recria e 
engorda de vitelos 

 

Serviços 
Veterinários 
Associados, Lda 

528 

 Clínica ambulatória 

 Reprodução e Fertilidade 

 Qualidade do Leite 

 Gestão Técnica 

 Desenvolvimento de uma ferramenta de 
trabalho em Microsoft Excel - Dashboard de 
Qualidade do Leite 

 Total 880  

 

1.1 Associação Agrícola de S. Miguel – Cooperativa União Agrícola (AASM-CUA), CRL  

A autora participou activamente nas actividades e serviços que a AASM-CUA, CRL oferece 

aos seus associados, nomeadamente: 

-no serviço de clínica ambulatória de animais de produção, sendo a grande fatia de 

casos clínicos referentes a bovinos leiteiros.  

- no laboratório de qualidade do leite onde se faz o processamento de amostras para 

microbiologia.  
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- participando também de forma regular na exploração de recria e engorda de 

bovinos da própria Associação, na qual existe, no mínimo,  um veterinário em serviço de 

apoio permanente. Na exploração são recebidos animais oriundos de várias explorações da 

ilha com, pelo menos, 15 dias de idade. À chegada é realizado o exame físico a todos os 

vitelos, sendo apenas aceites aqueles em pleno estado hígido. Aqui houve lugar à 

realização de actividades como alimentação do efectivo animal, programas de vacinação e 

desparasitação e tratamento. O principal problema encontrado foi a ocorrência de diarreias 

na recria, ao passo que na engorda, pneumonias foram os casos mais frequentes. 

 

1.2 Serviços Veterinários Associados (SVA), Lda  

A autora integrou a equipa de médicos veterinários SVA que presta serviços de apoio às 

explorações leiteiras da região em que se encontra, onde tomou parte activa nas seguintes 

áreas de intervenção: 

-Clínica ambulatória: colocaram-se em prática abordagens clínicas dos casos 

assistidos compreendendo consultas médicas, cirurgias, serviços obstétricos e emergências 

médicas. De salientar que foi sempre estimulada a componente prática e capacidade de 

raciocínio, tendo sido proposto inúmeras vezes que actuasse e se posicionasse no papel do 

médico veterinário, a saber: realizar um exame físico metódico e completo e de seguida 

apresentar e sugerir diagnósticos diferenciais, opções de tratamento e técnicas médico-

cirúrgicas. 

-Reprodução e Fertilidade: este serviço compreendia exames de avaliação da 

condição uterina no pós-parto, exames de diagnóstico e acompanhamento de gestação 

assim como a avaliação global da performance reprodutiva. Foi sempre dada a oportunidade 

de realizar o exame reprodutivo ao animal, comentar e discutir com o médico veterinário que 

acções aplicar para cada caso. 

-Qualidade do Leite: no serviço de qualidade do leite, a assistência a ordenhas, 

recolha e processamento de amostras para microbiologia, cultura microbiológica, elaboração 

de relatórios técnicos e assessoria consultiva de boas práticas de maneio foram as 

actividades realizadas. 

-Gestão Técnica: nesta vertente, em cada exploração visitada, foi avaliada a 

exploração como um todo: instalações, maneio praticado e indicadores de performance, 

para possíveis tomadas de decisão, programação de trabalho e formação profissional. Após 

entrar no programa de gestão técnica, a exploração é acompanhada periodicamente e cada 

decisão vai sendo proposta tendo em conta o panorama da exploração, bem como o 

mercado de compra e venda do leite em cada momento.  

Para além das actividades supracitadas, foi proposto à autora o desenvolvimento uma 

ferramenta de trabalho – um dashboard sobre mastites e qualidade do leite. Trata-se de 

uma ferramenta simples e intuitiva em Microsoft Excel®, onde o produtor ou o médico-



 

xix 

veterinário inserem dados relativos ao efectivo animal, contagem de células somáticas, 

número de casos de mastites e respeitantes à rotina de ordenha. Visualizadas sob a forma 

de um esquema de cores (verde, amarelo e vermelho) consoante a relação com o objectivo 

definido, são apresentadas taxas relativas a mastites clínicas e subclínicas, eficiência da 

rotina de ordenha, mudança periódica de tetinas e impacto produtivo e económico da 

doença na exploração em avaliação. Para análise de impacto económico sugere-se a 

inserção do valor do custo de uma mastite clínica aferido no estudo realizado no âmbito da 

dissertação de mestrado. Com esta ferramenta é ainda possível gravar os resultados e fazer 

uma avaliação gráfica ao longo do tempo (anexo II). 

 

1.2. Reflexão final 

Foram acompanhadas diferentes realidades, diferentes formas de produção, explorações e 

pessoas com diferentes objectivos. Duas realidades muito distintas com várias formas de 

actuação mesmo estando perante a mesma espécie e área de produção.  

Por um lado, em S. Miguel, é praticada uma produção maioritariamente em regime 

extensivo, com enorme casuística diária em termos de casos clínicos, desde os casos mais 

simples, aos mais complexos. O tratamento médico impera em relação à prevenção das 

doenças. Raros são os produtores que registam os dados relativos aos seus animais, quer 

seja em termos de produtividade, quer em termos de prevalência e tratamento de doenças 

ou mesmo no que respeita a dados económico-financeiros da exploração. Um 

acompanhamento das explorações ao longo do tempo para melhor compreender cada 

realidade e cada caso em concreto é uma tarefa difícil de realizar uma vez que, não 

havendo registos, torna-se impossível uma análise fidedigna de cada situação em particular. 

Na ilha, a actuação do médico-veterinário é prementemente correctiva, ou seja, a de 

socorrer o animal no momento presente. Em termos de medicina de prevenção e gestão 

técnica, há um longo caminho a percorrer no sentido do acompanhamento e apoio às 

explorações e ao produtor. A formação profissional na área da rotina e maneio na ordenha e 

qualidade do leite manifesta-se de forma insuficiente ou nula, revelando uma intervenção 

urgente neste domínio.  

Já no norte de Portugal, na SVA, Lda existe uma realidade bem distinta: uma produção mais 

intensiva, com estabulação dos animais e, mesmo dentro da mesma zona, são encontradas 

diversas realidades. Existem explorações mais pequenas onde o produtor poucos dados 

regista e onde é difícil aplicar novas medidas de maneio. Contudo, está a crescer o número 

de explorações com objectivos bem definidos e com registos bons e actualizados, sejam 

eles relativos a dados económico-financeiros ou de produtividade animal e doenças e 

tratamentos efectuados. O grupo de veterinários oferece vários serviços aos seus clientes, 

havendo um maior foco nas estratégias de prevenção médica, acompanhamento e gestão 

de recursos da exploração. Acredita-se que esta será a única forma de sobreviver aos 
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tempos difíceis que os produtores da região atravessam. A componente clínica e cirúrgica 

obviamente está também presente, contudo nota-se que o seu peso tem vindo a diminuir, 

muito devido às acções correctivas em termos de maneio, seja respeitante ao maneio 

alimentar ou ao maneio da exploração como um todo. 

No final desta etapa, vigora o sentimento de realização e satisfação relativamente ao estágio 

curricular e uma enorme vontade de entrar no mercado de trabalho. Com a experiência 

adquirida, aliada a outros estágios extracurriculares em diferentes zonas do país e mesmo 

no estrangeiro, foi alargada e consolidada a visão e aprendizagem daquilo que é a produção 

leiteira em Portugal e no mundo. Foi extremamente enriquecedora a oportunidade de 

conhecer várias formas de trabalho, vários métodos de produção e diversas formas de 

pensar, permitindo assim, olhar para as explorações não só com uma visão médica, mas 

também com uma visão empresarial, onde é necessário avaliar custos, ponderar 

tratamentos e tomar decisões em conjunto com o produtor, matérias estas que estiveram 

bem presentes e consistentes. 

É ainda de referir o quão rico foi conhecer uma pluralidade de produtores e médicos-

veterinários, cujo acolhimento foi extraordinário para além do contributo e estímulo da 

vontade de aprender e de ir mais além. 
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Introdução 

As mastites são tidas como a doença mais frequente e com maior impacto económico na 

produção leiteira (Bradley, 2002; Halasa, Huijps, Osteras & Hogeveen, 2007; Hogeveen, 

Huijps & Lam, 2011), uma vez que são responsáveis pela diminuição da produção e 

aumento dos seus custos, bem como pela redução da qualidade do leite (Halasa et al., 

2007; National Mastitis Council [NMC], 1998). 

As mastites podem ser consideradas como endémicas (Halasa et al., 2007)  e de carácter 

crónico nas explorações. A cronicidade da doença faz com que o seu impacto económico se 

reflicta ao longo de todo o ano, através de menores produções de leite e maior risco de 

refugo, parâmetros estes de difícil apuramento e contabilização (Hogeveen et al., 2011).  

Apesar do peso que a doença representa na economia da produção leiteira, os produtores 

nem sempre têm a percepção da dimensão do impacto económico que a doença acarreta 

(Hogeveen et al., 2011). No universo das doenças mais comuns em bovinos leiteiros, as 

mastites representam cerca de 38% da totalidade dos custos directos (Kossaibati & 

Esslemont, 1997), estando o seu impacto económico no mesmo patamar dos custos 

resultantes de problemas reprodutivos e problemas podais (Hogeveen et al., 2011). 

No sector da produção leiteira é evidente a crescente competição entre a produção existente 

dentro e além-fronteiras (Nielsen, 2009). Com a difícil situação económica que as 

explorações do sector atravessam, a eficiência económica é um factor-chave, seja para o 

crescimento da exploração, seja para assegurar a sobrevivência da mesma. 

Assim se compreende que ao nível da produção animal, a análise económica seja de 

extrema importância, permitindo a gestão dos factores intervenientes no processo produtivo 

e relacioná-los com os seus custos, criando assim condições para a tomada de decisão 

(Rushton, 2009).  

A gestão de explorações visa a redução dos custos de produção e, por outro lado, o 

aumento da eficiência de produção (Marsh, 1999), já que são estas as vias para a 

optimização dos resultados económicos (Nielsen, 2009).  

Em termos económicos, as tomadas de decisão consistem em escolher a melhor solução 

considerando toda a informação disponível no momento. Um aspecto fundamental neste 

processo resulta do facto da análise económica retratar a realidade tanto quanto possível, e, 

nesta medida, tratar-se de um sistema dinâmico e em mutação constante (Marsh, 1999). 

A análise económica ao permitir aferir o impacto das doenças nas explorações, 

nomeadamente das mastites, tem como principais objectivos:  

- Consciencializar o produtor para o prejuízo que a doença acarreta e, dessa forma, 

motivá-lo a obter melhores resultados no que à saúde do úbere diz respeito (Hogeveen et 

al., 2011);  
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- Prever qual o impacto que a implementação de novas práticas terá na economia da 

exploração e, assim, determinar a forma de maximizar o seu retorno financeiro (Hogeveen et 

al., 2011; Rushton, 2009).  

A aplicação de novas práticas para a prevenção da doença constitui um veículo importante 

para atingir os objectivos da exploração, na medida em que, ao reduzir a utilização de 

recursos, que são sempre escassos, os mesmos poderão ser aproveitados noutras áreas, 

resultando numa eficiência superior na gestão de recursos com reflexo positivo nos 

resultados da exploração (Hogeveen et al., 2011). 

As circunstâncias em que a doença se apresenta nas explorações são bastante díspares e 

dependem de factores estruturais como o clima, as instalações ou a raça dos animais, bem 

como de factores comportamentais de cada produtor (Hogeveen et al., 2011). Desta forma, 

o impacto económico da doença poderá também ser variável tanto entre países como entre 

regiões do mesmo país. Outros factores relevantes podem ser as condições do mercado 

(por exemplo, a existência de diferentes acordos ou contractos fixados para o pagamento do 

litro do leite) e as alterações do comportamento do consumidor (Halasa et al., 2007).  

Segundo Jansen et al. (2009), as mastites são a doença onde o produtor coloca mais 

confiança no médico-veterinário (MV) para a resolução dos seus problemas. Assim, o 

produtor tem o MV como um aliado para a diminuição do impacto da doença e respectivo 

controlo. No caso das mastites, grande parte do trabalho do MV foca-se no aconselhamento 

e implementação de medidas para a melhoria do estado de saúde do úbere (Hogeveen et 

al., 2011).  

Os programas de controlo de mastites permitem a redução da incidência da doença. No 

entanto, a sua implementação poderá representar custos adicionais, o que significa que 

apenas fará sentido a sua aplicação se o resultado corresponder a um aumento da receita 

(Nielsen, 2009). Compreende-se assim o interesse da tomada de decisões de forma 

racional, ponderando todas as alternativas e tendo em consideração os recursos disponíveis 

para obter o rendimento máximo da exploração (Marsh, 1999).  

A informação disponível relativa ao maneio e controlo das mastites nas explorações é muito 

vasta, se bem que, são poucos os estudos que relacionam o impacto económico com as 

práticas no controlo e prevenção da doença (Halasa et al., 2007).  

A aplicação de programas de controlo é importante para promover a expansão e 

modernização das explorações. Permite também obter benefícios do ponto de vista 

económico pela melhor eficiência operacional e uma maior confiança e segurança ao 

mercado consumidor para que adquira o produto (Harrison & Tisdell, 1995).  

A análise do maneio das explorações e a aplicação de programas de controlo, são a chave 

para atingir os objectivos que as empresas compradoras de leite procuram e impõem. O 
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futuro passa, cada vez mais, por uma procura de leite de melhor qualidade, e para isso, a 

pressão é exercida no sentido da diminuição de contagem de células somáticas (CCS) e da 

diminuição da contagem de microorganismos totais (CMT). Tal facto beneficia não só os 

consumidores mas também a indústria leiteira, possibilitando a produção de produtos com 

um maior prazo de validade e passíveis de transformação noutros produtos lácteos (Blowey 

& Edmonson, 2010). 

Este trabalho, que se pretende uma abordagem ao impacto económico das mastites nas 

explorações leiteiras, resulta do estudo e caracterização desse impacto económico das 

mastites em três bacias leiteiras do país e respectivo maneio. Primeiramente far-se-á uma 

breve referência à literatura publicada sobre a temática, seguido de uma segunda parte na 

qual é abordado o trabalho desenvolvido, os resultados e as conclusões alcançados. 
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Parte I - Revisão bibliográfica 

 

1. As mastites 

Entende-se por mastite a inflamação da glândula mamária, podendo a sua etiologia ser de 

origem infecciosa ou, mais raramente, não infecciosa (Bradley, 2002; NMC, 1998). Trata-se 

de uma doença multifactorial que resulta de uma falha na relação complexa que existe entre 

as resistências do hospedeiro, o microorganismo e os factores de risco existentes no meio 

ambiente (Pyörälä, 2002; Suriyasathaporn, Schukken, Nielen & Brand, 2000).  

Geralmente, o microorganismo atinge a glândula mamária por entrada através do canal do 

teto, vencendo os mecanismos de defesa presentes e começando a multiplicar-se. A 

produção de toxinas é frequentemente um mecanismo de virulência levando a danos 

tecidulares; a resposta inflamatória, aliada aos danos causados aumentam a permeabilidade 

vascular, o que faz com que a composição do leite seja alterada (Nielsen, 2009). A alteração 

da composição do leite será tanto maior quanto mais grave for a infecção (Pyörälä, 2003).  

Dependendo do grau de inflamação, as mastites podem apresentar-se sob duas formas: a 

clínica ou a subclínica. Na prática, a sua classificação muitas vezes depende do cuidado 

com que se observa a vaca (Nielsen, 2009). No que respeita à duração da infecção no 

tempo, consideram-se as mastites como agudas ou crónicas, podendo as mastites clínicas 

ser consideradas como subagudas, agudas ou hiperagudas. Em todas elas estão presentes 

sinais clínicos, sendo que o que as diferencia é o grau crescente de gravidade do quadro 

clínico e dos sinais que apresentam. Já nos casos subclínicos, não são detectáveis 

alterações ao nível do úbere nem no aspecto do leite, no entanto a inflamação e infecção 

estão presentes sendo comprovadas pela elevada CCS e pela potencial presença do 

microorganismo através de diagnóstico microbiológico. As células somáticas correspondem 

a leucócitos, predominantemente polimorfonuclear neutrófilos (PMN), e a uma pequena 

percentagem de células epiteliais. Os PMN são movidos pela presença de infecção ou por 

lesão tecidular e têm como função a fagocitose para eliminação dos microorganismos (NMC, 

1998). Quanto às mastites crónicas, são infecções prolongadas no tempo, podendo resultar 

num progressivo desenvolvimento de tecido fibroso (Nielsen, 2009); estão presentes 

maioritariamente sob a forma subclínica, contudo podem ir alternando entre ambas as 

formas da doença (NMC, 1998). 

Aquando de uma invasão por microorganismos, a glândula mamária activa as suas defesas 

e as células do sistema imunitário presentes no sangue migram para o leite (Degen, 

Paduch, Hoedemaker & Krömker, 2015). O leite tem sempre alguma quantidade de células 

somáticas, contudo, e como o aumento da CCS é parte importante da resposta do sistema 

imunitário, é a medida mais usada como indicador da presença de mastite subclínica (MSC) 

(NMC, 1998; Nielsen, 2009).  
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Parece haver alguma discussão quanto ao valor que define quando um animal está ou não 

infectado. No entanto, o valor mais consensual para distinguir um úbere saudável de um 

com mastite parece ser 200.000 células (cél) por mililitro (ml) (Degen et al., 2015; Erskine, 

2001; NMC, 1998), pois é o valor que oferece uma melhor combinação entre sensibilidade 

(74,5%) e especificidade (89,6%) (Degen et al., 2015; Erskine, 2001). Porém, valores abaixo 

de 200.000 cél/ml não asseguram a ausência de infecção, apenas que, nestes casos, há 

uma maior probabilidade do leite ser proveniente de uma glândula sem inflamação, logo, 

sem infecção (Fox, 2013).  

Quando analisado o leite de cada quarto individualmente, o valor a considerar para afirmar a 

ausência de infecção é 100.000 cél/ml (NMC, 2001; Pilla, Schwarz, König & Piccinini, 2012). 

Contudo, no intervalo compreendido entre 100.000 e 199.999 cél/ml é difícil aferir se há ou 

não inflamação e/ou infecção do quarto em análise (NMC, 2001). Mais se acrescenta que 

existe uma relação entre a CCS e as perdas de produção de leite, quer para primíparas quer 

para multíparas (Pilla, Schwarz, König & Piccinini, 2012). Esta temática encontra-se mais 

desenvolvida adiante em “Perdas por quebra de produção”. 

No que à etiologia das mastites concerne, podem ser identificados diversos tipos de 

microorganismos, entre eles, bactérias, leveduras, algas (Bradley, 2002) e vírus 

(Wellenberg, Van der Poel & Van Oirschot, 2002), estando as bactérias na origem da 

maioria dos casos (Nielsen, 2009).  

Tradicionalmente as bactérias são classificadas como de maior ou menor impacto, 

dependendo da magnitude da resposta inflamatória. As de maior impacto, de forma geral, 

causam mastites clínicas e traduzem-se numa maior alteração da composição do leite. As 

de menor impacto, como Corynebacterium bovis e Staphylococcus coagulase negativo 

(SCN), causam inflamações mais ligeiras (Nielsen, 2009). A proporção em que se verifica 

um aumento da CCS parece estar dependente do microorganismo em causa (Nielsen, 2009) 

e, em cerca de 80% dos casos de mastite, o agente causal é Eschericia coli, Streptococcus 

uberis, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae ou Streptococcus agalactiae 

(Bradley, 2002). Os microorganismos podem também ser classificados como contagiosos, 

se a transmissão ocorre entre quartos do mesmo úbere ou entre animais, e ambientais, se a 

transmissão tem origem no meio ambiente onde os animais se encontram (NMC, 1998). 

Donde, é essencial conhecer a população microbiana existente na exploração para que, 

sabendo como se comportam os diferentes agentes, aplicar as medidas de controlo mais 

adequadas. 
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2. O impacto económico 

Os resultados económicos de uma organização, seja ela uma exploração leiteira ou não, 

determinam-se, grosso modo, pela diferença entre os proveitos resultantes da venda do 

produto acabado e todos os custos incorridos no seu processo produtivo. Deste confronto, 

resultarão lucros, quando os proveitos são superiores aos custos, ou prejuízos se, 

contrariamente, os custos forem superiores aos proveitos (Silva, Trindade, Avillez, Salema & 

Pereira, 2008) 

Correntemente, e quando se procura avaliar o impacto económico resultante das doenças, 

neste caso as mastites, verifica-se que os termos custos, “perdas”, proveitos e “ganhos” são, 

muitas vezes, confundidos e utilizados de forma inadequada. É importante clarificar os 

respectivos significados para uma melhor compreensão do presente trabalho: 

- as perdas corresponderão à diminuição dos proveitos por redução do volume de 

vendas (€); 

-os custos adicionais, despesas, correspondem a um maior consumo de recursos (€), 

sejam eles com medicamentos, consultas, mão-de-obra, entre outros. 

Assim sendo, o impacto económico resultante da doença corresponde ao somatório das 

perdas com as despesas (McInerney, Howe & Schepers, 1992). 

Desde 1990 até ao momento, têm vindo a ser realizados vários estudos com o intuito de 

aferir qual o impacto económico das mastites e quais as melhores práticas de maneio na 

exploração para minimizar custos, no entanto os resultados obtidos são muito díspares 

(Halasa et al., 2007).  

Os diferentes resultados encontrados podem ser justificados pelas diferentes áreas 

geográficas, pelos diferentes tipos de maneio, condições ambientais existentes, estratégias 

de controlo aplicadas, pelos desempenhos particulares de cada exploração e também pela 

diferença de grandeza da amostragem da população em estudo (Halasa et al., 2007; 

Nielsen, 2009; Østerås, Dairies & Ås, 2000). A estes factores, potencialmente responsáveis 

pelos diferentes resultados, Nielsen (2009) acrescenta a forma como os produtores se 

relacionam com o problema, o que revela o quão difícil é estimar o impacto económico das 

mastites (Bradley, 2002).  

No entanto, mais importante que encontrar um valor para o impacto económico será aferir 

de que forma este está distribuído, uma vez que o seu conhecimento indicará a área de 

intervenção onde as medidas dos programas de controlo devem incidir (Østerås et al., 

2000).  

Seguidamente abordar-se-ão os factores que contribuem para o impacto económico da 

doença, ferramentas de análise económica existentes e o impacto económico segundo 

estimativas de outros autores publicadas previamente. 
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2.1. Consequências das mastites 

As repercussões económicas das mastites, tanto na sua forma clínica como subclínica, 

fazem-se representar por consequências a vários níveis (Halasa et al., 2007; Østerås et al., 

2000). Estas podem ser caracterizadas como directas ou indirectas consoante a forma como 

afectam a economia das explorações (Blowey & Edmonson, 2010; Kossaibati & Esslemont, 

2000; Petrovski, Trajcev & Buneski, 2006). Por consequências ou factores directos 

entendem-se aqueles que, por terem uma relação clara com a doença, são normalmente 

mais fáceis de contabilizar. Os factores indirectos, pela ausência de uma relação directa 

causa-efeito são, portanto, mais difíceis de determinar (Kossaibati & Esslemont, 2000). No 

entanto, a categorização em factores directos ou indirectos varia consoante o autor. Por 

exemplo, Blowey e Edmonson (2010) consideram que factores directos são apenas o leite 

descartado e os custos com os serviços veterinários e os medicamentos administrados, 

sendo todos os restantes tidos como factores indirectos. Já Petrovski et al. (2006) 

acrescentam aos factores directos a mão-de-obra adicional, os casos fatais e ainda os 

casos repetidos. A estruturação utilizada no presente trabalho é baseada na classificação 

deste autor (tabela 2).  

Tabela 2. Impacto económico das mastites: factores que contribuem de forma directa e 
indirecta. Adaptado de: Petrovski et al. (2006) 

Directos Indirectos 

1. Tratamento: serviço veterinário e custo de 
diagnóstico e custos com medicamentos 

1. Perdas por quebra na produção  

2.Leite descartado 2. Refugo e custos de reposição  

3. Mão-de-obra adicional  
3. Penalizações monetárias e perdas de prémios 
por diminuição de qualidade do leite 

4. Casos fatais (mortalidade) 
4. Risco de contágio entre animais e relação das 
mastites com outras doenças 

5. Casos repetidos  

  

Factores directos 

Os factores que afectam directamente o impacto económico das mastites (tabela 2) são, em 

grande parte das situações, os únicos que o produtor tem em conta para a estimativa que 

faz do impacto da doença (Petrovski et al., 2006). 

 

1. Custo de tratamento 

O tratamento das mastites corresponde apenas a uma pequena parte daquilo que são os 

custos provocados pela doença (Kossaibati & Esslemont, 1997; Østerås et al., 2000), no 

entanto este é visto pelos produtores como sendo o maior responsável pelo impacto 

provocado pelas mastites (Nielsen, 2009). 
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Nos custos relativos aos tratamentos distinguem-se duas partes: os relativos ao serviço 

veterinário e os que se referem ao valor dos medicamentos (Petrovski et al., 2006).  

Além do mais, a administração dos medicamentos implica tempo e mão-de-obra adicionais, 

o que representa uma objecção a uma rotina de ordenha mais rápida e eficiente. Esta 

matéria será tratada com mais detalhe quando, à frente, forem analisados os custos pela 

necessidade de “Mão-de-obra adicional”.  

1.1. Custo do serviço veterinário e de diagnóstico de agentes 

O custo representado pelo serviço veterinário difere de exploração para exploração em 

função do programa de controlo de mastites praticado e da respectiva forma de pagamento. 

Existem diversas modalidades de pagamento da prestação do serviço veterinário, podendo 

ser, por exemplo, através de um valor por hora (€/h), por vaca e por ano (€/vaca/ano), 

avença, ou qualquer outra forma acordada com o produtor.  

Verifica-se também que, entre países, existem diferentes formas de abordar um caso de 

mastite. Países há onde, de forma geral, todos os casos são examinados pelo MV, ao passo 

que noutros o MV apenas é solicitado para intervir em parte deles (Petrovski et al., 2006). 

Quando o serviço veterinário abrange mais que um animal doente, o custo torna-se mais 

difícil de aferir numa óptica de custo por caso, dada a dificuldade de avaliar o tempo 

despendido com cada um. Além deste custo, devem considerar-se os gastos com as 

culturas microbiológicas (Halasa et al., 2007). 

Numa abordagem mais abrangente, ao nível da exploração, e relativamente a programas de 

controlo e prevenção das mastites, o custo do serviço veterinário obtém-se dividindo o seu 

custo global pelo número total animais presentes. Porém, geralmente, estes custos não são 

considerados no cálculo do impacto económico directo do tratamento das mastites, mas sim 

nos custos relativos ao controlo e prevenção da doença (Petrovski et al., 2006). 

1.2. Custo dos medicamentos 

As despesas com medicamentos variam de país para país (Halasa et al., 2007) e, 

comparando com os outros factores, são de mais fácil cálculo, uma vez que documentos de 

facturação e requisições internas ou registos de tratamentos permitem conhecer o seu custo 

total como também aferir o custo de cada tratamento individual. (Petrovski et al., 2006). 

Genericamente, no custo dos medicamentos utilizados incluem-se os custos com 

antibióticos intramamários e intramusculares e com anti-inflamatórios (Franquesa, 2015). 

Actualmente, devido à utilização abusiva de antibióticos, Degen et al. (2015) afirmam que a 

sua redução é fulcral, não só pelo risco de desenvolvimento de resistências por parte dos 

microorganismos, mas também pela necessidade de diminuir o peso do custo destes 

medicamentos no impacto económico total da doença. Acrescentam ainda os mesmos 

autores que o uso de antibióticos no tratamento será razoável apenas quando cura 
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bacteriológica se tem como possível, sendo que esta depende de inúmeros factores, de 

entre os quais se destacam a idade do animal, o seu histórico de mastites, o número de 

quartos afectados e a CCS.  

Antes da decisão de tratar é fundamental analisar todos os factores e evitar aplicar 

tratamentos cujos efeitos serão nenhuns ou duvidosos (Degen et al., 2015). Relevante ainda 

é que, quando se decide tratar um animal, esta intervenção seja o mais adequada ao caso 

específico, caso contrário, revelar-se-á ineficaz (por exemplo a substância activa não ser a 

mais indicada, a dosagem ou a duração do período de tratamento serem insuficientes), 

podendo evoluir para casos crónicos. Mesmo quando o tratamento é o mais apropriado, 

casos graves poderão conduzir à lesão permanente do parênquima da glândula mamária, à 

perda de funcionalidade e a um maior risco de recorrência (Degen et al., 2015).  

 

2. Leite descartado  

O leite descartado é constituído pelo colostro, pelo leite dos animais com mastite e pelo leite 

de vacas tratadas com antibióticos ou outras substâncias cujos resíduos aí permaneçam 

(Brunton, Duncan, Coldham, Snow & Jones, 2012). 

A grande diferença entre o impacto nos resultados da exploração decorrentes da quebra de 

produção e do que ocorre pelo descarte de leite, é que, neste último, à quebra de receitas, é 

preciso acrescentar o custo alimentar que foi necessário para que se produzisse o leite 

descartado. No que respeita às perdas por quebra da produção resultantes da doença, o 

custo alimentar não é considerado, uma vez que, um animal doente produz menos leite, 

mas também, em geral, ingere menor quantidade de alimento (Halasa et al., 2007). Pode, 

portanto, afirmar-se que o custo por unidade de leite descartado é maior que o custo da não 

produção de leite.  

O custo do leite descartado é relativamente fácil de calcular e, para tal, consideram-se os 

dias de tratamento e os dias de intervalo de segurança (IS), onde o leite continua a não ser 

aproveitado para consumo humano. O IS vai depender das substâncias utilizadas, bem 

como das normas indicadas no resumo de características do(s) medicamento(s) em questão 

(Petrovski et al., 2006). 

Contudo, e apesar de não ser recomendável do ponto de vista sanitário, o leite oriundo de 

quartos mastíticos pode ser aproveitado para a alimentação dos vitelos. Nestes casos há 

uma diminuição da necessidade de fornecer leite de substituição, havendo uma redução nos 

respectivos custos (Halasa et al., 2007).  

Porém, alimentar vitelos com leite impróprio para venda, mas submetido a tratamento 

térmico pela pasteurização, poderá ser uma estratégia economicamente viável e, 

simultaneamente, impeditiva da transmissão de doenças infecciosas (Aust et al., 2013). 
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Num estudo que incluiu 438 vitelos, quando comparados os animais aos quais foi oferecido 

leite de substituição com os que beberam leite pasteurizado, os segundos apresentaram 

uma maior taxa de crescimento e menor percentagem de mortalidade e morbilidade 

(Godden, Fetrow, Feirtag, Green & Wells, 2005).  

De salientar que a pasteurização parece não ter qualquer interferência no nível de resíduos 

de antibióticos presente no leite, além de que, este tratamento térmico poderá reduzir os 

benefícios imunológicos do colostro (Brunton et al., 2012) e ter um impacto indirecto, a longo 

prazo, no aumento da bioresistência dos agentes patogénicos na exploração. 

Para calcular o custo do leite descartado quando este é aproveitado para os vitelos, pode 

fazer-se corresponder o valor do litro de leite de substituição que seria necessário caso este 

não fosse aproveitado (Nielsen, 2009). Por outro lado, Petrovski et al., (2006) afirmam que a 

partir do momento em que o leite não é vendido, não interessa qual o seu destino, 

interessando apenas que corresponde a perdas na receita da exploração. Os autores, para 

facilitar a metodologia de cálculo, sugerem que se analise a produção de leite e a criação de 

vitelos de forma independente, ou seja, o valor do leite descartado, mesmo que tenha como 

destino a alimentação dos vitelos, será nulo (Petrovski et al., 2006).  

 

3. Mão-de-obra adicional 

O tempo despendido para o tratamento das mastites tem estimativas muito variáveis 

(Hogeveen et al., 2011; Petrovski et al., 2006). O custo da mão-de-obra pode ser fácil de 

calcular quando existe um ou mais funcionários contratados. No entanto, quando é o próprio 

produtor a assumir esta tarefa, o custo de oportunidade traduz-se no menor tempo 

disponível para realizar outras, e, nestes casos, o seu custo é bastante mais difícil de aferir 

(Halasa et al., 2007; Hogeveen et al., 2011). Para além do impacto económico, outra das 

razões pelas quais os produtores procuram diminuir a incidência das mastites é a carga de 

trabalho adicional associado aos tratamentos (Jansen et al., 2009). 

Segundo Hogeveen et al. (2011), quando o tratamento dos casos é realizado por um 

funcionário e, mesmo implicando um gasto de tempo extra, este não é retirado ao tempo 

dedicado a outras actividades, pelo que, nestas circunstâncias, o seu custo poderá ser 

considerado nulo.  

Os valores estimados para custos com mão-de-obra adicional são dependentes de vários 

factores, entre eles: o tipo de mastite; a produção de leite média da exploração; o tamanho 

do efectivo; o valor de uma hora de trabalho; e a própria capacidade de gestão do 

produtor/proprietário. Compreende-se que para uma mastite grave, dada a necessidade de 

maior número de administrações de medicamentos ou de maneio associado ao bem-estar 
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do animal, seja necessário mais tempo para efectuar o tratamento do que para um caso em 

que apenas se observam sinais clínicos moderados. (Petrovski et al., 2006).  

No entanto, existe grande disparidade entre diferentes autores no que se refere a um valor 

padrão para o custo de mão-de-obra. Enquanto Huijps et al. (2008) definem um custo de 18 

€/h, Hogeveen et al. (2011) afirmam que este valor pode variar entre 0 a 200 €/h.  

O tempo exigido para o tratamento de uma mastite clínica (MC) considera a duração 

necessária à visita do MV, acrescida do tempo indispensável para a administração dos 

medicamentos. Além disso, e como as boas práticas recomendam que as vacas com MC 

sejam as últimas a ser ordenhadas, a alteração da rotina de ordenha torna-a menos 

eficiente (Nielsen, 2009). 

Existem autores que estimam em 45 minutos o tempo necessário para o tratamento de cada 

MC (Huijps et al., 2008) e outros que referem cerca de 2 horas para tratar cada caso 

(Nielsen, 2009). No que concerne às mastites subclínicas (MSC), Nielsen (2009) afirma que 

o tempo despendido é menor que numa MC, visto que nem sempre são detectadas e, 

quando o são, durante a lactação, nem sempre se procede ao seu tratamento. 

 

4. Casos fatais (mortalidade) 

Quando ocorrem casos graves, geralmente provocados por agentes gram-negativos e em 

particular por coliformes, o animal pode morrer, seja consequência directa da mastite, seja 

por eutanásia (Petrovski et al., 2006). O custo que a morte de um animal representa é 

superior ao seu valor de mercado, na medida em que é preciso contabilizar o leite não 

produzido, isto é, o leite que o animal produziria até ao fim da lactação (Petrovski et al., 

2006), além dos custos para a sua substituição por uma novilha (Kossaibati & Esslemont, 

1997).  

No que respeita à mortalidade causada por problemas relacionados com a saúde do úbere, 

as taxas referidas em vários estudos realizados em explorações leiteiras variam entre 3% e 

25%, sendo que, na maioria deles, a morte por mastite encontra-se entre as duas primeiras 

causas (Thomsen & Houe, 2006).  

Tendo em conta a totalidade dos casos de mastite identificados, o número de casos mortais 

é geralmente baixo, sendo citados valores de 0,6% para casos fatais (Bradley & Green, 

2001; Wilesmith, Francis & Wilson, 1986) e 14% em consequência de casos agudos e 

hiperagudos (Menzies, Gordon & McBride, 2003). 
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5. Casos repetidos 

Kossaibati e Esslemont (1997) afirmam que em vacas com infecção intramamária, o número 

de casos pode ser de cerca de 1,6 vezes por lactação e por vaca. Neste sentido, para o 

cálculo do impacto económico deve ser tido em conta o número de casos de mastite por 

cada quarto, ao invés do número de animais que apresentaram infecção (Petrovski et al., 

2006). Relativamente às perdas por quebra na produção, os casos repetidos apresentam 

aproximadamente o mesmo valor que o do primeiro caso clínico.  

O facto de o animal ter sido exposto previamente a um agente que lhe provocou mastite, 

não lhe confere memória imunológica que o proteja de um segundo caso. Em vacas 

multíparas, a gravidade da MC, geralmente, não diminui com a repetição de casos 

enquanto, em primíparas se observa uma ligeira diminuição (Schukken et al., 2009). 

 

Factores indirectos 

Por oposição aos factores directos, os indirectos, principalmente os que são relativos à 

forma subclínica da doença, não são facilmente percebidos numa rápida e superficial 

análise, feita, geralmente, pelos produtores. Este facto, leva a que a sua percepção do 

impacto económico da doença corresponda, na maioria das vezes, a um valor subestimado. 

Os factores indirectos encontram-se assinalados na tabela 2. 

 

1. Perdas por quebra de produção 

O principal factor que contribui para o impacto económico das mastites, clínicas e 

subclínicas, é o decréscimo da produção de leite que tende a persistir durante um período 

de tempo variável (Petrovski et al., 2006) e que se traduz em grandes perdas económicas 

(Huijps et al., 2008). Os decréscimos de produção podem manter-se por um período curto 

ou perdurar no tempo, podendo mesmo estender-se à lactação seguinte. A sua duração 

será dependente da gravidade dos casos e se a vaca atinge, ou não, a cura e recuperação 

(Petrovski et al., 2006).  

A menor produção de leite ocorre por lesão no tecido de secreção que, no quarto afectado, 

em resposta à infecção, poderá ser substituído por tecido fibroso (Benites, Guerra, Melville & 

Costa, 2002). De forma geral, estima-se que quanto maior o grau de inflamação, maior será 

a perda produtiva (Petrovski et al., 2006).  

Sendo a CCS indicadora do grau de inflamação, compreende-se que a sua magnitude 

acompanhe os decréscimos produtivos (Halasa et al., 2007; Suriyasathaporn et al., 2000), 

ou seja, quanto maior o valor de CCS, maior é a perda observada (Halasa et al., 2009; 

Schukken, Wilson, Welcome, Garrison-Tikofsky & Gonzalez, 2003).  
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Petrovski et al. (2006) referem algumas situações que podem concorrer para quebras de 

produção:  

- processo inflamatório e presença de dor, reflectir-se-ão numa diminuição de apetite 

e relutância em deslocar-se até à manjedoura, factores que podem contribuir para a quebra 

de produção de leite pela menor ingestão de alimento; 

- dispêndio de energia para outras funções, como, por exemplo uma maior actividade 

do sistema imunitário; 

- secagem precoce de um quarto do úbere infectado, ou mesmo a secagem do 

animal. Quando a mastite é recorrente e surge a partir do meio da lactação em diante, esta 

é uma opção tomada frequentemente. Este acontecimento muitas vezes não é registado o 

que faz com que haja subvalorização do custo das perdas de produção. 

Estima-se que as perdas de produção representem entre 70 a 80% do impacto económico 

total das mastites (Huijps et al., 2008; Petrovski et al., 2006). Huijps et al. (2008) referem 

que numa MC as perdas de produção representam 36% do seu custo, ao passo que, numa 

MSC as perdas de produção correspondem à totalidade do custo. Porém, Bradley (2002), 

relativamente a MSC, não restringe o impacto económico às perdas de produção e 

acrescenta-lhe os custos com possíveis tratamentos, a diminuição da qualidade do leite e o 

maior risco de refugo que estes animais apresentam.  

A quantidade de leite que não é produzido em consequência da doença é uma temática 

bastante discutida e em constante investigação. A contabilização das perdas depende de 

um vasto número de factores inerentes ao animal individual, às características da própria 

infecção e também ao modelo económico aplicado para as avaliar (Petrovski et al., 2006). 

No que concerne à metodologia de análise das quebras na produção, esta pode ser feita a 

três níveis: comparando explorações, animais da própria exploração, ou os diferentes 

quartos do mesmo úbere (Petrovski et al., 2006).  

Um aspecto relevante a ter em conta é o facto de, à quebra de produção de leite por efeito 

da doença, corresponderem menores custos com a alimentação. Apesar de ser uma 

diminuição pouco significativa em mastites moderadas, quando ocorre uma mastite com 

repercussões sistémicas, a diminuição da ingestão de alimento pode atingir os 30% 

(Bareille, Beaudeau, Billon, Robert & Faverdin, 2003; Nielsen, 2009; Yalçin, 2000). Trata-se 

de uma situação em que ambos os factores têm impacto nos resultados, embora de sinal 

contrário. 

1.1. Perdas de produção em mastites clínicas 

Gröhn et al. (2004) referem que são as vacas de alta produção que têm uma maior 

incidência de MC e acrescentam que a grande maioria dos animais afectados, mesmo 

depois de debelar a infecção, não voltam a atingir os níveis de produção que tinham antes 

desta.  
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As perdas que se verificam pela quebra de produção de leite por MC podem ser analisadas 

tendo em conta se vaca é multípara ou primípara, o período da lactação em que ocorre e 

ainda o microorganismo causador da infecção bem como a sua gravidade.  

1.1.1. Fase da curva de lactação 

Os valores obtidos no cálculo das quebras de produção de leite diferem em função da fase 

da curva de lactação em que a MC ocorre (Seegers, Fourichon & Beaudeau, 2003).  

Mais de 50% dos casos de MC ocorrem nos primeiros 100 dias de lactação, o que se pensa 

estar relacionado com infecções ocorridas durante o período seco, na altura do parto, no 

pico de produção ou relacionados com elevados níveis de stresse metabólico inerentes ao 

peri-parto (Bradley, 2002) 

De Haas, Barkema e Veerkamp (2002), reportando sobre 26411 lactações, observaram a 

seguinte distribuição de mastites por mês de lactação: cerca de 30% dos casos no primeiro 

mês, 15% no segundo e 13% no terceiro, verificando-se uma descida continuada ao longo 

dos seguintes meses, com o 9º mês a apresentar 4% da totalidade dos casos. 

Ao estudar as perdas verificadas nas diferentes fases da curva de lactação, Seegers et al. 

(2003) afirmam que, para um animal Holstein, quando a MC surge no segundo mês, ocorre 

uma perda de 5% na produção. Ainda sobre as perdas no período de lactação, Huijps et al. 

(2008) mencionam que a quebra na produção, devida a casos clínicos, vai decrescendo ao 

longo do tempo, fixando-se em 9% no primeiro mês e 1% no último, com um valor médio de 

5%.  

Lescourret e Coulon (1994), num estudo de 722 casos observaram que 7% dos animais com 

MC no início da lactação tiveram o refugo como destino ou foram secos precocemente. Em 

36% dos casos o período de recuperação foi bastante longo e as suas perdas foram em 

média de 911kg de leite/vaca. Por outro lado, as vacas que se encontravam a meio do 

período de lactação, ou mais avançado, tiveram um ligeiro decréscimo na produção e 

recuperaram em menos de 5 semanas. 

1.1.2. Microorganismo causal, CCS e gravidade 

Para além da fase na curva de lactação em que a doença ocorre, alguns microorganismos 

demonstram ter maior impacto na quebra de produção leiteira que outros (Petrovski et al., 

2006). A quebra de produção é maior logo aquando do aparecimento da infecção e a sua 

persistência no tempo depende do agente patogénico, adicionando, portanto, dificuldade ao 

cálculo das perdas (Gröhn et al., 2004).  

Os casos provocados por agentes Gram-negativos têm uma quebra de produção mais 

acentuada que os provocados por Gram-positivos. Schukken et al. (2009) referem que, 

numa multípara, nos 50 dias seguintes ao aparecimento de uma MC causada por um Gram-

negativo, se verifica uma perda de cerca de 304 kg de leite e, para primíparas, o valor 
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encontrado é de 228 kg. Nos casos de MC por Gram-positivos, os valores de perdas foram 

de 128 kg para multíparas e 133 kg para primípara.  

De acordo com Gröhn et al. (2004), os agentes responsáveis pelas maiores perdas 

produtivas são o S. aureus, E. coli, Klebsiella spp. e Trueperella pyogenes.  As mastites por 

E. coli são mais graves do que as causadas por outros agentes e revelam-se de gravidade 

acrescida quando ocorrem no início da lactação (Bradley & Green, 2001). As perdas de 

produção dependem, então, da gravidade da mastite, pelo que, perante um caso moderado, 

a redução na produção rondará os 5%, enquanto, em casos severos, as perdas se estimam 

em 15% (Kossaibati & Esslemont, 2000).  

Comparando as explorações onde os agentes contagiosos estão controlados (CCS no leite 

de tanque em níveis baixos) com explorações onde a CCS é elevada, parece haver uma 

maior incidência de MC nas primeiras, prevalecendo, nestes casos, as mastites por 

coliformes (Barkema et al., 1998; De Haas et al., 2002; Erskine, Eberhart, Hutchinson, 

Spencer & Campbell, 1988; Hogan et al., 1989; Miltenburg et al., 1996). Dentro dos agentes 

mais frequentemente isolados e de mais graves consequências encontram-se 

Pseudomonas spp. e os coliformes  E. coli e Klebsiella spp. (Barkema et al., 1998; Bradley & 

Green, 2001).  

A incidência de MC por agentes ambientais, nomeadamente E. coli, tem vindo a aumentar, 

apresentando Bradley e Green (2001), como possível justificação a aplicação de programas 

de controlo que incidem principalmente sobre agentes contagiosos. Posteriormente, um 

estudo realizado por Zecconi, Piccinini e Fox (2004) conclui não haver correlação entre os 

factores referidos. 

Por outro lado, em explorações com CCS elevada no leite do tanque, as MC são 

maioritariamente causadas por S. aureus, S. dysgalactiae e S. agalactiae (Schepers et al., 

1997; Schukken et al., 2009). 

Vários autores suportam a teoria da existência de uma distribuição em forma de “U” para a 

incidência de mastites associada à CCS: explorações com CCS baixas apresentam maior 

incidência de casos clínicos (Suriyasathaporn et al., 2000), o que é igualmente verdade para 

as explorações com CCS elevadas (Bradley, 2002). Tal facto decorre de, em ambos os 

casos, haver uma inadequada resposta do sistema imunitário. As explorações que 

apresentam valores intermédios de CCS consideram-se relativamente protegidas (Bradley, 

2002).  

Fox (2013) defende que a resistência às infecções intramamárias não depende no número 

de CCS presente antes da infecção, mas sim da capacidade de mobilizar leucócitos para o 

seu combate após a invasão do microorganismo. Contudo, não é conhecido um valor ideal 

de CCS presente, que assegure uma resposta cabal do sistema imunitário, protegendo o 
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animal da doença e prevenindo perdas de produção e da qualidade do leite. Apenas se sabe 

que a média de CCS presente tem vindo a diminuir, o que sugere um aumento do número 

de animais com CCS abaixo daquilo que os investigadores definem como necessário para a 

protecção da glândula mamária contra os agentes patogénicos. 

Elbers et al. (1998) apresentam uma outra explicação para o facto de explorações com 

baixas CCS no leite do tanque terem maior incidência de MC. Justificam-no com a  

existência de uma maior capacidade de detecção de MC. O produtor, ao descartar o leite 

mastítico, evita que este contribua para o aumento da CCS do leite do tanque, de onde 

resulta uma maior taxa de MC e um menor nível de CCS presente. 

Numa análise da relação entre CCS no animal e os microorganismos que estão na origem 

de uma MC, De Haas et al. (2002) referem que, para diferentes níveis de CCS antes do 

aparecimento dos sinais clínicos, identificar-se-ão, posteriormente, diferentes 

microorganismos responsáveis pela infecção. Os autores reiteram que numa MC provocada 

por E. coli, a CCS antes da infecção é, geralmente, baixa, ao passo que, em mastites 

causadas por S. aureus, S. dysgalactiae, S. uberis e outros Streptococcus spp., a CCS 

apresenta níveis elevados mesmo antes do aparecimento de sinais clínicos. 

Uma infecção causada por S. aureus, assume relevância particular, uma vez que a CCS 

pode manter-se elevada tanto antes, como depois do aparecimento dos sinais clínicos (De 

Haas et al., 2002), o que significa a existência de uma taxa de cura bastante baixa (Gröhn et 

al., 2004). Por esta razão, MC provocadas por este agente, são difíceis de debelar e tendem 

a provocar maiores quebras de produção (De Haas et al., 2002; Huijps et al., 2008).  

1.2. Perdas de produção por mastites subclínicas 

As mastites subclínicas são frequentemente a forma da doença mais prevalente nas 

explorações e as suas perdas económicas são superiores às causadas pelas MC (Huijps et 

al., 2008; NMC, 1998; Petrovski et al., 2006). É necessário alertar o produtor para este facto, 

uma vez que, por falta de conhecimento, pode este ser um entrave à aceitação de novas 

medidas de controlo propostas (Petrovski et al., 2006). Grande parte das MSC tem 

características de cronicidade que pode ser gerada pela constante proliferação de 

microorganismos patogénicos. A cronicidade acarreta grandes perdas económicas (Degen 

et al., 2015) resultantes da complexidade dos factores intervenientes: tratamentos, menor 

produção e qualidade do leite e maior risco de refugo. Esta complexidade de factores torna 

este impacto económico mais difícil de apurar, comparativamente com o das MC (Bradley, 

2002).  

Huijps et al. (2008) relacionam um nível de CCS no animal com o volume de perdas de 

produção. Até às 50.000 células/ml as perdas produtivas são insignificantes. Acima deste 

valor, sempre que a CCS duplica, há uma perda de produção de cerca de 0,4 kg/dia, para 

uma primípara, e 0,6kg numa multípara o que, no fim da lactação, se traduz em média numa 
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perda de 80kg (cerca de 1,3%) e 120kg (cerca de 1,7%), respectivamente (Hortet & 

Seegers, 1998b). Akers e Nickerson (2011), sobre a mesma temática, confirmam a perda de 

0,68kg de leite sempre que a CCS duplica, mas referem que as perdas devem ser tomadas 

em conta partir das 12.000 cél/ml.  

No que respeita à quantificação das perdas de produção de leite na exploração, Eberhart, 

Hutchinson e Spencer (1992) consideram não significativa a quebra que ocorre até às 

200.000 cél/ml. Acima deste patamar, referem os seguintes valores, tendo como valor base 

a produção esperada às 200.000 cél/ml:  

- perda de 6%, às 500.000 cél/ml  

- perda de 18% ao 1.000.000 cél/ml  

- perda de 29% ao 1.500.000 cél/ml. 

Blowey e Edmonson (2010) defendem também que, de forma geral, uma exploração onde a 

CCS no leite do tanque seja igual ou inferior a 200.000 cél/ml, o decréscimo verificado na 

produção de leite é desprezível. Porém, por cada incremento de 100.000 células acima das 

200.000 cél/ml, o valor de perdas, mencionado por estes autores, rondará os 2,5%. 

É ainda de referir que podem ocorrer sobrevalorizações nos cálculos das perdas de leite. 

Green, Schukken e Green (2006), referem a existência de uma relação inversa entre a 

produção de leite e a CCS por um efeito de diluição, ou seja, quanto maior a produção, 

maior a diluição, logo uma menor CCS. Neste sentido, poderá haver uma correlação 

exagerada entre CCS elevadas e a diminuição da produção. Os autores estimam que nos 

cálculos onde não se pondera este efeito, os valores das perdas aferidos sejam 15% 

superiores às perdas reais. Neste sentido, Halasa, Nielen, De Roos, et al. (2009) estudaram 

as perdas devidas a MSC relacionando-as com a CCS, com e sem o factor de diluição em 

consideração. Confirmando as afirmações de Green et al. (2006), quando a diluição não foi 

ponderada obtiveram um resultado de perdas 13% superior.  

Por outro lado, Halasa et al. (2007) afirmam que as perdas possam estar a ser 

subestimadas, dado que, após total recuperação de uma MSC, a produção não volta a 

atingir os valores expectáveis (Rajala-Schultz, Gröhn, McCulloch & Guard, 1999; St Rose, 

Swinkels, Kremer, Kruitwagen & Zadoks, 2003).  

O impacto económico que a quebra de produção representa pode ser diferente de 

exploração para exploração, dependendo da modalidade de pagamento do leite (Halasa et 

al., 2007), onde importa, não só o preço por litro e a quantidade (kg) vendida, como também 

a percentagem de proteína e gordura presentes na sua composição (Halasa et al., 2007).  
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2. Refugo e custo de reposição 

Fetrow, Nordlund e Norman (2006) entendem por refugo a saída de animais da exploração 

por venda para outra exploração (para desempenho de determinada função); para 

matadouro (para consumo humano ou não, consoante a doença ou IS da medicação 

administrada) ou por morte. Por outras palavras, afirmam que o refugo diz respeito a todas 

as vacas que deixaram a exploração, independentemente do seu destino ou condições em 

que saíram (Fetrow, Nordlund & Norman, 2006).  

O refugo pode analisar-se como voluntário ou involuntário. O refugo voluntário corresponde 

a animais vendidos por razões de gestão técnica ou pela sua produtividade não atingir os 

valores pretendidos (Fetrow et al., 2006). O produtor assume neste processo um papel 

relevante, decidindo recorrentemente e de forma dinâmica refugar os animais tendo por 

base os seus ciclos biológicos, reprodutivos e de lactação (Houben, Huirne, Dijkhuizen & 

Kristensen, 1994). Por outro lado, o refugo involuntário ocorre quando o produtor é forçado a 

fazê-lo, por exemplo, por mastite, casos de claudicação extrema, infertilidade, por outras 

doenças ou morte (Fetrow et al., 2006).  

O refugo por mastite pode ser analisado como uma perda ou, por outro lado, ser tido como 

uma medida preventiva que evita a propagação da doença, seja por episódios repetidos no 

mesmo animal ou pela transmissão do agente entre animais (Hogeveen et al., 2011).  

Huijps et al. (2008) consideram o refugo como um dos factores que mais contribui para as 

perdas avultadas por mastite e estimam este valor em 16% da totalidade do impacto 

económico da doença. As mastites encontram-se entre as três primeiras causas de refugo 

nas explorações leiteiras (Ansari-lari, Mohebbi-fani & Rowshan-ghasrodashti, 2012).  

Cha et al. (2011) e Houben et al. (1994) afirmam que há correlação entre o “risco de morte e 

refugo” e “animais doentes”, sendo que esta é maior quando se tratam de animais em que a 

doença é a mastite. Esta correlação existe em mastites provocadas por qualquer 

microorganismo, mas é superior com Klebsiella spp., E. coli, e T. pyogenes (Cha et al., 

2011).  

A taxa de refugo é um índice importante seja para a análise económica da própria 

exploração, seja na comparação entre explorações (desde que todas apliquem a mesma 

fórmula de cálculo). No entanto, a aplicação desta ferramenta exige um registo de dados 

relativos a um período de tempo considerável (Fetrow et al., 2006). 

O cálculo da contribuição do refugo para o impacto económico das mastites é complexo e 

difícil de aferir. Para o custo do refugo contribuem os parâmetros específicos do animal 

(histórico de mastites, características produtivas e reprodutivas), bem como outros factores 

alheios a este (Halasa et al., 2007; Houben et al., 1994), como por exemplo o custo de 

reposição. A compra de animais para substituição, geralmente novilhas, representa um 
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custo directo do refugo, enquanto, por exemplo, a menor eficiência produtiva de uma 

primípara, em comparação com uma multípara, representa um custo indirecto (Halasa et al., 

2007). A decisão de refugar deve atender aos custos do refugo propriamente ditos, mas 

também ao proveito resultante da venda do animal, minimizando assim as perdas (Halasa et 

al., 2007).  

Kossaibati e Esslemont (2000) defendem que, em casos moderados de mastite, 10% dos 

animais são refugados e, em casos graves, este valor atinge pelo menos 20%. Acrescentam 

ainda que o custo do refugo por animal ronda os 678 € e nos casos fatais o custo ascende a 

2022 €.  

Figueiredo e Pinho (2013), relativamente ao custo de recria de animais na região de Entre-

Douro-e–Minho (EDM), para a recria da uma novilha aferiram um custo médio de 1027 €, 

num intervalo de 663 € a 1337 €.  

 

3. Penalizações monetárias e perdas de prémios por diminuição de 
qualidade do leite 

O processo inflamatório, para além de ser responsável pela diminuição da produção de leite, 

faz com que a sua composição fique alterada, notando-se um aumento dos componentes 

sanguíneos e uma diminuição dos seus constituintes normais (NMC, 1998). O aumento da 

permeabilidade vascular permite a passagem de proteínas do plasma sanguíneo, enzimas e 

sais para o leite, sendo ainda verificada a menor síntese de caseína, lactose e gordura 

(NMC, 1998; Nielsen, 2009).  

O aumento da CCS, bem como a alteração da composição e sabor do leite, reduz o seu 

valor comercial. Para garantir a segurança dos consumidores e ganhar a sua confiança, a 

indústria dos produtos lácteos exerce uma enorme pressão para que o leite recolhido seja 

livre de antibióticos, tenha CCS baixas e uma qualidade e sabor de excelência (NMC, 1998).  

A qualidade do leite produzido pode ser aferida por um conjunto diversificado de 

parâmetros, no entanto é difícil determinar com exactidão o respectivo contributo para o 

impacto económico total (Halasa et al., 2007).  

Na maioria dos países existe regulamentação que define limites de CCS e CMT medidos no 

tanque de refrigeração, uma vez que na presença de mastites estes parâmetros aumentam 

(Halasa et al., 2007). Para além dos limites legais, e dependendo da entidade colectora, 

poderão estabelecer-se penalizações e bonificações nos sistemas de pagamento pelos 

parâmetros referidos. A presença de resíduos de antibióticos é igualmente um factor para o 

qual existem regras e normas legais, pelo que é também ponderado (Blowey & Edmonson, 

2010; Halasa et al., 2007; NMC, 1998). Além da CCS, CMT e resíduos de antibióticos, o teor 
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butiroso, o teor proteico e o índice crioscópico têm também valores tabelados, ainda que 

com menor impacto económico. 

3.1.Contagem de células somáticas 

É notória a crescente pressão para a selecção e obtenção de vacas de alta produção com 

valores de células somáticas baixos, uma vez que níveis elevados de CCS representam um 

enorme peso económico, nomeadamente por penalizações de valor avultado na 

comercialização de leite (Pyörälä, 2002).  

O limite na União Europeia (UE) para a CCS no leite do tanque é de 400.000 cél/ml, sendo 

que este valor é encontrado tendo em conta a média geométrica constatada ao longo de um 

período de três meses, com, pelo menos, uma colheita mensal (Regulamento CE 852/2004)  

Contudo, os mercados europeus procuram leite com CCS abaixo daquele limite e, nesse 

sentido, é comummente praticada uma bonificação no pagamento do leite, entre 3% a 5% 

do valor base, quando a CCS é menor que 200.000 cél/ml. Acima deste valor, o pagamento 

é feito pelo valor base contratado, sendo que, perante valores bastante superiores a este, 

são aplicadas penalizações que poderão ir dos 5 aos 10% (Hillerton & Berry, 2004).  

Em Portugal, na maioria dos sistemas de pagamento a penalização é aplicada acima das 

300.000 cél/ml (Agros, 2014) ou das 400.000 cél/ml (AASM-CUA, 2014; Lacticoop, 2014). 

De forma geral, nos países da UE as médias relativas à CCS revelam existir boa qualidade 

de leite. No topo dos países com melhor qualidade encontra-se a Áustria, com médias que 

rondam as 100.000 cél/ml, seguida da Alemanha, Holanda, Suíça e Reino Unido onde o 

valor se encontra abaixo das 200.000 (Hillerton & Berry, 2004). 

3.2 Contagem de microorganismos totais 

O teor microbiano no leite deve ser mensurado através da contagem em placas de Petri, no 

entanto cada vez mais se usa a tecnologia de Bactoscan, que consiste na contagem 

electrónica do número de bactérias (Hillerton & Berry, 2004).  

Geralmente, os produtores não têm dificuldade em apresentar resultados dentro do limite 

estabelecido (Hillerton & Berry, 2004). O valor máximo admissível na UE são 100.000 

UFC/ml, sendo resultado da média geométrica verificada ao longo de um período de dois 

meses, com pelo menos duas colheitas mensais (Regulamento CE 852/2004). Apesar dos 

produtores conseguirem estar dentro dos valores estabelecidos, em termos de higiene há 

ainda muito a melhorar, por exemplo na rotina de ordenha (Hillerton & Berry, 2004).  

3.3 Resíduos de antibióticos no leite do tanque de refrigeração 

Na avaliação da presença de inibidores no leite, o Delvo teste é o kit mais vulgarmente 

utilizado, existindo no mercado várias versões do mesmo produto, umas com um maior 

espectro de detecção que outras, o que acaba por suscitar dúvidas quanto à sensibilidade 

do teste a alguns antibióticos. Por vezes, mesmo quando a presença da substância se 
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encontra dentro dos intervalos legalmente permitidos, o teste indica-a como excessiva 

(Hillerton & Berry, 2004).  

Em todas as recolhas de leite com destino ao processo de transformação, é colhida uma 

amostra para rastreio posterior de resíduos de antibiótico (Hillerton & Berry, 2004). 

A taxa de contaminação do leite por antibióticos, referida por Hillerton e Berry (2004) 

relativamente aos países da UE após avaliação dos registos disponíveis, é de menos de 

0,5% das amostra analisadas, sendo que, em alguns países, os dados reportados, por 

diminutos, poderão não ser significativos. O interesse em testes com uma maior 

sensibilidade e com um espectro mais alargado é cada vez maior, no entanto estes não 

estão preparados para identificar substâncias utilizadas mas não licenciadas para este fim 

(Hillerton & Berry, 2004).  

3.4 Teor butiroso e proteico  

Numa animal com MC, Hortet e Seegers (1998b) concluíram que as perdas de gordura 

variam entre 1,5% a 7,5%, enquanto as perdas de proteína se situam entre 0 e 15%. 

Todavia, na sequência de um caso clínico e passado o IS do tratamento, a diminuição de 

proteína e gordura é proporcional à diminuição da produção de leite, o que faz com que, 

economicamente, se considere pouco significativa a alteração dos teores na sua 

composição, salvo casos onde se pratique uma valorização especial dos mesmos (Seegers 

et al., 2003)  

Segundo Halasa, Nielen, De Roos, et al. (2009), analisados os teores butiroso e proteico do 

leite de animais com MSC, defendem que existem diferenças entre primíparas e multíparas 

no que respeita à diminuição dos mesmos. Porém, entre lactações de uma multípara, os 

autores afirmam que as diferenças são insignificantes. Os autores estimam que, em animais 

com um valor de CCS de 200.000 cél/ml, ocorra uma perda de gordura de 6g/dia em 

primíparas e 10 g/dia em multíparas quando comparado este leite com o de animais tidos 

como saudáveis (50.000 cél/ml).  

Apesar de, de forma geral, as mastites provocarem diminuição na produção de proteína, por 

exemplo de caseína, existem outros componentes proteicos que, contrariamente, se podem 

encontrar aumentados como parte do processo inflamatório (Nielsen, 2009; Seegers et al., 

2003).  

 

4. Risco de contágio e relação com outras doenças 

Os animais com mastite, principalmente MSC, são uma fonte de propagação da doença, 

uma vez que vão excretando microorganismos patogénicos (Petrovski et al., 2006), podendo 

essa excreção ser constante ou intermitente (NMC, 1998). Manter na exploração animais 

cronicamente infectados, a excretar o agente durante lactações consecutivas, pode levar ao 
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surgimento de novos casos noutros animais ou a casos repetidos no mesmo (Kossaibati & 

Esslemont, 2000). 

Vários autores mencionam haver associação entre as mastites e outras afecções, 

salientando-se a perda de apetite e decréscimo de fertilidade e de performances 

reprodutivas (Ahmadzadeh et al., 2009; Petrovski et al., 2006; S. Pyörälä, 2002). Esta 

relação tem repercussões no impacto económico total das mastites, porém é de difícil 

quantificação pela dificuldade de estabelecer e medir a dimensão da relação causa-efeito, o 

que, por sua vez, impossibilita o seu cálculo (Halasa et al., 2007). 

Hudson, Bradley, Breen e Green (2012) afirmam que a fertilidade dos animais pode ser 

afectada pela inflamação e dor causadas pelas mastites. Ao estudarem a relação entre a 

saúde do úbere e a fertilidade, concluíram que as mastites, clínicas e subclínicas, estão 

negativamente relacionadas com a performance reprodutiva. Esta relação traduz-se em 

mais dias até à primeira inseminação, mais dias em aberto e maior número de serviços por 

concepção (Ahmadzadeh et al., 2009; Nava-Trujillo, Soto-Belloso & Hoet, 2010; Schrick et 

al., 2001).  

Algumas das justificações encontradas para uma menor performance reprodutiva são: o 

efeito negativo que os mediadores da inflamação podem ter na função ovárica; a fraca 

qualidade dos oócitos e do embrião (que dificilmente sobrevivem no ambiente intra-uterino); 

e/ou a interferência que as prostaglandinas têm no balanço existente entre o efeito luteínico 

e de luteólise (Chebel, 2007; Hudson et al., 2012).  

É necessário algum espirito crítico na análise dos estudos que afirmam haver associação 

entre as mastites e menores performances reprodutivas, uma vez que a relação encontrada 

poderá ser devida a outras causas que não as mastites. Na origem desta relação, podem 

estar outras causas (variáveis confundidoras) que, se não consideradas, conduzirão a 

conclusões erróneas (Hudson et al., 2012). Por exemplo, as vacas de maior produção são 

mais susceptíveis de adquirirem mastite (Hinrichs, Stamer, Junge & Kalm, 2005; Pyörälä, 

2002) e, simultaneamente, são das que apresentam performances reprodutivas mais fracas 

(Dobson, Smith, Knight, Sheldon & Glasgow, 2009).  

Ao considerar que as mastites podem ter influência noutras doenças, este custo deve ser 

incluído no seu impacto económico, no entanto a dimensão e dinâmica desta relação não 

esta bem estabelecida. Deste modo, quando este factor é incluído no cálculo do impacto 

económico das mastites, exige-se cuidado acrescido na sua ponderação para que as 

estimativas não excedam o custo real (Nielsen, 2009). 
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2.2. Ferramentas de análise económica nas explorações 

O impacto económico das doenças da produção animal pode ser analisado em três áreas: 

interna à exploração, externa e mista: 

- a área interna compreende a perda de capital como a morte de animais, a quebra 

de produção, a redução da sua qualidade ou a utilização ineficiente dos recursos ou 

matérias primas;  

- na externa estão os factores constituintes do ambiente socioeconómico em que a 

exploração está inserida, os efeitos na economia rural e no turismo; 

- a mista inclui os custos de prevenção, diagnóstico e controlo de doenças, o impacto 

negativo no bem-estar animal, as normas nacionais e internacionais com imposição de 

regras relacionadas com as doenças e o seu controlo; e os custos relacionados com a 

saúde pública (prevenção de zoonoses) (Bennett, 2012). 

O estabelecimento de uma relação entre a incidência das mastites e o respectivo impacto 

económico será o ponto de partida para melhorar o maneio da doença em cada exploração 

(Huijps et al. 2008). Numa perspectiva económica, é constante e estreita a ligação que 

existe entre o maneio da doença e a tomada de decisões (Halasa et al., 2007).  

Através de técnicas de análise económica é possível estimar, contabilizar e monitorizar o 

impacto que a doença representa (Marsh, 1999). Em cada unidade produtiva, as decisões 

decorrentes da análise do impacto económico são tomadas em diferentes amplitudes. Os 

custos e respectivas decisões podem focar-se apenas num animal individual, nos objectivos 

da exploração como um todo, ou nas metas impostas para a região ou para o país (Halasa 

et al., 2007; NMC, 1998).  

No âmbito da prevenção e controlo da doença é também possível estimar a eficiência de 

estratégias implementadas (Marsh, 1999). Consegue-se prever quais os benefícios que o 

controlo da doença possibilitará, reduzindo a sua prevalência para um nível passível de ser 

gerido (March, 1999). Huijps et al. (2008) consideram que para aferir o real impacto 

económico das mastites é necessária uma ferramenta de cálculo que pondere factores e 

parâmetros específicos da própria exploração. 

As estimativas podem ser usadas para avaliar o custo total da doença e/ou quais os 

benefícios obtidos depois da adopção de determinada medida preventiva (Bar et al., 2008). 

As metodologias existentes para a análise económica nas explorações são variadas (Marsh, 

1999) e cada uma tem o seu propósito, dependendo da natureza da situação em análise 

(Nielsen, 2009). As mais utilizadas na análise de doenças que afectam os animais e a 

produção são os orçamentos parciais e as simulações (Nielsen, 2009).  

Os orçamentos parciais podem ser usados para fazer comparações simples entre diferentes 

situações, por exemplo, saber quais são as variações no impacto económico em diferentes 

taxas de incidência da doença, ou saber quais os resultados que a implementação de nova 
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medida trará. Exemplo desta técnica é o modelo desenvolvido por Fourichon et al. (2003), 

onde o impacto económico das doenças é igual ao somatório dos custos e das perdas que 

decorrem da sua presença. Para aplicar esta técnica, tendo por base a situação inicial, é 

necessário antecipar qual a redução na receita ou se, porventura, haverá receita adicional 

em algum item, qual o acréscimo de custos ou quais os custos a reduzir ou a eliminar. Se a 

soma dos parâmetros favoráveis (receitas adicionais e redução de custos) for superior ao 

somatório dos desfavoráveis (menor receita e custos adicionais) então haverá justificação 

económica para a medida a propor (Nielsen, 2009).  

As simulações são técnicas de análise mais sofisticadas, correspondendo a modelos 

matemáticos que analisam a exploração pela introdução de parâmetros possíveis de ajustar 

à situação real (Nielsen, 2009). Estes modelos podem ser estáticos ou dinâmicos: os 

estáticos, ao não permitirem a inserção de alterações que se observam ao longo do tempo, 

têm pouca utilidade quando comparados com os dinâmicos que, contrariamente, permitem 

acompanhar as alterações que vão ocorrendo (Seegers et al., 2003).  

Outra forma de classificar as simulações é distingui-las entre determinísticas, que se 

baseiam em valores ou previsões definitivas, ou estocásticas que permitem um certo grau 

de ajustamento reflectindo variação biológica. Os métodos dinâmicos e estocásticos serão 

aqueles que melhor reflectem a realidade da exploração, embora necessitem ser 

alimentados por um enorme caudal de dados para o seu pleno funcionamento (Nielsen, 

2009) 

Nos trabalhos publicados e disponíveis sobre a temática, é notória a discrepância entre os 

valores aferidos para o custo da doença (tabela 4). Diferentes metodologias aplicadas, 

diferentes factores ponderados (Halasa et al., 2007), ou características intrínsecas às 

explorações (por exemplo, diferentes práticas de maneio e diferentes regiões ou países 

estudados), poderão estar na origem destas discrepâncias (Huijps et al., 2008). Alguns dos 

valores apresentados serão utópicos, na medida em que partem de alguns prossupostos 

irreais, nomeadamente de que é possível a erradicação imediata da doença e de que os 

preços praticados no mercado se mantêm constantes (Marsh, 1999).  

. 

2.3. O impacto económico das mastites – estimativas publicadas 
previamente 

A diversidade de conclusões a que chegam diferentes autores sobre o impacto económico 

das mastites não significará que estejam errados, apenas que provavelmente se referem a 

realidade distintas observadas sob diferentes parâmetros. Impõe-se assim precaução ao 

analisar e comparar resultados de diferentes publicações (Halasa et al., 2007). 
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O maneio e controlo das mastites podem ser executados a diferentes níveis: ao nível do 

quarto do úbere; ao nível da vaca; ao nível da exploração; ou ao nível nacional (Halasa et 

al., 2007; Hogeveen & Osteras, 2005; NMC, 1998; Nielsen, 2009). O impacto económico da 

doença pode, assim, ser calculado em cada nível (Hogeveen & Osteras, 2005). 

Tabela 3. Contribuição de cada parâmetro para o impacto económico total da doença (%) 
 

 

 

 

.  

 

 

 

No que se refere ao custo total das mastites, as perdas de produção de leite são 

consideradas as responsáveis pela maior percentagem de perdas económicas, seguidas, 

por esta ordem, dos custos de reposição, do leite descartado, dos custos de tratamento, dos 

serviços veterinários e de mão-de-obra adicional (tabela 3) (Huijps et al., 2008; NMC, 1998).  

Já Østerås, Dairies e Ås (2000), aferiram que, em explorações norueguesas com baixos 

níveis de CCS, os maiores custos relativos à doença dizem respeito ao tratamento de MC 

(48%) e aos custos de reposição (27%).  

Em Portugal, na região do EDM, Aires (2005) ao analisar o impacto económico das mastites, 

através do modelo económico de Fetrow (2003), concluiu que 30% do impacto se deve a 

casos clínicos, 16% surgem na sequência das perdas de produção em MSC, 27% pela 

desvalorização do litro de leite e 27% devido a morte e refugo. 

O impacto económico das mastites é apresentando frequentemente de formas diferentes: 

por MC; por MSC; ou tendo em conta a doença no seu todo. Assim, a estimativa do impacto 

económico pode ser determinada para cada caso individualmente (€ por caso), ou a 

totalidade dos custos divididos pelo efectivo da exploração (€ por vaca por ano). A tabela 4 

ilustra como diferentes autores, em diferentes países, aferiram os custos de MC e MSC, 

bem como para o impacto total da doença nas explorações leiteiras.  

Halasa, Nielen, Huirne, et al. (2009), através de um modelo de análise bio-económico 

estimaram o custo das MC e MSC tendo em conta a sua etiologia. Consideraram quatro 

agentes distintos: S. aureus, S. uberis, S. dysgalactiae e E. coli. (tabela 5). No mesmo 

estudo, os autores concluíram que a incidência de MC foi mais elevada, igualmente, por S. 

aureus e E. coli. Porém, nas MSC, S. aureus foi o microorganismo responsável pela maior 

parte dos casos, sendo também o que apresenta maior taxa de refugo, tanto por MC como 

MSC. 

 

Referências bibliográficas 
 Parâmetros 

NMC (1998)  Huijps et al. (2008) 

Perdas de produção 66 71 

Custo de Reposição 22,6 16 

Leite descartado 5,7 6,4 

Tratamento 4,1 4,2 

Serviços Veterinários 1,5 1 

Mão-de-obra 0,1 2,3 
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Tabela 4. Valor aferido para o impacto económico das mastites em diversos estudos 
publicados e respectivo país onde foram realizados.  

Referências bibliográficas  País Custo (€) 

MASTITES CLÌNICAS 

 Nielsen (2009) Suécia 275 / caso  

 Hagnestam-Nielsen e Østergaard (2009) Suécia 
428 / caso  

97 / vaca / ano 

 Halasa, Nielen, Huirne e Hogeveen (2009) Holanda 
185 (124 – 331) / caso  

49 / vaca/ano 

 Bar et al. (2008) EUA 146 / caso  

 Huijps et al. (2008) Holanda 205 / caso  

 Wolfová, Štípková e Wolf. (2006) República Checa 
69 (44- 85) / caso 

63 (58-80) / vaca/ano 

 
Østergaard, Chagunda, Friggens, Bennedsgaard e 
Klaas (2005) 

Dinamarca 347 / caso 

 Kossaibati e Esslemont (1997) Inglaterra 519 / caso  

MASTITES SUBCLÍNICAS 

 Nielsen (2009) Suécia 60 / vaca/ano 

 Steeneveld, Swinkels e Hogeveen (2007) Holanda 115 / caso 

 Swinkels, Hogeveen e Zadoks (2005) Holanda 116 / caso 

 Swinkels, Rooijendijk, Zadoks e Hogeveen (2005) Holanda 130 / caso 

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL DAS MASTITES 

 Huijps et al. (2008) Holanda 78 (17 a 198) /vaca/ano 

 Aires (2005) Portugal 249 (96* a 449) /vaca/ano 

 Østergaard et al. (2005) Dinamarca 148 / vaca/ano 

 Yalçin (2000) Escócia 208 /vaca/ano 

Legenda:  
Em alguns estudos o custo foi aferido ao nível de cada caso individual (€/caso), e outros a ao nível da exploração, estando 
representado o valor anual por vaca presente na exploração (€/vaca ano). 
*valor obtido através do mesmo modelo de cálculo utilizado no presente trabalho. 

 

 

 

Tabela 5. Custos de cada caso de mastite, clínica e subclínica para cada microorganismo 
estudado. Adaptado de: Halasa, Nielen, Huirne, et al. (2009) 

 Microorganismo Mastite Clínica (€/caso) Mastite Subclínica (€/caso)
a
  

 S. aureus  194 (114-307) 112 (0- 225).  

 S. uberis 180 (110-317) 107 (5-222)  

 S. dysgalactiae 168 (101 – 310) 121 (5-310)  

 E. coli 189 (120- 328) 27 (2- 211)  

a
Para todos os agentes patogénicos, o factor de custo mais importante foi o refugo 

Entre parêntesis (): Valor mínimo e máximo, respectivamente.
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3. Tomada de decisões 

3.1. Importância dos registos  

Só com registos autênticos e fidedignos se conseguem tomar decisões apropriadas e com 

maior confiança perante cada situação. Os registos permitem que, no que respeita à 

monitorização e controlo da doença, sempre que existam diferenças significativas no nível 

esperado ou desejado para a performance do animal, se emita um alerta para o produtor, 

permitindo assim agir atempadamente e evitar mais perdas (Marsh, 1999). Quanto às MC, é 

sugerido por Blowey e Edmonson (2010) que, em cada caso se registe qual o animal, a data 

de detecção, o quarto do úbere afectado, os tratamentos efectuados (antibiótico e número 

de bisnagas intramamárias aplicadas) e, caso tenham sido realizadas, inscrever os 

resultados de análises efectuadas para pesquisa do agente. 

3.2. Produtores: percepção do custo da doença e motivação para 
a tomada de decisões 

Huijps (2009) refere que a economia da saúde animal se baseia na tomada de decisões e 

no que as suporta. O autor acrescenta ainda que, num modelo económico neoclássico, a 

melhor decisão será a que permite a maximização da utilidade do objecto em análise, 

atendendo às restrições existentes. O recurso à aplicação de um modelo económico 

assegura a tomada de decisões de forma racional (Moore & Bazerman, 2012).  

O comportamento e atitude dos produtores face à doença interferem nos resultados obtidos 

(Jansen et al., 2009). Segundo Vaarst, Paarup-Laursen, Houe, Fossing e Andersen (2002), 

o maneio das mastites é a área de actuação onde mais comummente se observa que as 

decisões tomadas pelos produtores se afastam das recomendações feitas pelo MV. Só um 

produtor motivado aceita e coloca em prática as sugestões feitas no sentido da melhoria do 

maneio, controlo e redução da incidência da doença (Huijps et al., 2008).  

Hogeveen et al. (2011) acreditam que mostrar ao produtor qual o impacto económico da 

doença é um incentivo a melhorar o maneio das mastites, no entanto acrescentam que a 

vertente económica poderá ser insuficiente para levar à mudança. Considera-se que o 

processo de decisão não é influenciado apenas por factores financeiros e que a envolvência 

e referências sociais representam também um factor importante (Leeuwis et al., 2006). 

A motivação para a mudança pode acontecer por via de factores externos ou internos à 

própria exploração. Os externos correspondem, por exemplo, à penalização ou bonificação 

no pagamento do litro de leite, que, segundo Valeeva, Lam e Hogeveen (2007), são 

instrumento de motivação para a prevenção das mastites mesmo quando os seus valores se 

encontram dentro dos limites desejáveis. Os factores internos são os que mais influenciam o 

produtor, destacando o bem-estar e saúde animal e a performance da exploração como um 

todo (Valeeva et al., 2007).  
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Huijps et al. (2008) referem que, para os produtores melhor aceitarem e adoptarem as 

sugestões para a redução do impacto económica da doença, é importante demonstrar-lhes 

a verdadeira situação económica das mastites nas suas explorações. Os produtores 

motivam-se e envolvem-se mais e melhor quando lhes são apresentados cálculos 

representativos da sua unidade produtiva do que com cálculos generalistas de outras 

realidades, tanto no que se refere ao impacto económico total da doença, como aos 

benefícios advindos de novas práticas (Hogeveen et al., 2011). Uma análise económica 

representativa de cada realidade será crucial para garantir o sucesso da aplicação de novas 

práticas de maneio personalizadas às condições existentes (Lam, Jansen, Borne & Veersen, 

2007).  

Qualquer tomada de decisão dependerá sempre da percepção que o produtor tenha do 

problema que, por geralmente diferir bastante da realidade, acrescenta relevância à 

necessidade do seu envolvimento e motivação (Huijps et al., 2008). 

3.3. Programas de prevenção e controlo de mastites: eficácia e 
eficiência de medidas a adoptar 

3.3.1. Programas de prevenção e controlo de mastites 

As mastites, como já referido, são uma doença multifactorial decorrente de inúmeros 

factores de risco associados. Estes factores conduzem a uma enorme e variável quantidade 

de práticas possíveis para o seu controlo, umas mais dirigidas a agentes contagiosos e 

outras a agentes ambientais (Huijps, 2009).  

Existe um programa mais direccionado para a prevenção e controlo dos agentes 

contagiosos, já com algumas décadas, intitulado “plano de controlo de cinco pontos” 

(Kingwill, 1981). Este propõe uma abordagem ao maneio da doença através de cinco 

práticas essenciais:  

(1) rápida identificação e tratamento de casos clínicos; 

(2) terapêutica antibiótica preventiva no período seco a todos os animais; 

(3) aplicação de desinfectante de tetos após ordenha; 

(4) refugo de vacas com infecção crónica; 

(5) manutenção calendarizada da máquina de ordenha. 

Durante anos, o plano supracitado foi recomendado pelo NMC na abordagem ao controlo de 

mastites. Mais recentemente, o NMC expandiu as suas recomendações e englobou as 

estratégias de prevenção e controlo em 10 pontos (NMC, 2006): 

(1) definir os objectivos para a saúde do úbere;  

(2) manter o ambiente limpo, seco e confortável;  

(3) rotina de ordenha apropriada;  

(4) manutenção do equipamento de ordenha;  

(5) registos correctos e fiáveis;  
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(6) maneio apropriado das mastites clinicas durante a lactação;  

(7) tratamento de secagem efectivo;  

(8) estratégias de biossegurança no controlo de agentes contagiosos;  

(9) monitorização regular do estado da saúde do úbere;  

(10) revisão periódica do plano de controlo de mastites. 

Fox (2013) refere que aproximadamente 90% dos casos de mastite podem ser controlados 

pela aplicação deste plano. 

3.3.2. Eficácia e eficiência das medidas de controlo 

Os termos “eficácia” e “eficiência” são utilizados para aferir resultados da concretização do 

planeamento. Ao nível táctico a “eficácia” indica a capacidade de realizar determinada 

medida, ao passo que, a “eficiência”, de nível operacional, significa a realização da acção ou 

tarefa com uma menor utilização de recursos (tempo, dinheiro, mão-de-obra ou matéria-

prima). 

De todas as práticas descritas para o controlo das mastites, umas são mais eficazes que 

outras, no entanto, tal não significa que as práticas mais eficazes sejam aquelas que se 

revelam mais eficientes (Huijps, Hogeveen, Lam & Oude Lansink, 2010). Geralmente, 

práticas mais dispendiosas revelam uma maior eficácia, mas essa eficácia nem sempre se 

traduz numa relação custo-benefício compensadora (Huijps, 2009). Algumas medidas de 

controlo traduzem-se em custos adicionais que não são compensadas pelo retorno 

económico que possibilitam, sendo este facto mascarado, frequentemente, pelo efeito 

positivo de outras medidas aplicadas simultaneamente (Yalcin, Stott, Logue & Gunn, 1999).  

A aplicação de programas de prevenção e controlo bem-sucedidos conduz ao aumento de 

lucros anuais. As práticas preventivas poderão representar uma diminuição do risco de 

infecções intramamárias em cerca de 54%, 7% e 87% para infecções causadas por S. 

agalactiae, Streptococcus spp. e S. aureus, respectivamente; e nos agentes ambientais uma 

diminuição de 38% para SCN (Allore & Erb, 1998).  

Diferentes sistemas de produção, de capacidades de gestão e condições ambientais em que 

as explorações se inserem, podem revelar diferentes resultados (Yalcin et al., 1999). Torna-

se pois necessário averiguar, para cada realidade, qual o custo-benefício de cada medida 

aplicada, sendo esta análise essencial para um programa de prevenção e controlo de 

mastites economicamente rentável (Huijps, 2009; McInerney et al., 1992; Nielsen, 2009). 

Hogeveen et al. (2011) referem que há poucas publicações sobre a temática da avaliação 

da eficiência das várias práticas de maneio. Dada a pertinência desta matéria, entende-se 

profícuo que seguidamente se abordem trabalhos realizados por diferentes autores. 

Huijps, Hogeveen, Lam e Oude Lansink (2010), com o objectivo de analisar a eficiência de 

18 procedimentos de controlo da saúde do úbere em explorações leiteiras holandesas, 
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concluíram que as práticas mais eficazes no controlo de MC e na CCS no leite do tanque, 

tanto para agentes contagiosos como ambientais, são a aplicação de post-dipping e de 

terapêutica de secagem a todos os animais. Todavia, não terão sido estas as mais 

eficientes. Os autores apresentam a utilização de luvas durante a ordenha como uma 

medida de menor eficácia na redução da incidência de MC, porém, o seu baixo custo, faz 

com que apresente uma relação custo-benefício favorável, sendo por isso, uma prática mais 

eficiente.  

Allore e Erb (1998) também já tinham abordado o tema, tendo concluído que os resultados 

finais para cada prática variam bastante consoante a prevalência dos microorganismos 

patogénicos na exploração. Os autores referem que, em explorações com agentes 

contagiosos, o aumento de receitas obtida pela maior quantidade de leite vendida ocorre 

pela aplicação das práticas preventivas aliadas à terapêutica de secagem aplicada a todos 

os animais; já nas explorações onde não foram isolados agentes contagiosos, a prática mais 

proveitosa é a que conjuga o tratamento aplicado às vacas em lactação, a terapêutica de 

secagem e a vacinação contra E. coli. Os autores acrescentam ainda que realizar 

tratamentos de animais durante a lactação, sem outras medidas de prevenção conjuntas, 

será a opção menos eficiente. A justificação apresentada é a de que o período de 

tratamento, juntamente com o IS necessário, são responsáveis por grandes quantidades de 

leite descartado. Além disso, esta prática não tem qualquer efeito na prevenção de novos 

casos, não contribuindo, portanto, para a diminuição a incidência de mastites. 
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Parte II - Caracterização da qualidade do leite e do impacto 
económico das mastites em três bacias leiteiras: ilha de S. Miguel – 

Açores, Entre-Douro-e-Minho e região Centro do país. 

 

1. Enquadramento do estudo desenvolvido 

A caracterização das mastites é importante, não só no que respeita à doença em si, mas 

também tendo em conta o impacto económico que acarreta. Aliado a este facto, a análise do 

maneio da exploração, juntamente com a implementação das sugestões propostas para 

melhorar a saúde do úbere, são fulcrais na demonstração do custo-benefício resultante da 

mudança. Desta forma, consegue-se uma boa base de apoio à tomada de decisões 

adequadas a cada realidade (Hogeveen et al., 2011). 

Os objectivos principais do trabalho passaram por aferir qual o impacto económico da 

doença em cada região, caracterizar o maneio das explorações no seu todo, em particular 

no que se refere à qualidade do leite, e procurar uma relação entre ambos. Pretendeu-se 

assim estimar os custos provocados pela doença, averiguar e comparar de que forma 

variam nas diferentes regiões do país, procurando justificação para as diferenças 

verificadas. O aconselhamento e apresentação de soluções de boa performance visando 

prevenir perdas e aumentar a rentabilidade das explorações, constituem o desígnio final 

deste projecto.   

 

2. Materiais e métodos 

2.1 Amostragem 

As explorações consideradas foram seleccionadas numa amostragem de conveniência a 

partir do total de explorações com assistência dos grupos veterinários onde decorreu o 

estágio curricular, sendo condição fundamental a existência de registo de dados para 

obtenção da informação necessária (tabela 6). A amostra é constituída por 39 explorações, 

representando 7293 vacas leiteiras, 13 de cada região: ilha de S. Miguel, Entre-Douro-e-

Minho e região Centro. Em cada exploração, entre Setembro de 2014 e Junho de 2015, foi 

realizado um questionário (anexo III) para caracterização da própria exploração e do maneio 

praticado. Foram também recolhidos os dados disponíveis destinados ao preenchimento do 

modelo utilizado para aferir o impacto económico das mastites em cada exploração. Todos 

os dados recolhidos dizem respeito ao ano civil de 2014. Paralelamente, procedeu-se à 

colheita de uma amostra do leite do tanque para cultura microbiológica e pesquisa de 

agentes contagiosos.  
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Tabela 6. Amostra populacional e índices de produção, relativos a 2014. 

 

 

2.2 Recolha de dados 

2.2.1 Recolha de dados necessários ao preenchimento do modelo 
económico utilizado 

A informação necessária ao preenchimento do modelo económico foi recolhida consultando 

várias fontes, nomeadamente o site Bovinfor®1, os registos existentes nas explorações, as 

bases de dados disponibilizadas pelos grupos veterinários que dão assistência às 

explorações ou através de perguntas realizadas directamente ao produtor. O valor dos 

medicamentos para tratamento da doença, quando não disponibilizado pelo produtor, foi 

encontrado na tabela de preços (sem IVA) praticada pelo distribuidor de produtos 

farmacêuticos da região.  

2.2.2 Questionário: caracterização das explorações e do seu maneio 

As explorações foram caracterizadas com o auxílio do questionário antes referido e 

elaborado para o efeito. O objectivo passa por descrever o maneio praticado, registar 

observações efectuadas na rotina de ordenha e recolher outros dados através de questões 

colocadas directamente aos produtores, compilando-se assim informação sobre potenciais 

factores de risco associados ao aparecimento de mastites, clínicas e subclínicas. O 

questionário, de três páginas, com um total de 46 questões distribuídas por 8 categorias, é 

constituído maioritariamente por questões de resposta fechada, de opção de resposta única 

e múltipla (anexo III).  

Às variáveis “frequência da limpeza dos corredores”, “material de camas”, “frequência de 

adição do material das camas”, “piso e manutenção dos cubículos” (categoria II) apenas 

responderam 26 explorações, sendo que estes itens não se aplicam (N.A.) às restantes 13. 

A última questão, “Qual a sua estimativa para o custo médio de um caso clínico na sua 

exploração?”, foi concebida com o intuito de, posteriormente, avaliar a percepção do 

produtor relativamente ao custo da doença. 

 

                                                           
1
 Base de dados nacional de informação produtiva, reprodutiva e genealógica do gado bovino leiteiro 

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro 

Explorações Número total de explorações inseridas no estudo 39 13 13 13 

Total vacas em 
lactação 

Número total de animais em lactação inseridos no 
estudo 

6579 830 973 4776 

Vacas em lactação 
Número médio de animais em lactação por 
exploração 

169 64 75 367 

Vacas secas Percentagem média de vacas no período seco 9,1 5,7 10,6 11,1 

Produção diária (L) Produção média diária de leite por vaca lactante 30,6 29,1 29,8 32,9 
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2.2.3 Colheita de amostra de leite do tanque de refrigeração 

Com o objectivo de determinar a presença de microorganismos classificados como 

“ambientais” ou “contagiosos”, foi recolhida assepticamente, em profundidade e sob 

agitação, uma amostra do leite de tanque aquando da visita a cada exploração e de acordo 

com o NMC (1996). De seguida, procedeu-se à refrigeração das amostras até ser possível 

realizar a cultura microbiológica. Quando as culturas não puderam ser realizadas 

prontamente, as amostras foram congeladas. O protocolo seguido poderá ser consultado em 

anexo (anexo IV).  

 

2.3 Modelo económico aplicado 

O impacto da doença foi calculado através do modelo económico: Annual losses due to 

mastitis above a desirable baseline level (Fetrow, 2003), em Microsoft Excel. É um modelo 

de simulação, dinâmico e estocástico, que tanto permite estimar o impacto por cada caso 

clínico, como o excedente de custos relativos a um objectivo definido como aceitável. Neste 

estudo os valores base para definir os limites aceitáveis foram os já predefinidos pelo autor, 

à excepção da CCS: 2% de casos clínicos mensais, 150.000 células somáticas/ml de leite 

do tanque, taxa anual de refugo até 5% e 1% para mortes devidas à doença. O valor para 

CCS foi estabelecido tendo em conta o já aplicado num estudo realizado anteriormente, pelo 

mesmo método, na região do EDM (Aires, 2005), além do que Keefe (2012) considera que, 

para uma boa gestão da qualidade do leite e saúde do úbere, é necessário que a CCS do 

leite do tanque se mantenha abaixo das 150.000 cél/ml. 

Os dados referentes ao efectivo animal, ao contraste leiteiro, preço de venda do leite (€/l), 

preços de compra e venda de animais, taxa de refugo, valor da mão-de-obra (€/h), número 

de casos clínicos por mês, número de animais que morreram ou tiveram o refugo como 

destino em consequência da doença, e protocolos de tratamento da doença foram 

necessários para o preenchimento do modelo (input) (figura 1). 

Sendo que o modelo se aplica individualmente a cada exploração, todos os dados 

recolhidos poderão ser aproveitados para ir mais além, proporcionando outras leituras e 

análises da realidade, nomeadamente a média da amostra e médias por região (tabela 7). 

Tabela 7. Dados das 39 explorações: parâmetros e médias. 

Parâmetro Amostra S. Miguel EDM Centro 

Taxa anual média de mastites (%) 60
a
 - 54 67 

Preço médio de venda do litro de leite 0,35 0,35 0,35 0,35 

Valor médio da mão-de-obra (€/hora) 3,51 2,77 3,48 4,29 

Venda de animais para refugo (€) 600 609 565 627 

Custo de recria de animais / novilha (€) 1482 1455 1442* 1546 

a
Não inclui as explorações de S. Miguel. 

–: ausência de dados 
*Valores obtidos com base no estudo realizado por Figueiredo e Pinho (2013) 
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No preenchimento do modelo, a componente que diz respeito ao intervalo de tempo entre a 

saída da vaca da exploração e o parto da vaca que a vai substituir, bem como o custo dos 

cuidados necessários com o animal no pré-parto, não foram tidos em consideração por falta 

de registos. Também não terão sido contabilizados estes parâmetros no estudo 

anteriormente citado. 

Figura 1. Layout do modelo de cálculo utilizado - separador relativo à descrição da exploração 
(exemplo). 

 

Legenda: extracto do modelo económico: a amarelo, parâmetros a preencher; a azul, parâmetros calculados automaticamente 
pelo modelo consoante as características da exploração 

 

Este instrumento de apoio à gestão fornece resultados (output) a dois níveis:  

-ao nível da exploração é possível obter a estimativa do impacto total da doença para 

o período em estudo, assim como aferir o custo por vaca presente, que se obtém da divisão 

da totalidade dos custos pelo número total médio de vacas presentes. O impacto total anual 

é caracterizado tendo em conta: (1) custos relativos aos casos clínicos; (2) perdas de 

produção de leite, por mastites subclínicas; (3) desvalorização do preço por litro de leite; e 

(4) perdas de animais por morte ou refugo (Figura 2); 

Figura 2. Layout do modelo económico utilizado, referente ao impacto total da doença na 
exploração, e aos objectivos definidos como desejáveis. 

Legenda: figura extraída do modelo aplicado a cada exploração: a amarelo, parâmetros a preencher; a azul, parâmetros 

calculados automaticamente pelo modelo consoante as características da exploração 

-ao nível do animal individual, é possível determinar o custo de casos clínicos 

singulares, bem como a contribuição de cada dos seus componentes (figura 3). Para a 
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análise, o autor considera útil dividir os casos clínicos em duas categorias: cool, que 

compreende casos ligeiros e moderados, e hot para casos graves (Fetrow, 2014).  

Kossaibati e Esslemont (2000) estimam que 90% dos casos sejam moderados, sendo 

tratados pelo produtor; 9,8% serão graves e necessitam de serem observados pelo MV e 

0,2% serão fatais. Desta forma se entende que o impacto económico seja variável 

dependendo da gravidade de cada caso, o que justifica ter sido atribuída a proporção de 

90:10 para as categorias casos “ligeiros a moderados” e “graves”, respectivamente.  

Para ambas as categorias, foi necessário inserir dados relativos aos seus componentes 

(Figura 3). Quanto ao tratamento, para os casos “ligeiros a moderados” foram considerados 

os protocolos definidos em cada exploração, ao passo que num caso “grave”, a esse custo 

foi acrescido o do tratamento com fluidoterapida oral e endovenosa, o do anti-inflamatório 

(50 ml de flunixina meglumina) e o da visita do MV. O valor imputado ao litro do leite 

descartado foi 0 €/l; todavia, nas situações em que o leite foi aproveitado para a alimentação 

dos vitelos, e de acordo com Nielsen (2009), foi-lhe atribuído o valor do litro de leite de 

substituição, neste caso 0,23 €/l. Para a mão-de-obra adicional foi tido em conta o valor de 

uma hora de trabalho, multiplicado pelo tempo que o produtor mencionou ser necessário ao 

tratamento do animal. A componente “outros custos por caso” foi apenas ponderada no 

custo dos casos “ligeiros a moderados”, com o valor de uma cultura microbiológica. 

Figura 3. Layout do modelo respeitante à caracterização das mastites clínicas (exemplo). 

Legenda: Extracto do modelo económico: a amarelo- parâmetros a preencher; a azul- parâmetros calculados automaticamente 
pelo modelo consoante as características da exploração  

 

2.4 Análise bacteriológica da amostra do leite do tanque 

As 39 amostras do leite do tanque foram processadas no laboratório de qualidade do leite 

dos Serviços Veterinários Associados, Lda. A análise bacteriológica teve como objectivo a 

pesquisa de agentes: bactérias aeróbias e fungos e leveduras, nomeadamente agentes 

contagiosos como S. aureus, S. agalactiae e Prototheca spp.. A pesquisa de Mycoplasma 

spp. não foi realizada por limitações técnicas e de orçamento. 
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De cada amostra, após descongelada e agitada manualmente, foram inoculados 100 µl de 

leite em (1) agar MacConkey (Diagnostici Liofilchem), (2) agar Columbia com 5% de sangue 

de carneiro (Diagnostici Liofilchem), (3) Edwards modificado (Maim) e (4) agar Sabouraud 

(Diagnostici Liofilchem). Seguidamente e durante 48h as placas foram colocadas em 

condições de aerobiose a incubar a 37ºC. Foram feitas as observações das placas para o 

diagnóstico de agentes contagiosos e a contagem das UFC às 24h, sendo confirmada às 

48h. Na presença de colónias em número superior a 100, foram classificadas como “> que 

100 UFC”. Após o isolamento, sempre que as características macro e microscópicas 

sugeriam a presença de S. agalactiae, foi realizado um teste de CAMP (anexo IV).  

Consoante os agentes identificados, as explorações foram classificadas como “contagiosas” 

na presença de pelo menos um agente contagioso (S. aureus, S. agalactiae ou Prothotheca) 

e como “ambientais” quando apenas se verificou a presença de agentes de carácter não 

contagioso. Paralelamente, através do equipamento DeLaval Cell counter DCC foi aferido o 

valor de células somáticas das amostras do leite, segundo o protocolo definido pelo 

construtor (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Processamento de dados 

Relativamente aos resultados da aplicação do modelo económico, os valores obtidos em 

cada exploração em análise foram compilados em Microsoft Excel, tendo sido mantidos em 

variáveis contínuas para posterior exportação de dados para o software de análise 

estatística R ® (R Core Team, 2014).  

A informação recolhida através dos questionários foi codificada e colocada numa base de 

dados em Microsoft Excel (figura 5).  

Seguidamente, foi realizada uma Análise Correspondência Múltipla (ACM) para observação 

do grau de associação entre as explorações e as variáveis. Nesta análise apenas foram 

incluídas variáveis qualitativas e por isso, variáveis como “Número de funcionários” e 

“Número de unidades de ordenha”, foram recodificadas em categorias nominais para 

possível análise dos factores de risco.  

Figura 4. Tabela de resultados da contagem de UFC às 24h após inoculação de em 
100µl de leite da amostra do leite de tanque recolhida - extracto de tabela de 
resultados. 
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Com o objectivo de confrontar a percepção que o produtor tem do custo de uma MC com o 

correspondente custo aferido no presente estudo, foi acrescentada uma variável de controlo 

desta relação, classificando-a em: “superior”, ”inferior” ou “igual”. Foram classificadas como 

“Igual” os casos em que a diferença entre ambos os valores foi inferior ou igual a 10 (tabela 

9). Os dados processados foram posteriormente exportados para o programa de análise 

estatística R® (R Core Team, 2014).  

Por fim, as variáveis obtidas pelo inquérito respeitantes a possíveis factores de risco, bem 

como os resultados económicos e classificação das explorações, foram compilados numa 

única base de dados Excel e exportados para R® para aferir as relações entre eles. 

2.6 Análise de dados 

No que respeita à estimativa do impacto económico das mastites, visto que se tratam de 

variáveis quantitativas contínuas, foi feita uma primeira abordagem de medidas de 

localização para os diferentes parâmetros, nomeadamente cálculo da média e amplitude. 

Quando os dados não apresentaram uma distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk) 

utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para comparação dos resultados entre as três regiões. 

Quando, pelo contrário, a distribuição dos dados correspondeu à normalidade, o teste 

aplicado foi o one way ANOVA. Relativamente ao valor do impacto económico das mastites 

aferido para cada exploração, esta variável quantitativa foi reclassificada numa qualitativa 

com o intuito de categorizar a exploração como com “custo excessivo” ou “custo aceitável”. 

Após classificar as explorações como “ambiental” ou “contagiosa”, e tendo já o valor do 

impacto económico (€/vaca/ano) de cada exploração, verificou-se a distribuição normal dos 

dados económicos (teste de Shapiro-Wilk) e aplicou-se o teste one-way ANOVA para 

averiguar a existência de uma relação entre a classificação das explorações e o respectivo 

impacto económico.  

Figura 5. Respostas ao questionário: compilação e codificação de dados - extracto de tabela. 
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A cada exploração foi entregue um relatório com os resultados económicos do estudo, 

incluindo a estimativa do impacto das mastites na respectiva exploração e uma síntese dos 

valores obtidos nas restantes explorações da mesma região, bem como quais os agentes 

contagiosos isolados na amostra do leite do tanque (anexo V). 

Para caracterização do maneio e qualidade do leite em cada exploração, foi efectuada a 

análise de frequências para as variáveis do questionário. Foram também analisadas as 

frequências por região e, através do teste exacto de Fisher com um intervalo de confiança 

(IC) de 95%, foi aferido o nível de significância (p) para as diferenças entre elas. 

Paralelamente, foram seleccionadas as variáveis que diziam respeito a factores de risco e 

aplicou-se a ACM.  

A ACM trata-se de uma técnica de análise exploratória, consiste numa numa forma de 

análise de correspondência e é uma técnica aplicada quando se pretende obter um padrão 

que demonstre de que forma as diferentes variáveis se relacionam entre si e com os 

elementos em estudo. Para esta técnica não é necessário classificar as variáveis consoante 

a sua dependência ou analisar de que forma os dados estão distribuídos (Hervé & 

Dominique, 2007). Quando os dados não correspondem a variáveis contínuas e estão 

agrupados em categorias, a ACM permite averiguar a associação entre variáveis 

qualitativas. A matriz original (tabela) de dados é constituída por linhas (elementos) e 

colunas (variáveis); as várias possibilidades de resposta para a mesma variável são 

designadas por categorias da variável. 

A representação é feita através de uma matriz com um sistema de coordenadas que pode 

ter duas ou mais dimensões. Quanto mais próximo estiverem os elementos (explorações) e 

as categorias das variáveis, mais associadas estas estão, sendo esta a premissa base da 

ACM. Isto implica que, no plano cartesiano, explorações com padrões de resposta 

semelhantes se apresentem mais próximas, apresentando as categorias das variáveis 

(respostas) idêntico comportamento (Hoffman & De Leeuw, 1992). Assim, a interpretação da 

ACM é baseada na proximidade dos pontos no gráfico criado, que representa a 

correspondência (associação) entre amostras e variáveis. 

É possível criar um gráfico que represente apenas a relação entre explorações, outro que 

demonstre apenas a relação entre as diferentes variáveis e um terceiro que coloque no 

mesmo plano cartesiano as explorações e categorias das variáveis. Desta forma se 

depreende que quando duas explorações estiverem próximas no plano, o padrão de 

respostas de ambas é semelhante, sendo a aproximação tanto maior quanto mais similar for 

o padrão de respostas. A proximidade entre diferentes variáveis, significa que essas 

características tendem a ser comuns nas observações das explorações. (Hervé & 

Dominique, 2007).  
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3. Resultados  

3.1 Estimativa do impacto económico das mastites 

O impacto económico das mastites foi calculado a dois níveis: ao nível do animal individual, 

representado pelo custo de cada caso clínico (tabela 8) e ao nível da exploração onde é 

apresentado o custo que a doença representa por ano, analisando a exploração como um 

todo (tabela 10). Em ambos os patamares de análise, alcançaram-se valores tanto para a 

amostra como para cada região em particular.  

3.1.1 Estimativa do custo de um caso de mastite clínica 

Analisando um caso singular de MC e considerando que 90% dos casos são ligeiros a 

moderados e 10% são graves, um caso clínico representa, em média, um custo de 118 €, 

sendo que este valor é diferente entre regiões (p<0,05). O valor mais elevado foi obtido na 

região do EDM, onde o custo por caso ronda 140 €, seguido da região Centro com 116 

€/caso e da ilha de S. Miguel com 98 € por MC. No entanto, e consoante a gravidade do 

caso, os valores atingidos podem ser mais elevados. Num caso grave, a região Centro 

atinge, o valor mais elevado (219 €, em média); seguida da região do EDM, com 212 €, e da 

ilha de S. Miguel, 195 €. Os valores obtidos têm em consideração a mão-de-obra adicional 

necessária ao tratamento, o valor do tratamento (despesas com medicamentos e serviço 

veterinário), o valor das perdas de produção e o custo de análise microbiológica para 

diagnóstico de agente etiológico (tabela 8).   

Tabela 8. Custo médio (€) de um caso clínico e dos vários componentes que contribuem para o 
seu custo.  

Categoria Amostra S. Miguel EDM Centro p
a
 

 Mod G Mod G Mod G Mod G Mod G 

Mão-de-obra adicional 3 7 1  4 4 7 5 9 <0,05 <0,05 

Tratamento          <0,05 

Medicamentos 41  68 38  66 41 66 30 71 >0,05 
 

Serviço Veterinário* - 25 -  0 -  25 -  50 - 

Perdas de Produção** 59 102 46 75 83 114 67 101 <0,05 <0,05 

Cultura microbiológica 7  - 7,5 - 7 - 6 - <0,05 - 

Custo total  110  195 92 153 132 212 105 219 <0,05 <0,05 

Custo médio*** 118 98 140 116 <0,05 

Legenda: resultados por gravidade do caso clínico (Mod- caso ligeiro a moderado; G- grave)  
a
Comparação entre as regiões pelo teste de Kruskal-Wallis para um IC de 95% 

*Considerado apenas nos casos graves 
**Corresponde ao somatório das perdas por leite descartado e quebra da produção de leite até à recuperação. 
***O valor médio é aferido tendo em conta que 90% dos casos clínicos são de ligeiro a moderado e 10% grave. 

 

Mão-de-obra adicional: o custo apurado para cada hora de trabalho foi de, em média, 4,29 € 

na região Centro, 3,48 € no EDM e 2,77 € em S. Miguel (p<0,05). Ponderando este valor 

(€/h) com o tempo despendido em cada caso, o custo da mão-de-obra adicional aferido por 
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caso clínico foi menor nos Açores, variando de 1 a 4 €, seguido do EDM (4 a 7 €), atingindo 

o valor mais elevado na região Centro (5 a 9 €) (p<0,05). 

Tratamento: este custo foi analisado separando o custo com produtos farmacêuticos do 

custo com o serviço veterinário. O custo dos medicamentos foi de, em média, 41 € para 

casos “ligeiros e moderados” e 68 € para casos “graves”. O custo com medicamentos não 

apresentou diferença significativa entre regiões, contudo, num caso grave, o seu custo total 

apresenta diferença significativa (p<0,05), o que resulta da disparidade regional de custos 

de serviços veterinários. 

Perdas de produção: em geral, perdem-se 59 € em casos “ligeiros e moderados” e 102 € em 

casos “graves”, verificando-se diferenças entre as regiões (p<0,05). É na região de EDM que 

as perdas de produção verificadas apresentam valores mais elevados, entre 83 a 114 

€/caso. No Centro do país este custo oscilou entre 67 € e 101 €/caso e em S. Miguel entre 

46 € a 75 €/caso de MC  

3.1.1.1 Análise da estimativa do produtor para o custo de uma mastite clínica 

Esta análise indicou que cerca de 11% dos produtores têm uma percepção bastante realista 

do custo de uma MC na sua exploração, no entanto 68% sobrevalorizaram este custo, 

enquanto 21% o subestimaram. Numa das explorações da região Centro um dos produtores 

não respondeu à questão. 

Tabela 9. Custo percepcionado pelo produtor versus custo estimado de um caso clínico real. 

Nome da Variável Descrição da variável 
Amostra 

(%) 
S. Miguel 

(%) 
EDM 
(%) 

Centro 
(%) 

p* 

Percepção do produtor 0,133 

 
Inferior 

Valor percepcionado pelo produtor 
inferior ao aferido pelo modelo 
económico 

21,1 38,5 15,4 8,3 

 

 
Igual 

Diferença entre os valores em 
confronto menor ou igual a 10 €, 
inclusive. 

10,5 7,7 23,1 0 

 

 
Superior 

Valor percepcionado pelo produtor 
superior ao aferido pelo modelo 
económico 

68,4 53,8 61,5 91,7 

 * Nível de significância (p) para a associação entre a variável e a região (teste de Fisher, IC 95%) 

 

3.1.2 Impacto económico anual das mastites nas explorações 

O impacto económico da doença ao nível da exploração consiste no somatório do custo das 

várias componentes distribuídas pelo número médio de vacas presentes na exploração, 

obtendo-se um custo (€) por vaca e por ano. Na ilha de S. Miguel apenas foram 

conseguidos registos referentes às MSC pelo que os valores obtidos para os restantes 

parâmetros (MC, mortes e refugo e penalizações) não incluem as explorações desta região.  

No presente estudo, o impacto económico das mastites apresentou um custo médio de 147 

€/vaca/ano, sendo que este valor oscilou de 0 a 623 € entre explorações. Ao repartir este 
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valor pelos quatro parâmetros que o modelo permite definir, obtiveram-se os seguintes 

valores (€/vaca/ano): 

- 24 € em perdas de produção por MSC;  

- 44 € em MC;  

- 45 € por mortes e refugo; 

- 31 € por penalizações ao pagamento do leite.  

Na região Centro, as perdas de produção por MSC apresentaram o custo mais elevado, com 

uma média de 32 €/vaca/ano, seguindo-se-lhe S. Miguel, com um custo de 24 €/vaca/ano, 

sendo o EDM a região com o custo mais baixo (17 €/vaca/ano) (p=0,098).  

Tendo em conta os objectivos para o impacto total da doença definidos no modelo, 81% das 

explorações onde este resultado foi possível de calcular2, apresentou um custo acima do 

valor desejado. Analisando por regiões, no EDM 77% (10/13) das explorações apresentaram 

um custo excessivo e na região Centro este valor atingiu os 85% (11/13).  

Tabela 10. Custo médio anual por vaca e por ano (€/vaca/ano), por categoria e total - resultados 
na amostra e em cada região.  

 Categoria Amostra S. Miguel EDM Centro p*  

 
Perdas de produção por mastites 
subclínicas 

24 
(0-83) 

24 
(0-46) 

17 
(0-32) 

32 
(6-83) 

0,098 
 
 
 

 
Mastites clínicas 

44
a 

(0-158) 
- 

42 
(0-158) 

47 
(0-152) 

0,802 
 

 
Morte e Refugo 

45
a
 

(0-516) 
- 

18 
(0-85) 

72 
(0-516) 

0,185 
 

 Penalização ao pagamento do 
leite 

31
a
 

(0-169) 
- 

26 
(0-92) 

36 
(0-169) 

0,677 
 

 
Custo vaca/ano 

147
a
 

(0-632) 
- 

113 
(0-281) 

180 
(0-632) 

0,304 
 

Legenda:  
Entre parêntesis ():valores mínimo e máximo apresentados pelos explorações no respectivo parâmetro; 
 - : sem dado  
*Comparação entre as regiões pelo teste de one way ANOVA para um IC de 95% 
a 
Não inclui as explorações de S. Miguel 

 
3.1.2.1 Contribuição relativa de cada componente para o impacto total 

Nas explorações onde o custo revelou ser superior ao valor desejado, foi calculada a 

contribuição relativa de cada componente para o impacto económico anual das mastites. Em 

média, o custo relativo às MC foi de 32% do custo total, correspondendo ao aporte mais 

elevado dos 4 componentes em análise. A este valor seguiram-se o custo pela “morte e 

refugo de animais” com 29% e o custo devido a “perdas de produção por MSC” com 26%. 

Apesar das diferenças entre o EDM e a região Centro não terem sido estatisticamente 

significativas, os resultados demonstram que na região Centro o segundo factor que maior 

custo representa são as “perdas de produção por MSC”, em vez do custo pelas “mortes e 

                                                           
2
 O impacto económico total apenas foi possível de avaliar nas regiões do Centro e do EDM. Em S. Miguel, tal não foi possível 

por ausência de dados.  
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refugo” como aconteceu no EDM. Além dos valores médios, salientam-se as amplitudes dos 

resultados em cada componente analisado (tabela 11). 

Tabela 11. Contribuição relativa (%) de cada componente para o impacto económico total anual 
das mastites. 

Componente Amostra EDM Centro p* 

Casos clínicos 
32,0 

(0 – 61) 

31,4 

(0 – 61) 

32,6 

(0- 58) 
0,805 

Perdas de produção por mastites subclínicas 
25,6 

(0 – 100) 

21,3 

(0 -80) 

29,5 

(5 - 100) 
0,205 

Desvalorização do preço por litro de leite 
14,1 

(0 – 67) 

15,3 

(0 – 52) 

13,0 

(0 – 67) 
0,614 

Morte ou refugo 
28,9 

(0-88) 

32,4 

(0 – 88) 

25,8 

(0 – 82) 
0,829 

Legenda:  

Entre parêntesis ():valor mínimo e máximo apresentados pelas explorações. 

* Comparação entre as regiões pelo teste de Kruskal-Wallis para um IC de 95%. 

 

3.2 Caracterização do maneio das explorações 

3.2.1 Análise de frequências das variáveis do questionário  

3.2.1.1 Caracterização geral da exploração 

Quando à tipologia de relação laboral da mão-de-obra nas explorações e número de 

funcionários, o tipo mais frequentemente encontrado foi “Familiar com funcionários”, com até 

3 funcionários. Na ilha de S. Miguel e na região do EDM, nenhuma das explorações era 

“Não familiar” ou possuía mais de 6 empregados. Pelo contrário, na região Centro, todas as 

explorações tinham mais de 6 funcionários e mais de metade eram de carácter “não familiar” 

(p<0,05). Na amostra, cerca de 70% das explorações tinham uma distribuição de tarefas 

definidas, contudo existem diferenças entre as regiões (p<0,05) (tabela 12). 

Tabela 12. Caracterização geral das explorações - análise de frequências (%) da amostra total e 
diferentes regiões. 

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p* 

Tipo de Exploração <0,001 

 
Familiar 

Funcionários pertencem ao agregado 
familiar do proprietário. 

30,8 53,9 38,5 0 

 

 

Familiar c/ 
funcionários 

Agregado familiar do proprietários e 
outros funcionários. 

48,7 46,2 61,5 38,5 

 
Não familiar A componente familiar está ausente. 20,5 0 0 61,5 

Número de Funcionários <0,001 

 
Funcionários ≤ 3 Menor ou igual a 3 41,0 61,5 53,8 7,7 

 
 

Funcionários ]3; 6] Entre 3 a 6 (inclusive) 35,9 38,5 46,2 23,1 

 
Funcionários ˃ 6 Mais de 6 23,1 0 0 69,2 

Divisão de tarefas 
Na exploração, há tarefas 
distribuídas aos funcionários 

69,2 30,8 76,9 100 <0,001 

* Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%). 
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3.2.1.2 Higiene e conforto animal  

No tipo de alojamento, verificou-se que nenhuma das explorações tinha os animais presos à 

manjedoura; mais de metade das explorações alojavam os animais em cubículos (66,7%), e, 

em cerca de 10% da amostra, a estabulação fazia-se em cama livre. Todas as explorações 

em regime extensivo (30%) pertenciam a S. Miguel, onde apenas uma apresentava 

alojamento em cubículos. Todas as explorações do EDM possuíam cubículos, e na região 

Centro esta característica observou-se em 92% das explorações (tabela 13). 

Tabela 13. Higiene e conforto animal - análise de frequências (%) da amostra total e diferentes 
regiões.  

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p
a
 

Tipo de Alojamento
b
 

 

Presos à 
manjedoura 

As vacas estão estabuladas presas 
por coleiras 

0 0 0 0 - 

 
Cubículos 

O alojamento é na forma de cubículos 
sem os animais estarem presos 

66,7 7,7 100 92,3 <0,001 

 
Estabulação livre 

Não existem cubículos para alojar os 
animais. Os animais estão estabulados 
num espaço comum sem estruturas a 
dividir camas 

10,3 0 0 30,8 <0,05 

 
Pastoreio 

Os animais encontram-se em 
pastoreio, sem infra-estruturas para 
alojamento 

30,8 92,3 0 0 <0,001 

 

Cubículos c/ 
parque de 
exercício 

O alojamento é na forma de cubículos 
e possui um parque onde estão em 
alguns momentos do dia. 

7,7 7,7 15,4 0 0,759 

Limpeza dos corredores 0,307 

 
Limpeza menos de 1vez/dia** 

 
3,7 0 0 7,7 

 
 

Limpeza diária** 
 

7,4 0 0 15,4 

 
Limpeza mais de 1 vez/dia** 

 
88,9 100 100 76,9 

Piso dos cubículos 

 
Cimento* Caixa de cimento 46,2 100 23,1 66,7 <0,05 

 
Tapetes* Tapetes de borracha 53,9 0 76,9 33,4 <0,05 

Manutenção dos cubículos <0,05 

 
Diária* 

 
80,8 0 100,0 66,7 

  
Várias vezes/sem* 

 
7,7 0 0 16,7 

 
Semanal* 

 
7,7 100,0 0 8,3 

 
Menos 1x/sem* 

 
3,9 0 0 8,3 

Material das camas 

 
Palha** O material das camas é palha 7,7 0 0 23,1 0,09 

 
Serrim** O material das camas é serrim 38,5 0 84,6 30,8 <0,05 

 
Areia** O material das camas é areia 18,0 100 0 46,2 <0,05 

 
CaCO3** 

É adicionado carbonato de cálcio nas 
camas isolado ou em conjunto com 
outro material 

20,5 0 61,5 0 <0,05 

 
Outro** 

É utilizado outro tipo de material que 
não os supracitados 

5,1 0 0,0 15,4 0,316 

 
Nenhum** 

Não é colocado qualquer material na 
cama 

2,6 0 7,7 0 1 
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Tabela 13 (continuação). Higiene e conforto animal - análise de frequências (%) tendo em conta 
a amostra total e as diferentes zonas. 

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p
a
 

Frequência de adição do material das camas 0,797 

 
Adição Diária** 

 
7,7 0 8,33 7,69 

 
 

Adição Semanal** 
 

46,2 100 58,33 30,77 

 
Adição 2x/sem** 

 
11,5 0 8,33 15,38 

 
Adição +2x/sem** 

 
7,7 0 25 15,38 

 
Adição menos de 1x/sem** 

 
26,9 0 0 30,77 

a
 Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%). 

b 
Inclui explorações com mais do que um tipo de alojamento. 

* aplicável apenas a explorações onde o alojamento é na forma de cubículos livres 
** N.A.a explorações onde o alojamento é na forma pastoreio. 

 

Relativamente à frequência de limpeza dos corredores, 89% das explorações fazem-no 

várias vezes por dia, englobando este valor a totalidade das explorações do EDM e a única 

exploração semi-intensiva em S. Miguel. Na região Centro, 15,4% das explorações limpa os 

corredores apenas uma vez por dia. O piso dos cubículos, as caixas de cimento e em 

tapetes de borracha, no conjunto da amostra, tem valores percentuais aproximados. No 

entanto, se analisarmos por região, no EDM 77% das explorações têm cubículos com 

tapetes de borracha, ao passo que na região Centro, 67% das explorações possuem 

cubículos em caixas de cimento (p<0,05) (tabela 13).  

A manutenção dos cubículos é feita diariamente em 81% das explorações incluídas, no 

entanto existem diferenças entre as frequências de manutenção dos cubículos nas três 

regiões (p<0,05) (tabela 13). Relativamente ao material utilizado nas camas, os mais 

frequentes foram o serrim no EDM (85%) e a areia na região Centro (46%); o carbonato de 

cálcio era empregue em 62% das explorações do EDM (p<0,05). A frequência de adição do 

material às camas, em 46% das explorações era feita semanalmente e em 27% realizava-se 

com um intervalo superior a uma semana (tabela 13). 

3.2.1.3  Assistência veterinária 

Em S. Miguel nenhuma das explorações possuía um programa de controlo e prevenção de 

mastites e em apenas uma delas o protocolo de tratamento das mastites era estabelecido 

por um MV; em todas as restantes era o produtor quem decidia que tratamento aplicar. 

Tanto no EDM como na região Centro, 69% das explorações possuíam um serviço de 

acompanhamento na área da qualidade de leite, e era aplicado um programa de controlo e 

prevenção da doença (p<0,05) (tabela 14). 
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Tabela 14. Assistência Veterinária - análise de frequências (%) da amostra total e diferentes 
regiões.  

Nome da Variável Descrição da variável Amostra S. Miguel EDM Centro p* 

PCM 
Possui protocolo de controlo de 
mastites 

46,2 0 69,2 69,2 <0,001 

PMV 
Protocolos terapêuticos definidos 
pelo Médico veterinário 

48,7 7,7 69,2 69,2 <0,01 

*Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%). 

 

 

3.2.1.4  Caracterização das mastites e qualidade do leite  

A taxa de mastites foi considerada elevada (>30%) em 69% das explorações, notando-se 

que a região Centro apresentou um valor mais elevado que o EDM. Nas explorações de S. 

Miguel, por falta de registos dos casos de MC, não foi possível aferir qual a sua taxa anual 

cumulativa (tabela 15).  

Em relação aos microorganismos contagiosos já isolados na exploração, foi verificado que, 

ao longo do tempo, o S. aureus foi o mais frequente. Nas explorações de S. Miguel, nunca 

foi isolado S. agalactiae, Mycoplasma spp. ou Prototheca spp.. Salienta-se ainda que nesta 

mesma região, 46% das explorações nunca efectuaram análises a leite das suas vacas para 

diagnóstico de agentes causais (tabela 15) 

Para o tratamento da CCS do leite do tanque, a informação obtida através do constraste 

leiteiro, foi organizada em 4 classes: CCS média menor que 100.000 cél/ml; entre 100.000 e 

200.000 cél/ml; entre 200.000 cél/ml e 400.000 cél/ml; e média de CCS superior a 

400.000cél/ml. Com base nestes dados, a classe mais frequente foi a que compreende o 

intervalo entre as 200.000 e 400.000 cél/ml com 71,8% das explorações (tabela 15). 

Tabela 15. Caracterização das mastites e qualidade do leite - análise de frequências (%) da 
amostra total e diferentes regiões.  

Nome de Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p
a
 

Taxa de Mastites Clínicas - 

 
Taxa elevada superior a 30% 69,2* - 61,5 76,9 

 

 
Taxa controlada até 30%, inclusive 30,8* - 38,5 23,1 

Isolamento de agentes patogénicos - 

 
S. aureus Já foi isolado S. aureus na exploração  51,3 30,8 69,2 53,9  

 
S. agalactiae Já foi isolado S. agalactiae na exploração  10,3 0,0 7,7 23,1  

 
Mycoplama spp. 

Já foi isolado Mycoplama spp. na 
exploração  

12,8 0,0 0,0 38,5  

 
Prototheca spp. 

Já foi isolado Prototheca spp na 
exploração  

30,8 0,0 38,5 53,9  

 
S/ pesquisa 

Nunca foram feitas cultas microbiológicas 
para diagnóstico de agentes 

18,0 46,2 7,7 0,0  
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Tabela 15 (continuação). Caracterização das mastites e qualidade do leite - análise de 
frequências (%) tendo em conta a amostra total e as diferentes zonas 

Nome de Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p
a
 

Nível médio de CCS das explorações 0,177 

 
CCS <100 CCS média é inferior a 100.000 cél./ml 2,6 7,7 0,0 0,0 

 
 

CCS [100;200[ 
CCS média está entre 100.000 a 
200.000 cél./ml 

17,9 15,4 30,8 7,7 

 
CCS [200 ;400[ 

CCS média está entre 200.000 a 
400.000 cél/ml 

71,8 76,9 69,2 69,2 

 
CCS ≥400 

CCS média é superior ou igual a 
400.000 cél./ml 

7,7 0,0 0,0 23,1 

a
Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%).  

*Não inclui a ilha de S. Miguel 
-: sem dado 

 

3.2.1.5  Biossegurança  

No que à vacinação diz respeito, no EDM esta foi praticada em cerca de 23% das 

explorações e em 7,7% na região Centro, sendo que nas explorações de S. Miguel não se 

verificou esta prática (tabela 16). 

Tabela 16. Biossegurança da exploração -análise de frequências (%) da amostra total e 
diferentes regiões.  

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p* 

Vacinação contra Mastites 0,297 

 
Sim 

 
10,3 0 23,1 7,7 

 

 
Não 

 
89,7 100 76,9 92,3 

Compra de animais <0,05 

 
Sim 

Reposição com animais de outras 
explorações 

35,9 23,1 15,4 69,2 
 

 
Não Reposição é feita pela recria própria 64,1 76,9 84,6 30,8 

Origem dos animais comprados 

 
Estrangeira 

Vacas provenientes de explorações 
estrangeiras 42,9 0 0 66,7 0,082 

 
Nacional Vacas provenientes de explorações nacionais 64,3 100 100 44,4 0,199 

Tipo de Reposição 0,748 

 
Vacas paridas 

Compram animais que já pariram noutra 
exploração 42,9 66,7 50 69,2  

Análise ante compra 
Pesquisa de agentes contagiosos antes de 
comprar os animais 

35,7 0 50 44,4 0,559 

Aproveita o 
descartado 

Aproveita o leite proveniente de animais com 
mastite para a alimentação dos vitelos 

35,9 53,9 0 53,9 <0,01 

*Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%). 

 

Relativamente à compra de animais, 64% dos produtores mencionou não comprar. Na 

região Centro, 69% mencionaram comprar animais, mas em S. Miguel e no EDM a maioria 

das explorações faz a reposição com a própria recria (84,6% e 76,9%, respectivamente) 

(p<0,05). Das que adquirem animais, 64% compram a explorações nacionais e 43% 

adquirem animais estrangeiros, sendo que em S. Miguel e no EDM, apenas são comprados 
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animais a explorações nacionais. Em relação ao tipo de reposição, 43% das explorações 

compram animais que já pariram noutra exploração. Das explorações que compram 

animais, 64,3% não faz qualquer tipo de análise antes do acto da compra (tabela 16). 

Existem diferenças significativas entre as regiões (p<0,01) relativamente ao destino do leite 

proveniente de animais com mastite. Na região do EDM, o aproveitamento deste para a 

alimentação dos vitelos não é realizado em qualquer exploração, contudo, em S. Miguel e 

na região Centro, 53,9% atribuem-lhe esse fim (tabela 16). 

3.2.1.6 Rotina e equipamentos de ordenha 

A) Equipamento de ordenha 

Nesta categoria existe um número considerável de variáveis em que, entre as três regiões, 

se observaram diferenças estatisticamente significativas (tabela 17). As variáveis que não o 

foram corresponderam apenas à utilização dos produtos de desinfecção do pre e post-

dipping e ao método (individual ou colectivo) de limpeza dos tetos.  

Nas explorações observadas em S. Miguel, o equipamento de ordenha possuía apenas uma 

fila de unidades de ordenha e os animais dispunham-se de forma paralela entre si. Por outro 

lado, tanto na região Centro como no EDM, a grande maioria das explorações tinham salas 

de ordenha com duas filas. Ordenhas do tipo swing-arm apenas foram observadas no EDM 

e a disposição dos animais em espinha foi a mais frequentemente observada tanto no EDM 

(46,2%), como no Centro (53,9%). 

Quando se procurou uma relação entre o número médio de animais em ordenha e o número 

de unidades de ordenha existente, verificou-se que o intervalo “menos de 10 vacas/unidade” 

foi o mais frequente (56,4%) e abrangia 76,9% das explorações de S. Miguel e do EDM. 

Com “mais de 15 vacas/unidade” foram observadas 17,7% das explorações que, à 

excepção de uma que pertence ao EDM, todas se localizam na região Centro.  

Mais de metade (61,5%) das explorações não possuíam um sistema de remoção de tetinas 

automatizado, contrariamente, a região Centro destaca-se com uma frequência de 76,9%.  

Relativamente ao circuito de limpeza e desinfecção da máquina de ordenha, 56,4% das 

explorações tinham um sistema automatizado, no entanto, nenhum elemento de S. Miguel 

apresentava esta automatização, e, em contraste, o EDM e Centro apresentam frequências 

de 92,3 e 76,9 %, respectivamente.  

Verificou-se que 30,8% das explorações não têm um plano de manutenção da máquina de 

ordenha definido. Porém, no EDM todas as explorações fazem esta verificação de forma 

periódica. 



 

48 
 

Tabela 17. Equipamento de ordenha- análise de frequências (%) da amostra total e diferentes 
regiões. 

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S.Miguel EDM Centro p* 

Tipo de Ordenha       

 
Ord. Simples Apenas uma fila de unidades de ordenha 39,5 100 8,3 7,7 

<0,001 

 
Ord. Dupla 

Duas filas de unidades dispostas 
paralelamente 

60,5 0 91,7 92,3 

 
Swing-arm 

 
10,3 0 30,8 0 

<0,001 

 
Tandem 

 
7,7 0 7,7 15,4 

 
Espinha 

 
33,3 0 46,2 53,9 

 
Circular 

 
2,6 0 0,0 7,7 

 
Paralela 

 
43,6 100 7,7 23,1 

 
Robotizada 

 
2,6 0 7,7 0 

Número de Unidades de Ordenha <0,001 

 
NUO<10 Menos de 10  43,6 100 23,1 7,7 

 
 

NUO[10;20[ Entre 10 (inclusive) a 20  35,9 0 76,9 30,8 

 
NUO ≥ 20 Mais de 20, inclusive 20,5 0 0 61,5 

Número médio de vacas em ordenha por cada unidade <0,01 

 Vacas/Uni < 10 Menos de 10  56,4 76,9 76,9 7,7 

  Vacas/Uni [10;15[ Entre 10 (inclusive) a 15  25,6 23,1 15,4 30,8 

 Vacas/uni ≥15 Mais de 15 (inclusive)  17,7 0,0 7,7 61,5 

Sistema de remoção de tetinas <0,001 

 
Auto Sistema automático  38,5 0 38,5 76,9 

 

 
Manual Sistema manual 61,5 100 61,5 23,1 

Sistema de desinfecção e limpeza da máquina de ordenha <0,001 

 
Auto Circuito automático 56,4 0 92,3 76,9 

 

 
Manual Circuito manual 43,6 100 7,7 23,1 

Frequência de manutenção da máquina de ordenha <0,05 

 
Bianual 

 
35,9 38,5 38,5 30,8 

 
 

Anual 
 

33,3 23,1 61,5 15,4 

 
Sem definição 

 
30,8 38,5 0 53,9 

*Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%) 

B) Rotina de ordenha 

A amostra das explorações revela que no EDM e no Centro existia divisão das tarefas, 

durante a ordenha, em 61,5% e 53,9% dos casos, respectivamente. Já em S. Miguel, não foi 

verificada esta divisão em qualquer exploração. No que diz respeito à utilização de luvas, 

em S. Miguel apenas uma exploração o fazia, ao passo que, nas outras duas regiões, esta 

pratica verificou-se na quase na totalidade (84,6% no EDM e 92,3% no Centro).  

Na maioria das explorações os primeiros jactos são retirados antes da colocação das tetinas 

(61,5%). Em S. Miguel, este procedimento era realizado em 92,3% das explorações, mas a 

região Cento e EDM revelaram frequências mais baixas (53,9% e 38,5% respectivamente). 

Existem também explorações (15,4%) que optam por fazer lavagem do úbere e/ou tetos 
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com água antes da ordenha. Todas estas, à excepção de uma com localização no EDM, 

estão localizadas em S. Miguel.  

A limpeza dos tetos com panos era feita em 23,1% das explorações e com papel em 51,3%. 

Em 25,6% das explorações não se verificou a existência desta práticas. Em S. Miguel, 

69,2% das rotinas de ordenha não incluíam a limpeza dos tetos e as 30,8% que incluíam, 

utilizavam papel. No EDM, era utilizado maioritariamente papel (84,6%), já na região Centro, 

todas as explorações faziam a limpeza dos tetos e os panos eram o material mais utilizado 

(61,5%). A desinfecção das unidades de ordenha entre vacas era realizada em 7,7% das 

explorações de S. Miguel, 46,2% na região Centro e 53,9% no EDM. Era aplicado pre-

dipping em 66,7% das explorações e o post-dipping em 89,7%. Em S. Miguel, apesar de na 

maioria das explorações se desinfectarem os tetos após a ordenha (69,2%), apenas 15,4% 

o faziam também antes da colocação das tetinas. 

Tabela 18. Rotina de ordenha- análise de frequências (%) da amostra total e diferentes regiões. 

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S.Miguel EDM Centro p* 

DTO Divisão de tarefas na rotina de ordenha 38,5 0 61,5 53,9 <0,01 

Luvas 
Utilização de luvas durante a rotina de 
ordenha 

61,5 7,7 84,6 92,3 <0,001 

Primeiros Jactos 
A rotina de ordenha inclui retirada dos 
primeiros jactos de leite 

61,5 92,3 38,5 53,9 <0,05 

Lavagem do Úbere e/ou tetos com água <0,05 

 
Sim 

 
15,4 38,5 7,7 0 

 

 
Não 

 
84,6 61,5 92,3 100 

Secagem dos tetos <0,001 

 
Papel Utiliza papel para a secagem dos tetos 51,3 30,8 84,6 38,5 

 
 

Pano Utiliza pano para a secagem dos tetos 23,1 0 7,7 61,5 

 
Não seca Não faz secagem dos tetos 25,6 69,2 7,7 0 

Secagem Colectiva 
Utiliza a mesmo porção de material de 
secagem para mais que um animal 

6,9 0 8,3 7,7 1 

Desinfecção  entre vacas 
Entre todas as vacas, as unidades de 
ordenha são desinfectadas 

35,9 7,7 53,9 46,2 <0,05 

Pre-dipping 
Aplicam desinfectante antes da 
colocação da tetinas 

66,7 15,4 84,6 100,0 <0,001 

Substância activa do pre-dipping 0,161 

 
Iodo 

 
56,0 0,0 45,5 69,2 

  
Chlorexidina 

 
20,0 100,0 27,3 7,7 

 
Ácidos. Lácticos 

 
8,0 0,0 18,2 0,0 

 
Outros 

 
16,0 0 9,1 23,1 

Post-dipping Aplicam desinfectante após ordenhada 89,7 69,2 100 100 <0,05 

Substância activa do post-dipping 0,277 

 
Iodo 

 
54,3 33,3 46,2 76,9 

  
Chlorexidina 

 
17,1 33,3 25,4 7,7 

 
Ac. Lacticos 

 
28,6 33,3 38,5 15,4 

*Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%) 
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3.2.1.7 Tratamento dos animais com mastite  

Em 30,8% das explorações avaliadas, os animais infectados permaneciam no mesmo 

grupo, juntamente com os animais saudáveis. Em 66,7% eram colocados num grupo à parte 

e a sua ordenha era realizada por último, depois de todos os outros grupos. Apenas 2,6% 

das explorações separavam os animais infectados, ordenhando-os em unidades próprias. 

Em S. Miguel, a maioria (69,2%) dos animais infectados era mantida juntamente com os 

animais saudáveis, sem qualquer separação ou diferente ordem de ordenha. Nas regiões do 

EDM e Centro, cerca de 85% das explorações de cada região separava os animais 

infectados e ordenhava-os por último. 

Todas as explorações identificavam fisicamente os animais em tratamento, no entanto o 

mesmo não acontecia no que respeita aos registos. Em 33,3% das explorações não se 

mantinham os registos dos tratamentos efectuados aos seus animais. Em S. Miguel apenas 

uma das 13 explorações (7,7%) mantinha os registos, ao contrário da região Centro e EDM 

onde a quase totalidade das explorações mantêm registos actualizados dos tratamentos 

efectuados. 

Tabela 19. Tratamento dos animais com mastite - análise de frequências (%) da amostra total e 
as diferentes regiões.  

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p* 

Ordem de ordenha de animais infectados <0,01 

 
Em último 

Vacas infectadas são o último grupo a 
ser ordenhado 66,7 30,8 84,6 84,6 

 
 

Em separado 
Vacas infectadas ordenhadas em 
unidades diferentes 2,6 0 0 7,7 

 
S/ separação 

Vacas infectadas mantidas no grupo 
com vacas saudáveis 30,8 69,2 15,4 7,7 

Identificação Física 
Vacas em tratamento possuem uma 
marca física que o indica  

100 100 100 100 - 

Registo de Tratamentos <0,001 

 

Mantém os 
registos 

Mantém os registos de tratamentos dos 
seus animais 66,7 7,7 100 92,3 

 

 
S/ registo 

Não há histórico de registo de 
tratamentos 33,3 92,3 0 7,7 

*Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%) 

 

3.2.1.8 Tratamento dos animais no período seco  

Em 97,4% das explorações eram utilizados antibióticos na secagem dos animais. No que 

respeita à utilização de selante, este era utilizado em 53,8% das explorações, sendo que em 

S. Miguel nenhuma exploração o aplicava (p<0,001) (tabela 20). Quando analisada a 

utilização de antibiótico e selante em conjunto, verificou-se que nenhuma exploração 

utilizava o selante isoladamente. 
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Tabela 20. Tratamento dos animais no período seco - análise de frequências (%) da amostra 
total e diferentes regiões.  

Nome da Variável Descrição da Variável Amostra S. Miguel EDM Centro p* 

AbS Utilização de Antibiótico na secagem 97,4 100 92,3 100 0,358 

Selante Utilização de selante na secagem 53,8 0 79,6 84,6 <0,001 

* Nível de significância (p) para a associação entre as variáveis e a região (teste de Fisher, IC 95%) 

 

3.2.2 Análise de Correspondência Múltipla 

Nas figuras 6 e 8, as explorações analisadas na ilha de S. Miguel são representadas pelos 

números do 1 ao 13; as do EDM do número 14 ao 26; e as da região Centro do número 27 

ao 39. É de referir que a variável “localização geográfica” das explorações não foi incluída 

na análise de forma a não influenciar o resultado, pelo que a dispersão gráfica corresponde, 

de facto, a um padrão práticas de maneio comum a cada cluster. Em anexo (anexo VII) está 

representada o output base para a criação as imagens gráficas a seguir abordados.  

3.2.2.1 Relação entre explorações 

Considerando os factores de risco (variáveis), foram criados de forma automática três 

clusters, que correspondem a grupos de explorações que apresentam um padrão de 

características semelhantes. É notória a relação existente entre os clusters criados e a 

localização geográfica das explorações, o que significa que as práticas em estudo 

apresentam um padrão geográfico (figura 6). Pode ser observado que o cluster 1 (preto) se 

distancia dos restantes e é constituído apenas por explorações de S. Miguel. No entanto, 

existe uma exploração deste grupo (n.º 5) que se distancia e posiciona num grupo diferente 

(cluster 3). O cluster 2 agrupa a totalidade das explorações do EDM e uma outra, a nº 36, da 

região Centro. Todas as explorações representadas a verde (cluster 3), à excepção da já 

referida n.º 5, são explorações da região Centro. 

Figura 6. Análise de correspondência múltipla: definição de clusters e associação entre 
explorações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: 
Dim (%): contribuição de cada uma das dimensões para a inércia total.  
Números de 1 a 13: explorações de S. Miguel; 14 ao 26: EDM ; 27 ao 39: região Centro 
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.  

3.2.2.2 Relação entre as diferentes variáveis 

A análise da associação entre as variáveis, encontra-se representado na figura 7.  

Na parte superior do primeiro terço do gráfico, relativamente ao eixo das ordenadas, é 

notória uma proximidade entre: 

-número de funcionários (NFGrup) 

-tipo de exploração (TE),  

-comprar ou não animais (CA) 

-tipo de animais que compram, vaca ou novilha (TR),  

-proveniência dos animais comprado (CAE; CAN);  

-realização ou não de análises antes do acto de compra (test).  

Com uma localização central, no primeiro terço, da figura 7 observam-se as variáveis “rácio 

nº de vacas/unidade de ordenha” (V_uni), “destino do leite das vacas”  (LM), se a exploração 

tem ou não “estabulação livre” (AC) e se o material das camas é ou não de areia (Mc). Um 

pouco mais abaixo destas variáveis encontram-se próximas a vacinação (V) e o material das 

camas ser palha (Ma). 

Junto à origem (intercepção do eixo das ordenadas com o das abcissas) observa-se a 

quase sobreposição entre as variavéis:  

-a identificação dos animais em tratamento (iat),  

-o tipo de alojamento em que os animais se encontram presos à manjedoura (AA),  

-existência de cubículos livres com parque de exercício (AE) e a utilização de 

antibiótico de secagem (AbS). 

Junto ao eixo das abcissas, numa região mais central, encontram-se maioritariamente 

variáveis que dizem respeito à rotina de ordenha, demonstrando haver um maior nível de 

associação entre elas. Observa-se uma maior proximidade entre: 

- a desinfecção das tetinas entre vacas (DEV) e a retirada dos primeiros jactos (PJ); 

- a existência ou não de protocolo de controlo de mastites (PCM) e quem define os 

protocolos (PT), o tipo de sistema de remoção de tetinas (Ret), aplicação de post-dipping, a 

lavagem do úbere e tetos com água (Lut), se as tarefas na ordenha são ou não divididas 

pelos ordenhadores (DTO) e a ordenha separada dos animais em tratamento (Sat).  

Entre o segundo e o terceiro terço gráfico, junto ao eixo do abcissas, nota-se que existem 6 

factores com uma associação mais forte entre si:  

-utilização ou não de luvas (L),  

-limpeza de tetos individual ou colectiva (Sic); 

-aplicação de selante na secagem (SS),  

-existência de registos de mastites clínicas (R),  

-tipo de circuito para limpeza do equipamento (Deq); 
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-utilização de pre-dipping (PeD).  

No terceiro terço, muito próximo do eixo das abcissas, estão juntos os pontos relativos a: 

-pastoreio (AD); 

-cubículos livres (AB) e limpeza dos cubículos (LC) (questão aplicável apenas a 

explorações com este tipo de alojamento). 

Na parte superior do terceiro terço do gráfico encontram-se três factores, dois deles relativos 

ao piso dos cubículos (cimento (PCc) ou tapete de borracha (PCt)).  

Atendendo à posição da variável “ordenha simples ou dupla” (TO_SD), relativamente às 

variáveis de rotina de ordenha, parece haver uma associação entre elas, o mesmo 

acontecendo em relação à “frequência de manutenção do equipamento de ordenha” (Fm), 

que se posiciona a uma distância semelhante. 

O tipo de ordenha (TO) e o material de limpeza dos tetos (SM) não parecem ter uma 

associação muito forte com as variáveis relativas às práticas de rotinha de ordenha. 

Figura 7. Análise de correspondência múltipla – relação entre as diferentes variáveis.  

 

Legenda: Quanto maior a proximidade entre pontos, maior associação existe entre as mesmas. AA: presos à manjedoura; AB: 
cubículos livres; AbS: antibiótico no período seco; AC: estabulação livre; AD: pastoreio; AE: cubículos livres com parque de 
exercício; CA: reposição com animais comprados; CAE: compra de animais estrangeiros; CAN: compra de animais nacionais; 
Deq: sistema de desinfecção do material; DEV: desinfecção de tetinas entre vacas; DT: divisão de tarefas na exploração; DTO: 
divisão de tarefas na ordenha; Fm: frequência de adição de material às camas; Iat: identificação dos animais em tratamento; L: 
utilização de luvas; LC: frequência de limpeza dos corredores; LM: destino do leite de vacas com mastite; Lut: lavagem do 
úbere e tetos com água; Ma: cama de palha; Mb: cama de serrim ou serradura; Mc: cama de areia; Mcu: Manutenção dos 
cubículos; Md: cama com carbonato de cálcio; NFGrup: número de funcionários; Ofm: frequência de manutenção da máquina 
de ordenha; PCc: cubiculos de cimento; Pct: cubicullos de tapetes de borracha; PJ: retira primeiros jactos; PeD: pre-dipping; 
PoD: post-dipping; Sat: agrupamento de animais com mastite; PCM: protocolo de controlo de mastites; PT: definição do 
protocolo de tratamento; SM: material de secagem dos tetos; Sic: secagem de tetos individual ou colectiva; SS: selante no 
período seco; R: registo de mastites clínicas; Ret: tipo de sistem de retiradores de tetinas; TE: tipo de exploração; test: análise 
aos animais ante compra; TR: tipo de reposição animal; TO: tipo de ordenha; TO_SD: tipo de ordenha simples ou dupla; V_uni: 
rácio vaca/unidade de ordenha. 
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3.2.2.3 Relação entre explorações e variáveis 

A análise de correspondência múltipla possibilita colocar no mesmo plano as explorações e 

as variáveis em estudo (figura 8). Para cada exploração são visíveis as categorias das 

variáveis que lhes estão mais associadas e por isso mais próximas no plano cartesiano. 

As explorações de S. Miguel, identificadas de 1 a 13, posicionadas mais à esquerda e muito 

próximas entre si (figura 8) apresentam um padrão de práticas de maneio muito homogéneo 

com as seguintes características:  

-explorações em pastoreio e do tipo familiar (TE_a) onde não existe uma divisão 

definida das tarefas de maneio diário (DT_n), nem das tarefas da rotina de ordenha 

(DTO_n);  

-ausência de protocolos de controlo de mastites definidos (PCM_n) e de registos dos 

tratamentos dos animais (R_n); 

-o equipamento de ordenha é do tipo simples (TO_SD_a) com os animais numa 

disposição paralela (TO_g) e o sistema de remoção de tetinas é manual (Ret_n);  

-o circuito de desinfecção e limpeza da máquina de ordenha é feito de forma manual 

e não existe calendarizaçãoo definida para a manutenção do equipamento de ordenha 

(Deq_a); 

-rácio de menos de 10 vacas por unidade de ordenha (Vuni_a);  

-rotina de ordenha: não se utilizam luvas (L_n), antes da colocação das tetinas o 

úbere e tetos são lavados com água (Lut_s), não é aplicado pre-dipping (PeD_n), retiram-se 

os primeiros jactos (PJ_s) e não existe desinfecção das tetinas entre animais (DEV_n); 

-os animais em tratamento não estão separados dos restantes (Sat_n); 

-no período seco não se utiliza selante de tetos (SS_n).  

No 1º quadrante da figura 8, encontram-se as explorações da região Centro (n.º 27 ao 39), 

ao passo que no 4º quadrante estão posicionadas as explorações do EDM (n.º 14 ao 26).  

Relativamente às explorações do Centro (1º quadrante) e comparando com as de S. Miguel, 

verifica-se que há uma menor concentração de explorações, indicando, assim, um padrão 

menos homogéneo entre elas. As práticas mais associadas às explorações da região Centro 

são:  

-reposição dos animais feita maioritariamente através da compra de animais 

provenientes de explorações nacionais (CAN_s);  

-adição de material às camas com um intervalo superior a uma semana (Fm_e); 

-sistema automático de remoção de tetinas (Ret_s); 

-rácio de animais por unidade de ordenha entre 10 (inclusive) a 15 (Vuni_b).  

No entanto, existem três explorações (n.º 31, 34 e 39) que se distanciam das restantes mas 

próximas das seguintes características: 
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-explorações não familiares (TE_c), com mais de 6 funcionários (NFGrup_c);  

-areia como material de camas (Ma_c);  

-reposição com animais comprados (CA_s), maioritariamente novilhas (TR_b); 

-na ordenha, em média cada unidade comportar mais de 15 vacas (Vuni_c); 

-a limpeza dos corredores feita com mais de um dia de intervalo (LC_a).  

Tal não significa que estas características sejam exclusivas destas explorações, mas sim 

que estas explorações não estão tão associadas ao conjunto de práticas acima referido para 

este cluster. 

Existem características comuns a ambas as regiões (Centro e EDM) e, por isso, a sua 

localização no gráfico é equidistante das áreas com uma maior concentração de 

explorações do 1º e 4º quadrantes: 

-distribuição de tarefas definida no maneio diário da exploração (DT_s), bem como 

na rotina de ordenha (DTO_s);  

-rotina de ordenha: não ser feita a lavagem do úbere e dos tetos com água antes da 

colocação das tetinas (Lut_n), utilização de luvas (L_s), aplicação de pre e post-dipping 

(PeD_s; PoD_s) e secagem individual dos tetos (Sic_I);  

-os animais em tratamento colocados num grupo separado e ordenhados por último 

(Sat_I). 

Relativamente às explorações do EDM (4º quadrante) as categorias que mais associadas 

estão são:  

-rotina de ordenha: a não retirada dos primeiros jactos (PJ_n) e a utilização de papel 

para secagem do tetos (SM_p);  

-existência de salas do tipo swing-arm (TO_c) e calendarização anual da 

manutenção da máquina de ordenha (Ofm_b);  

-manutenção diária dos cubículos (Mcu_a) e aplicação de carbonato de cálcio nas 

camas (Md_s);  

-leite mastítico não aproveitado para a alimentação de vitelos (LM_b);  

-explorações que, adicionalmente ao parque de cubículos, possuem um parque 

exterior de exercício (AE_s);  

- vacinação contra mastites (V_s) e não utilização de antibióticos na secagem 

(AbS_n). 
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Figura 8. Análise de correspondência múltipla – relação entre as variáveis e as explorações. 

Legenda: AA: presos à manjedoura; AB: cubículos livres; AbS: antibiótico no período seco; AC: estabulação livre; AD: 
pastoreio; AE: cubículos livres com parque de exercício; CA: reposição com animais comprados; CAE: compra de animais 
estrangeiros; CAN: compra de animais nacionais; Deq: sistema de desinfecção do material; DEV: desinfecção de tetinas entre 
vacas;Deq: desinfecção do equipamento de ordenha(a-manual; b-automático)  DT: divisão de tarefas na exploração; DTO: 
divisão de tarefas na ordenha; Fm: frequência de adição de material às camas(a-diária; b-semanal; c-duas vezes por semana; 
d-mais de duas vezes por semana; e- intervalo superior a 1sem); Iat: identificação dos animais em tratamento; L: utilização de 
luvas; LC: frequência de limpeza dos corredores (a-menos de uma vez por dia; b-Uma vez por dia; c- mais que uma vez por 
dia); LM: destino do leite de vacas com mastite(a- para alimentação dos vitelos; b-descartado); Lut: lavagem do úbere e tetos 
com água; Ma: cama de palha; Mb: cama de serrim ou serradura; Mc: cama de areia;Md: cama com carbonato de cálcio; Mf: 
sem material de cama adiconado; Mcu: Manutenção dos cubículos( a-diária;b- várias vezes por semana;c-semanal;d-menos de 
uma vez por semana); Md: cama com carbonato de cálcio; NFGrup: número de funcionários (a-até 3;b- 3 a 6;c- mais de 6); 
Ofm: frequência de manutenção da máquina de ordenha(a-menos de 6 meses;b-anual;c-sem periodização definida); PCc: 
cubiculos de cimento; Pct: cubicullos de tapetes de borracha; PJ: retira primeiros jactos; PeD: pre-dipping; PoD: post-dipping; 
Sat: agrupamento de animais com mastite; PCM: protocolo de controlo de mastites; PT: definição do protocolo de tratamento(i-
definidos pelo médico veterinário; II-definidos pelo produtor;n-sem protocolo definido); Sat: segregação dos animais em 
tratamento (i-ordenhados em último; II-unidades separadas; n-sem separação); SM: material de secagem dos tetos(t-tecido; p-
papel); Sic: secagem de tetos(i-individual; c-colectiva); SS: selante no período seco; R: registo de mastites clínicas; Ret: tipo de 
sistem de retiradores de tetinas; TE: tipo de exploração (a – familia; b- familiar com funcionários; c- não familiar); test: análise 
aos animais ante compra; TR: tipo de reposição animal(a- vacas; b- novilhas); TO: tipo de ordenha (c-swing; d-tandem; e-
espinha; f-circular; g-paralela; h-robot); TO_SD: tipo de ordenha (a- simples; b- dupla); V_uni: rácio vaca/unidade de ordenha 
(a- menos de 10 animais;b-10 (inclusivé) a 15;c: mais de 15). Variáveis sem espeficação de categorias têm apenas sim (s) ou 
não (n) como possíveis respostas. 
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3.3 Cultura da amostra do leite do tanque – classificação das 
explorações como “contagiosas” ou “ambientais” 

As explorações foram classificadas em “contagiosa” ou “ambiental” em função da natureza 

dos microorganismos identificados na amostra do leite do tanque, como já referido. Dos 

agentes contagiosos pesquisados (S. aureus, S agalactiae e Prototheca spp.) apenas foi 

isolado S. aureus. Em cerca de 72% do total das explorações foi isolado S. aureus, não 

tendo sido significativa a diferença entre as regiões (tabela 21).   

Tabela 21. Amostra do leite do tanque de refrigeração: classificação das explorações por 
microorganismos isolados e CCS.  

Nome da variável Descrição da variável Amostra S. Miguel EDM Centro p 

Classificação das Explorações 
    

0,293
a
 

 
Contagiosa (%) 

Houve crescimento de pelo menos um 
agente contagioso na amostra semeada 71,8 76,9 53,8 84,6 

 

 
Ambiental (%) 

Apenas foram isolados microorganismos 
ambientais 28,2 23,1 46,2 15,4 

 

CCS (x1000 cél/ml) 
Média da contagem de células somáticas 
da amostra colheira

c
  303 254 185 485 <0,05

b
 

Nível de significância (p) para a associação entre a variável e a região: 
a
Teste de Fisher, IC 95%,

b
Teste one way ANOVA, IC 

95% 
c
Contagem realizada pelo DeLavall cell count® 

 

Compararam-se a CCS média do leite do tanque das várias explorações das diferentes 

regiões e notou-se um valor superior na região Centro (p<0,05) (tabela 21). 

Após confirmar a distribuição normal da CCS aferida em cada amostra de leite processada 

e, utilizando o teste one way ANOVA, verificou-se que as explorações “contagiosas” 

apresentaram, em média, uma CCS mais elevada (332) que as “ambientais” (252) (p= 

0,424).  

3.3.1 Classificação das explorações e sua relação com o impacto 
económico das mastites 

Após classificar cada exploração como “contagiosa” ou “ambiental” na sequência dos 

resultados da análise do leite do tanque, foi avaliado o impacto económico das mastites em 

cada uma destas categorias. Através do teste estatístico one way ANOVA, aferiu-se que 

explorações classificadas como “ambientais” apresentam um custo médio de 138,88 

€/vaca/ano, ao passo que nas explorações “contagiosas” o valor foi de 150,28 €/vaca/ano 

(p=0,873;IC 95%). 
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4. Discussão 

4.1 Materiais e métodos  

Antes de iniciar a discussão dos resultados obtidos com o presente estudo, cumpre fazer-se 

uma abordagem às condições em que o mesmo foi realizado. 

4.1.1 Amostragem 

As amostras de um estudo, como é sabido, são classificadas como “amostra conveniente” 

se a selecção de elementos da população for feita pela escolha dos que são mais facilmente 

acessíveis ao observador. Não assegurando este tipo de amostra a representatividade da 

população, sugere-se precaução na extrapolação das conclusões obtidas para o universo da 

amostra (Feild, Pruchno, Bewley, Lemay & Levinsky, 2006). A opção por este método de 

selecção foi condicionada pela ausência de condições que permitissem a escolha de uma 

amostragem aleatória. Desta forma, sugere-se que, para um trabalho futuro, o mesmo seja 

realizado tendo por base uma amostra aleatória para que esta seja representativa da 

população. 

4.1.2 Recolha de dados 

4.1.2.1 Amostra do leite do tanque 

Para a classificação das explorações como “contagiosa” ou” ambiental”, em cada exploração 

foi realizada uma única colheita de leite do tanque de refrigeração. Idealmente, deveria ter 

sido recolhido um maior número de amostras ao longo do tempo para aumentar a 

sensibilidade do teste. Esta temática será discutida mais à frente em “Prevalência de 

agentes contagiosos no leite do tanque e sua relação com as práticas de maneio”.  

Além da questão da sensibilidade, o congelamento da amostra pode ter influências 

benéficas ou não nos resultados da cultura do leite, dependendo dos agentes pesquisados. 

Schukken, Grommers, Smit, Vandegeer e Brand (1989) num estudo realizado em 182 

amostras de leite de MC e MSC concluíram que, naquelas em que se procedeu ao seu 

congelamento, se notou uma diminuição dos agentes ambientais e um aumento de SCN.  

O efeito do congelamento na detecção de S. aureus despoleta alguma controvérsia. Alguns 

autores defendem haver vantagem ao realizar uma pré congelação da amostra (Godden et 

al., 2005; Villanueva, Tyler & Thurmond, 1991), que justificam pela consequente destruição 

de macrófagos e neutrófilos que permite a libertação de S. aureus fagocitados. 

Pehlivanoglu, Yardimci e Turutoglu (2015) defendem também esta vantagem, com o 

argumento da possível desagregação de aglomerados de bactérias. Outros autores afirmam 

que a congelação não aumenta a detecção de bactérias (Bexiga et al., 2010; Schukken et 

al., 1989). Em qualquer dos casos, a congelação não parece ter efeitos negativos na 

detecção de S. aureus. 

Figura 5. Respostas ao questionário: compilação e codificação de dados - extracto de tabela. 
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No que concerne à CCS, Barkema et al. (1997) defendem que o congelamento de amostras 

de leite não influencia significativamente a contagem, podendo, portanto, amostras 

congeladas ser usadas em programas de investigação e de controlo de mastites. 

4.1.2.2 Registos da ocorrência da doença nas explorações 

A obtenção de registos verídicos e de qualidade, bem como a sua organização, são a base 

de uma correcta análise económica, contudo nem sempre é fácil consegui-los. Quando se 

pretendem realizar alterações no maneio para o combate de doenças, reduzindo a sua 

prevalência e impacto na saúde e produtividade dos animais, é de extrema importância a 

existência de dados completos e fidedignos para assim se conseguir estimar correctamente 

os benefícios que cada acção trará (Marsh, 1999).  

Contrariamente ao que aconteceu nas outras regiões, nas explorações de S. Miguel, por 

não existirem registos, não foi possível obter todos os dados pretendidos, impossibilitando 

um conhecimento mais profundo sobre o impacto económico da doença nesta região. Foi 

sentida uma dificuldade acrescida no acesso a dados relativos aos registos de casos de MC, 

de tratamento aplicados e taxas e razões de refugo. Assim, em S. Miguel não foi possível 

calcular o impacto económico total da doença, mas apenas estimar o impacto causado pelas 

MSC e o custo de um caso de MC.  

4.1.3 Modelo económico 

Existem variados modelos económicos desenvolvidos e disponíveis para o cálculo do 

impacto económico das mastites nas explorações leiteiras. A escolha recaiu sobre o Annual 

losses due to mastitis above a desirable baseline level (Fetrow, 2003), uma vez que, 

simultaneamente, permite um preenchimento intuitivo e um ajuste dos dados inseridos 

(input) ao longo do tempo. Outra vantagem reside no facto de possibilitar a avaliação do 

impacto económico (output) a dois níveis:  

-ao nível de toda a exploração, através da obtenção de um valor para o impacto 

económico total da doença num determinado período de tempo;  

-e ao nível do animal, estimando o custo de um caso clínico singular.  

A existência de um estudo realizado na região de EDM (Aires, 2005) usando este modelo, 

foi outra das razões que contribuíram para esta opção. 

O modelo aceita o princípio de que não será possível a eliminação da doença na 

exploração, mas sim o controlo da mesma (Fetrow, 2014). Desta forma, os resultados finais 

são obtidos partindo de uma base com limites definidos como aceitáveis para a doença, que 

podem ser introduzidos pelo próprio utilizador. Assim, e para cada exploração, partindo da 

base previamente estabelecida, o valor final apresentado pelo modelo corresponde ao 

impacto económico acima desse patamar. Importa aqui relevar esta condição, intrínseca ao 

próprio modelo, que deverá ter-se sempre presente para que se possam melhor entender 

tanto os resultados como todas as vantagens da utilização deste instrumento. Apesar dos 
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limites aparecerem, por defeito, no modelo, na prática e segundo o autor (Fetrow, 2014), por 

não existirem valores estanques para os definir, é necessário especificar quais os valores 

em que a avaliação económica se baseia para que se possam entender e enquadrar os 

resultados.  

A taxa de refugo aplicada no modelo para definição do limiar aceitável (5%) poderá ser um 

valor diminuto e de difícil alcance em muitas explorações. Ansari-lari et al. (2012), num 

estudo em 9 explorações leiteiras referem as mastites foram responsáveis por 6,5% do 

refugo total e Pinedo, Vries, e Webb (2010), num trabalho realizado nos EUA com 14000 

registos, encontraram um valor de 12,1%. Desta forma se depreende que a taxa de refugo 

tida como ideal nas várias explorações deverá ser adaptada a cada realidade. 

É relevante o facto do valor total apresentado ser subdividido em 4 componentes, dado que 

possibilita identificar o factor que mais contribui para o custo das mastites. Apesar de, para o 

cabal entendimento dos resultados da aplicação do modelo ser inevitável desagregar o 

impacto em vários factores, esta desagregação nem sempre é fácil de definir (Fetrow, 2014). 

O autor clarifica esta dificuldade ao questionar-se se a morte de um animal deverá ser 

considerada como um custo de uma MC ou como componente dos custos de refugo. 

Contudo, é esta divisão que possibilita delinear um programa de controlo da doença 

incidindo sobre a particular situação da exploração.  

Ao nível do animal individual, ao estimar o custo de um caso clínico, o modelo assume que 

existem vários tipos de MC, com diferentes custos e diferentes frequências. O custo médio 

de um caso clínico estimado tendo em conta essas particularidades, permite uma maior 

aproximação ao custo real. 

O modelo permite observar a preponderância que a alteração de determinados índices têm 

no impacto final, por exemplo, permite observar a influência que uma alteração na taxa 

anual de mastites, na CCS ou na taxa de morte e refugo, representam no custo da doença 

no seu todo. Assim, neste ponto salientam-se duas vantagens da utilização deste modelo:  

- analisar a exploração ao longo do tempo tendo em conta a alteração dos seus 

índices;  

- e/ou simular uma descida de cada índice e estimar qual a possível poupança futura.  

A maior desvantagem encontrada na aplicação do modelo reside no facto de ser necessário 

uma grande quantidade de dados para o seu preenchimento, quer relativos à economia da 

exploração, quer às características do seu efectivo animal. Muitos dos dados requeridos 

poderão não ser de fácil e imediata obtenção, no entanto, é esta abrangência que faz com 

que, no seu todo, o modelo permita criar uma situação muito próxima da realidade, 

assegurando uma maior confiança aos resultados que apresenta. Mesmo nas situações 

onde não é possível obter todos os dados e que as considerações finais sobre o impacto 
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económico na exploração sejam incompletas, estas continuam a ser úteis para definir a 

situação e as práticas prioritárias a adoptar (Fetrow, 2014). 

Apesar de todas as vantagens do modelo já referidas, este tem no entanto, o inconveniente 

de não considera nos seus cálculos a influência que as mastites podem ter noutros aspectos 

da vida do animal. São disso exemplo alguns custos indirectos como o impacto na fertilidade 

e na propagação da doença entre os animais (Petrovski et al., 2006) e a redução nos custos 

da alimentação pela diminuição de ingestão de alimento que pode atingir 30% na sequência 

de uma MC grave (Bareille, Beaudeau, Billon, Robert & Faverdin, 2003; Nielsen, 2009; 

Yalçin, 2000).  

Como o próprio autor afirma, a caracterização e cálculos de custos associados às mastites 

serão sempre passíveis de se tornarem mais completos, pois será praticamente impossível 

desenvolver um modelo que considere todos os valores e variáveis com impacto no custo da 

doença (Fetrow, 2014). 

 

4.2 Discussão dos resultados  

4.2.1 Impacto económico das mastites 

Aqui, discutir-se-ão os resultados económicos alcançados com o presente estudo. Começar-

se-ão por discutir os valores obtidos para o custo de uma MC e a percepção dos produtores 

relativamente ao mesmo, seguindo-se de uma abordagem ao impacto económico que a 

doença, na sua totalidade, poderá representar nas explorações. No entanto, é de referir o 

espirito crítico necessário à comparação dos resultados obtidos entre o presente trabalho e 

outros existentes. Os diferentes estudos incluem uma enorme variedade de factores, pelo 

que diferentes valores não significam que as estimativas obtidas não correspondam à 

realidade, podendo esta discrepância ser resultado de metodologias de cálculo distintas, ou 

que o estudo tenha tido por base outras realidades produtivas (Fetrow, 2014).  

4.2.1.1 Estimativa do custo de um caso de mastite clínica 

Cada caso de MC tem a sua particularidade. Para além de depender do microorganismo 

patogénico envolvido, depende também da capacidade de resposta à agressão por parte de 

cada animal. Assim se compreende que não seja possível encontrar um valor preciso e 

exacto para o custo de uma MC que patenteie todos os casos em todas as explorações. 

Desta forma, para cada realidade os custos aferidos reflectem-se em valores que podem 

variar dentro de um largo espectro. Como já referido, o modelo económico aplicado 

possibilita a conjugação de um vasto número de parâmetros e características, fazendo com 

que o valor médio obtido para caracterizar o impacto de uma MC, seja o mais aproximado 

possível da realidade.  

No presente estudo, o custo médio aferido para uma MC foi de 118 €. Este valor, apesar de 

menor que os apresentados pela maioria dos estudos referenciado na tabela 4, não 
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compromete ou tira relevância às conclusões da análise. Cada estudo realizado está 

inserido num contexto socioeconómico próprio, onde naturalmente se compreende que o 

custo da mão-de-obra, dos tratamentos e/ou o custo relacionado com as perdas de 

produção (por ocorrerem maiores quebras ou por se praticarem diferentes preços para o litro 

de leite) sejam diferentes dependendo do país, região e método de produção praticado.  

O custo de uma MC mostrou-se diferente nas regiões estudadas (p<0,05). Este custo 

diferenciado poderá ser justificado pela distinção dos valores base ponderados para cada 

componente, por exemplo, o custo da mão-obra adicional, custo do tratamento e das perdas 

de produção são menores em S. Miguel, reflectindo-se num menor custo por cada caso de 

MC (98 €). Nesta região, o serviço veterinário está incluído nos serviços que, mediante o 

pagamento de uma quota anual, as associações oferecem aos seus associados, não sendo 

cobrada cada deslocação e consulta do MV de forma individual, como acontece nas outras 

regiões.  

Ainda e relativamente ao menor custo associado às perdas de produção, este pode ser 

justificado por, em cerca de 53,9% das explorações desta região, o leite mastítico ter sido 

aproveitado para a alimentação dos vitelos. Assim, o seu valor não é cotado como 0 €, como 

acontece por exemplo na região do EDM, passando a ser-lhe atribuído um valor equivalente 

ao do leite de substituição, que deixa assim de ser necessário adquirir. Esta prática, que 

representará uma poupança para o produtor, também se verifica noutros países. Brunton et 

al. (2012), num estudo realizado no Reino Unido, aferiram que em 87% das explorações o 

leite de quartos mastíticos era aproveitado para a alimentação dos vitelos. Todavia este 

aproveitamento poderá ter outras implicações, como será discutido de seguida.  

Na região Centro, aproveitar leite descartado é também uma prática frequente, contudo, 

nesta região, a maioria das explorações que o fazem, submetem o leite a um tratamento 

térmico prévio (pasteurização). Esta questão não foi incluída no questionário realizado, 

porém num estudo próximo será uma matéria interessante de investigar atendendo à 

grandeza que o descarte de leite representa no impacto económico da doença.  

No âmbito da transmissão de agentes infecciosos, utilizar leite descartado para a 

alimentação de vitelos, sem que seja submetido a qualquer tratamento, pode ser contra 

producente, além de que, quando o leite possui resíduos de antibióticos, mais tarde, podem 

vir a ser verificadas resistências a algumas substâncias (Aust et al., 2013). No entanto, 

oferecer aos vitelos leite descartado que seja submetido à pasteurização e proveniente de 

vacas não tratadas com antibióticos parece ser uma prática bem aceite e rentável (Aust et 

al., 2013). Cada situação particular exige uma criteriosa análise custo-benefício.  

No EDM, o custo médio de uma MC apresentou o valor mais elevado (140 €/caso). 

Nenhuma exploração desta região mencionou aproveitar o leite descartado para a 

alimentação dos vitelos, facto que poderá ter influenciado este valor.  
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Relativamente ao custo de uma MC de maior gravidade, foi na região Centro que se 

verificou um custo maior; a justificação parece estar no facto do serviço veterinário, aqui, 

apresentar um custo superior por cada deslocação.  

4.2.1.1.1 Análise da estimativa do produtor para o custo de uma mastite clínica 

Num estudo realizado por Huijps et al. (2008) os autores avaliaram a percepção que os 

produtores têm do impacto económico total das mastites e concluíram que 72% dos 

produtores subestimavam-no, 20% sobrevaloriza-o e que apenas 8% tinham uma percepção 

correcta. No presente estudo, foi avaliada a percepção do produtor, mas focando apenas no 

custo de um caso singular de MC. Contrariamente ao que Huijps et al. (2008) verificaram no 

que diz respeito ao impacto económico total das mastites, cerca de 70% dos produtores 

sobrevalorizaram o custo médio de uma MC, contudo a percentagem de produtores com 

boa percepção foi semelhante (11%).  

Em presença de tão grande percentagem de produtores que sobrevalorizaram o custo 

médio de uma MC, decidiu-se analisar esta sobrevalorização e verificou-se que em 51% 

destas situações, o valor referido, apesar de ultrapassar o custo médio, encontrava-se entre 

este e o custo de uma mastite grave. Desta forma, pode afirmar-se que apesar de grande 

parte dos produtores sobrevalorizarem o custo médio de uma MC, têm uma boa percepção 

do custo que uma MC pode atingir, com repercussões no impacto económico da exploração.  

4.2.1.2  Impacto económico anual das mastites nas explorações 

O impacto económico total das mastites nas explorações leiteiras estudadas foi de, em 

média, 147 €/vaca/ano, valor esse que não se distancia muito dos valores referidos noutros 

trabalhos realizados na UE (tabela 4). No presente trabalho, a região Centro apresentou um 

impacto superior à do EDM, contudo sem diferenças estatisticamente significativas (p= 

0,304).  

Na região do EDM já havia sido realizado um estudo tendo por base o mesmo modelo 

económico, onde o custo aferido foi de 96 €/vaca/ano (Aires, 2005). No presente trabalho o 

valor aferido para esta região foi de 113 €/vaca/ano, podendo esta diferença dever-se a 

alterações nos custos e receitas de produção, ou ser apenas devida à variabilidade 

individual das explorações que compões as amostras. 

De forma geral, os valores obtidos nas explorações de ambas as regiões apresentam 

grande amplitude. Em algumas explorações (5/26) verificou-se que o impacto económico da 

doença não vai para além dos valores aceitáveis. Em todas as restantes, as mastites 

apresentaram um impacto económico superior ao limite definido como aceitável, havendo 

mesmo as que atingiram um valor de 623 €/vaca/ano. Assim, e como já referido por Lam et 

al. (2007), para garantir o sucesso de um plano de controlo de mastites será importante uma 

análise particular e direccionada para cada exploração. Esta personalização, que consiste 

em realizar os cálculos com base nos dados e condições específicos da produção, faz com 
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que os produtores acreditem e valorizem mais os resultados obtidos, demonstrando maior 

receptividade e motivação para a adopção de novas práticas (Hogeveen et al., 2011). 

Todavia, na ausência de registos esta estimativa é de todo impossível de realizar, sendo 

assim necessário recorrer a estudos efectuados noutras realidades a fim de demonstrar ao 

produtor o impacto que a doença poderá estar a representar na sua exploração. Nestas 

situações o valor mencionado para o custo das mastites não terá tanto impacto na 

motivação do produtor, sendo mais difícil a aceitação de sugestões no âmbito do controlo da 

qualidade do leite. Neste prisma pode-se referir o caso da ilha de S. Miguel, onde, por falta 

de manutenção de registos (por exemplo, registos relativos às MC e causas de morte e 

refugos dos animais) se tornou impossível obter uma estimativa para o impacto anual da 

doença. Apesar de em S. Miguel um caso de MC se ter revelado com um custo inferior, o 

mesmo não poderá ser afirmado no que respeita ao impacto total da doença. Na ausência 

dos dados supracitados foi impossível aferir a taxa de mastites e o custo das mortes e 

refugos dos animais, que muito influenciam o impacto económico total.  

Analisando as perdas de produção, trabalhos anteriormente publicados sugerem que é este 

o factor com maior peso no impacto económico total das mastites. Segundo o NMC (1998) e 

Huijps (2008), este factor é responsável por cerca de 70% do custo total da doença, 

seguindo-se-lhe o custo de reposição com, aproximadamente, 20%. No presente trabalho, 

os resultados apresentam-se algo díspar relativamente a estes valores, no entanto é difícil 

comparar resultados quando o método de imputação dos custos aos vários parâmetros não 

se efectua de igual modo. Por exemplo, no modelo económico de Fetrow (2003) as perdas 

de produção que ocorrem na sequência de MC são contabilizadas na componente dos 

custos das MC, ao passo que nos estudos supracitados as “perdas de produção” terão sido 

todas englobadas no mesmo componente, independentemente da sua origem, MC ou MSC.  

Quanto à distribuição do custo total pelas 4 componentes, os valores médios obtidos 

indicaram que a componente “custos das MC” representou a maior parte dos custos (em 

média 32%), seguida do custo por “mortes e refugo”, com uma média aproximada de 29%, e 

de “perdas de produção” com cerca de 26%. O factor menos representativo foi a 

“penalização no valor do litro do leite”, com 14%. As percentagens relativas encontradas 

apresentam um padrão semelhante ao estudo realizado no EDM antes referido (Aires, 

2005). Neste, a autora aquando da apresentação dos seus resultados engloba três das 

componentes (perdas de produção, desvalorização do preço do leite e mortes e refugo) 

como uma só, designando o seu somatório de “perdas de produção”; desta forma a autora 

conclui que as “perdas de produção” representaram 70% do custo total das mastites no seu 

estudo, em contraste com os 30% relativos às perdas por MC. Se a mesma metodologia 

tivesse sido adoptada no presente trabalho, encontrar-se-iam os mesmos valores. 
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No custo dos diferentes componentes do impacto económico total em termos de €/vaca/ano, 

o “custo das MC” e das “mortes e refugo” apresentaram os valores médios mais elevados e 

até aproximados (44€/vaca/ano e 45€/vaca/ano, respectivamente). Na literatura é 

frequentemente referido que são as MSC as maiores responsáveis pelo impacto económico 

das mastites, ultrapassando até o custo das MC (Huijps et al., 2008; NMC, 1998; Petrovski 

et al., 2006). Surpreendentemente, “as perdas de produção devido a MSC” foi a componente 

que revelou um custo médio menor (24€/vaca/ano). Comparando com estudos já publicados 

por diversos autores (tabela 4), este valor é relativamente mais baixo. Mais uma vez se 

salienta o facto de se tratar de valores médios e a necessidade de uma análise individual a 

cada exploração. Por exemplo, neste trabalho explorações houve em que este valor foi nulo, 

enquanto noutras chegou aos 83 €/vaca/ano.  

Qualquer que seja o parâmetro a calcular, considera-se útil e mais relevante comparar 

valores obtidos na mesma exploração ao longo do tempo e com o mesmo método de 

cálculo, do que a comparação feita com valores obtidos noutros estudos realizados em 

diferentes condições de produção e com outra metodologia de cálculo.  

4.2.2 Discussão das práticas de maneio e da qualidade do leite 

Ao delinear um programa de controlo e prevenção de mastites, é importante saber quais os 

factores de risco existentes e as práticas preventivas aplicadas, assim como a prevalência 

de agentes contagiosos na exploração, bem como relacionar estes factores com parâmetros 

de qualidade do leite e com o respectivo impacto económico. Pela análise das frequências 

de resposta ao questionário, conjugadas com a ACM, pôde-se identificar práticas e 

características distintas em cada região estudada.  

4.2.2.1 Práticas de maneio  

4.2.2.1.1 Metodologia de análise de dados aplicada 

A ACM é um bom método de análise estatística para visualizar a associação entre os 

objectos de estudo, bem como entre as variáveis estudadas. Os métodos estatísticos 

exploratórios ou descritivos permitem explorar uma grande quantidade de dados para uma 

primeira abordagem à realidade estudada com o intuito de encontrar um padrão ou 

comportamento relevante. Assim, através deste verificou-se a padronização em três grupos, 

por características intrínsecas das explorações, que neste caso coincidiram com as 3 

diferentes regiões.  

Uma análise paralela das frequências torna-se bastante útil para uma melhor compreensão 

das relações observadas nas imagens gráficas obtidas por ACM. Nestas, a proximidade de 

uma variável a determinados elementos apenas indica que está mais associada a esses 

mesmos elementos do que com os restantes, não invalidando o facto da sua frequência 

poder ser baixa. Por exemplo, relativamente à vacinação contra mastites, esta prática que 

não se verificou em nenhuma exploração de S. Miguel, foi constatada em três (3 de 13) 
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explorações do EDM e em uma (1 de 13) da região Centro, o que, graficamente, aproximará 

esta variável mais do EDM, comparando com as o Centro e S. Miguel, ainda que a sua 

frequência seja baixa.  

No que concerne a publicações no âmbito da qualidade do leite e saúde do úbere, não 

foram encontradas referências à aplicação deste método de análise, ACM, pelo que este 

trabalho poderá ser visto como uma nova perspectiva de abordagem ao tema. Porém, e 

neste estudo em particular, o elevado número de variáveis em análise levantou algumas 

dificuldades na interpretação gráfica dos dados pela concentração de pontos. Neste sentido, 

em futuros trabalhos sugere-se o complemento desta análise com análises desagregadas 

por grupos de variáveis. A formação destes grupos de análise deverá atender a uma 

selecção de variáveis de acordo com critérios pertinentes à situação concreta, 

proporcionando assim uma leitura mais fina e uma mais profunda interpretação dos 

resultados. 

4.2.2.1.2 Análise de correspondência múltipla para a associação entre variáveis 
em estudo 

Através da figura 7 é possível observar de que forma as variáveis estão associadas entre si, 

ou seja, como varia o padrão de respostas entre as mesmas. Quanto mais semelhante for 

este padrão, maior será a sua proximidade gráfica e maior será sua relação na rotina diária 

da exploração.  

É facilmente compreensível que o número de funcionários esteja relacionado com o tipo de 

exploração, uma vez que “explorações não familiares” têm, em regra, maior dimensão e, por 

isso, necessidade de um maior “número de funcionários”. Da mesma forma se compreende 

que as variáveis relativas à compra de animais, seja a decisão da compra, o tipo de animais 

a comprar e se são ou não efectuadas análises antes da compra, apresentem respostas que 

variam na mesma forma. Apenas as explorações que compram animais responderão que 

tipos de animais compram e se fazem ou não a testagem dos mesmos. Quando os 

produtores responderam não comprar animais, as restantes questões relativas à compra 

revelaram-se insubsistentes. É desta interdependência de relações que resulta a associação 

e proximidade dos pontos no gráfico. 

A representação gráfica da “compra de animais” apresenta-se próxima da do “tipo de 

exploração”, o que é explicado pelo facto de serem as explorações maiores (as da região 

Centro) que têm maior tendência a comprar animais, enquanto as do tipo “familiar” e 

“familiar com funcionários” manifestam maior propensão para fazer reposição apenas com 

animais da própria recria. 

Para a proximidade gráfica observada entre as variáveis “destino do leite mastítico”, “rácio 

vacas:pontos de ordenha”, “material das camas areia” e “estabulação livre”, não foi 

identificada uma potencial explicação plausível. 
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Sugere-se algum cuidado na análise de algumas relações de proximidade gráfica que se 

estabelecem pelas suas baixas ocorrências na amostra, apesar de não existirem evidências 

de que haja uma interdependência entre elas. Por exemplo, a proximidade gráfica entre a 

“não vacinação dos animais contra mastites” e as variáveis “palha” como material de camas 

e “estabulação livre”.  

As variáveis “identificação dos animais em tratamento” e “utilização de antibiótico à 

secagem” têm uma frequência aproximada de 100%, ao passo que explorações em que os 

animais estão “presos à manjedoura” e aquelas onde existe um “parque de exercício 

adicional aos cubículos” apresentam frequências perto dos 0%. Assim, relativamente aos 

seus padrões de respostas a sua variação é baixa ou inexistente, resultando numa quase 

sobreposição de pontos no gráfico. 

No que à rotina de ordenha diz respeito, a ACM demonstrou haver associação entre a 

“remoção dos primeiros jactos” (PJ) e a “desinfecção das tetinas entre vacas”. Ao analisar 

as frequências de resposta verificou-se que esta associação possivelmente ocorre devido às 

práticas verificadas na ilha de S. Miguel, onde a quase totalidade de rotinas incluem PJ, mas 

é praticamente inexistente a “desinfecção das tetinas entre vacas”. Ainda que nas restantes 

regiões não exista um padrão de resposta entre estas variáveis, a sua proximidade gráfica é 

resultado do peso relativo (1/3) das respostas observadas em S. Miguel. 

O facto de as explorações possuírem ou não PCM, está mais associada a algumas das 

práticas de maneio. Esta era já uma associação esperada, na medida em que, a existência 

de PCM pressupõe uma maior atenção e cuidado por parte do produtor relativamente à 

qualidade do leite e saúde do úbere. Deste modo, estas explorações demonstram ter uma 

maior organização das tarefas, fazer maiores investimentos em material e equipamento e 

praticarem um maior número de acções de caracter preventivo.  

A maior associação verificada entre a “utilização de luvas”, “limpeza individual de tetos”, 

aplicação de “pre-dipping” e de “selante à secagem”, reflecte uma maior preocupação 

relativa ao controlo de agentes e das mastites. A adjacência destes últimos factores com o 

facto de haver “registos dos tratamentos de MC” demonstra que, um produtor 

consciencializado para a problemática, compreende também importância de registar as 

ocorrências da doença. 

A contiguidade encontrada entre as variáveis tipos de alojamento “pastoreio” e “cubículos 

livres” ocorre por estas serem características que contrastam entre si e por isso, na 

presença de uma delas, a outra não se verifica. O mesmo argumento justifica a proximidade 

entre as variáveis “piso dos cubículos”: “cimento” versus “tapetes de borracha”.  

A disposição dos animais na ordenha (TO) parece estar fracamente associada à rotina de 

ordenha das explorações. Todavia, comparando com a variável TO, a variável respeitante à 
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classificação do equipamento de ordenha como “simples ou duplo” apresenta-se mais 

próxima, e por isso mais associada, às variáveis das práticas da rotina da ordenha. Tal facto 

pode ser fundamentado por em S. Miguel todas as explorações terem uma ordenha simples, 

ou seja, apenas com uma fileira de unidades de ordenha, e, como já referido, nesta região, 

existe um padrão de práticas de maneio distinto das restantes. Desta forma, percebe-se que 

as explorações com uma ordenha simples apresentem um determinado tipo de padrão de 

maneio e as de ordenha duplas apresentem outro. 

4.2.2.1.3 Práticas de maneio nas diferentes regiões – associação entre 
explorações e variáveis 

A região onde existem menos medidas preventivas e de controlo de mastites aplicadas é na 

ilha de S. Miguel. Nesta região, nenhuma das explorações mencionou ter ou ter tido algum 

programa de prevenção e controlo de mastites. Talvez por essa razão se verifique uma 

diferença de padrão mais marcada relativamente às outras duas regiões em estudo. O facto 

de se tratar de um sistema de produção distinto daquele que se verifica no território 

continental, aliado ao facto de se regerem por incentivos e apoios à produção com normas 

particulares para a região autónoma dos Açores, poderá fazer com que o produtor não tenha 

encontrado necessidade, ou não tenha percepcionado a importância que o controlo da 

qualidade do leite e da saúde do úbere representam, quer para o bem-estar animal, quer 

para uma produção mais eficiente e mais rentável. Uma futura aplicação de programas de 

controlo poderá conduzir a melhorias na qualidade do leite e saúde do úbere, com 

resultados positivos visíveis num curto espaço de tempo. Existe uma panóplia de acções 

correctivas simples e facilmente aplicáveis, sem que seja necessário utilizar muitos recursos 

ou fazer grandes investimentos. Como exemplo salienta-se a utilização de luvas (utilizadas 

apenas numa das explorações da região (1 em 13)) e a definição de uma ordem para 

ordenha dos animais (em 70% das explorações (9/13) não havia qualquer tipo de 

segregação animal). Estas práticas serão mais aprofundadas adiante em “Prevalência de 

agentes contagiosos no leite do tanque e sua relação com as práticas de maneio” 

Antes de sugerir qualquer medida correctiva, será fulcral motivar o produtor à mudança. 

Uma das formas para o fazer será mostrar o valor que o impacto económico das mastites 

poderá estar a representar na sua exploração. Para tal, é essencial que existam registos 

organizados e actualizados no que às mastites diz respeito. Considera-se que será este o 

ponto de partida para a melhoria da qualidade do leite e da saúde do úbere nesta região, 

uma vez que, só assim, se conseguirá conhecer o panorama real da doença na ilha, bem 

como, paralelamente, estimar o impacto económico em cada exploração 

Os registos serão fundamentais para definir quais os principais problemas das explorações, 

relacioná-los com os factores de risco existentes e assim delinear um plano de controlo 

adequado. Outra função importante dos registos é a de permitirem testemunhar, após 

aplicação das medidas sugeridas e através de indicadores de alerta, a melhoria, ou não, da 
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performance da exploração. Sucintamente, nesta região será essencial motivar o produtor à 

realização de registos para, posteriormente à sua análise, delinear uma estratégia de 

intervenção. 

Em contraste com as explorações de S. Miguel, tanto na região do EDM como na região 

Centro, cerca de 70% das explorações possuem PCM.  

Analisando as explorações do EDM e do Centro encontram-se algumas características 

associadas a ambas, nomeadamente uma boa distribuição e organização de tarefas na 

exploração e na ordenha, a utilização de luvas por parte dos ordenhadores, a aplicação pre 

e post-dipping, secagem dos tetos efectuada de forma individual e os animais em tratamento 

serem segregados e ordenhados por último. 

Relativamente ao EDM, o serrim é o material de camas maioritariamente utilizado e a adição 

de carbonato de cálcio é bastante frequente. A limpeza dos tetos, de forma geral, é 

efectuada com papel. A existência de uma calendarização na manutenção da máquina de 

ordenha é um factor de diferenciação em relação à região Centro, onde grande parte das 

explorações não tem um período definido para o mesmo. Pela análise de correspondência 

múltipla, a não aplicação de antibióticos à secagem é um factor mais associado a esta 

região, tal acontecendo porque, a única exploração (1/39) que não o aplica, se localiza nesta 

área geográfica.  

Foi no EDM que o custo de uma MC revelou ser superior e, tal como já referido, a razão 

para isso poderá estar no descarte do leite proveniente de animais infectados, sem que seja 

aproveitado para a alimentação dos vitelos. Uma sugestão seria a possibilidade de proceder 

à pasteurização deste leite. No entanto, por ser uma prática que representa um grande 

investimento inicial em equipamento, aliado às dificuldades que, neste momento, o sector 

leiteiro atravessa, a sua aplicação pode não acontecer no curto prazo.  

As explorações da região Centro revelaram ser todas de caracter “não familiar”, o que 

significa que as explorações com efectivos maiores se localizam nesta região. Aqui, existe 

um maior número de unidades de ordenha por exploração, porém, tal não significa um 

menor “rácio vaca:unidade de ordenha”, uma vez que o efectivo animal é muito superior. Um 

maior rácio vaca:unidade de ordenha, poderá representar uma maior eficiência da rotina de 

ordenha e de utilização do equipamento, porém, para afirmar o mesmo seria necessário ter 

averiguado os tempos de ordenha. Acresce que, um maior rácio poderá constituir um factor 

de risco adicional na transmissão de agentes contagiosos, caso as práticas preventivas 

estejam ausente, sejam insuficientes e/ou aplicadas inadequadamente.  

Relativamente aos cubículos, e contrariamente ao verificado na região do EDM, na região 

Centro foram mais frequentes os de caixa de cimento e com areia como material de cama. 

Existem diversas opções para o tipo de material a utilizar como cama, a opção irá depender 
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dos seus preços, da sua disponibilidade na área geográfica envolvente à exploração, do 

conforto animal que possibilitam, do sistema de remoção de efluentes das explorações e da 

facilidade de manuseamento do material, bem como das preferências pessoais de cada 

produtor (Endres, 2012). 

Vários autores confirmam a existência de uma relação entre os diferentes tipos de material 

de camas e o tipo e quantidade de microorganismos que neles se desenvolvem (Dufour, 

Dohoo, Devries & Scholl, 2008; Fairchild, McArthur, Moore & Hylton, 1982). Existe também 

uma correlação positiva entre o tipo e contagens de microorganismos no material das camas 

e os encontrados nos tetos dos animais (Zdanowicz, Shelford, Tucker, Weary & von 

Keyserlingk, 2004). Importa, portanto, perceber de que forma cada tipo de material de 

camas contribuiu para a proliferação de bactérias e assim fazer por minimizar a exposição 

dos tetos a microorganismos patogénicos. Zdanowicz et al. (2004), ao compararem camas 

de serrim e de areia, concluíram que contagens de coliformes e Klebsiella spp. são 

superiores em tetos de animais alojados em camas de serrim, comparativamente com 

camas de areia. A areia, ao ser um material inorgânico e não actuar como substrato para o 

desenvolvimento de microorganismos, poderá representar uma maior vantagem em 

comparação com materiais orgânicos (por exemplo, serrim), contudo tem a grande 

desvantagem de se depositar no fundo de lagoas e nas fossas de armazenamento de 

chorume, além de poder causar, pela sua infiltração e abrasão, um desgaste excessivo das 

engrenagens do material (Wallace, 2007). 

Ainda na região Centro, na rotina de ordenha, o tipo de material utilizado para a limpeza dos 

tetos é maioritariamente pano. Segundo Keefe (2012), os panos são a melhor opção para 

uma melhor limpeza dos tetos, desde que seja utilizado um por vaca e se assegure a sua 

correcta lavagem e desinfecção entre utilizações. Porém, essa desinfecção nem sempre é 

fácil de obter, o que representa um elevado risco na propagação da doença (Blowey & 

Edmonson, 2010). A capacidade de desinfectar o material vai depender de alguns factores, 

nomeadamente da temperatura de lavagem, da carga de material em cada lavagem e da 

secagem, que se quer minuciosa, para garantir a ausência de microorganismos (NMC, 

2013). Economicamente, optar entre pano ou papel irá depender dos custos e riscos 

associados a cada prática em cada exploração (Blowey & Edmonson, 2010).  

Nesta região existe uma maior automatização dos equipamentos utilizados, dando por 

exemplo, a remoção automática das tetinas após a ordenha. Esta característica já era 

esperada uma vez que explorações com um maior número de animais necessitam de 

recorrer a sistemas automatizados, minimizando o tempo despendido em cada tarefa e 

assim conseguir realizar o maior número de procedimentos necessários ao funcionamento 

diário da exploração. Contudo, esta automatização necessita de manutenção, 

aconselhando-se por isso o estabelecimento de uma calendarização para a sua verificação.  
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Berry, Scrivens e Hillerton (2005) num estudo realizado no Reino Unido demonstraram que 

mais de 60% das explorações não realizam uma revisão periódica ao seu equipamento de 

ordenha. Da mesma forma, na região Centro, conforme inquérito realizado, foi demonstrado 

que esta calendarização não estava definida em cerca de 54% das explorações. 

Este é um procedimento frequentemente descurado, podendo estar na origem de problemas 

relacionados com a saúde do úbere e a qualidade do leite (Keefe, 2012). A verificação e 

manutenção periódica do equipamento será, portanto, uma das práticas a promover nesta 

região.  

4.2.3 Qualidade do leite  

Através de parâmetros que caracterizam a qualidade do leite, como a CCS e a taxa 

cumulativa de mastites, não se pôde afirmar que existe uma menor ou maior qualidade do 

leite em alguma das regiões. Tendo em conta os dados do contraste leiteiro, a maioria das 

explorações apresenta uma média de CCS no leite do tanque entre 200.000 a 400.000 

cél/ml. Porém, na região Centro, comparando com as restantes, houve explorações com 

contagens médias superiores (p=0,177) (tabela 15). A média de CCS das amostras do leite 

do tanque recolhidas, no presente estudo em cada visita às explorações, apresentam 

resultados no mesmo sentido (p<0,05) (tabela 21). 

Segundo o NMC (1998), quando uma exploração apresenta uma média de 200.000 cél/ml 

no leite do tanque, aproximadamente 6% dos quartos do úbere estarão infectados, mas 

quando se atinge uma média de 500.000 cél/ml, este valor poderá alcançar os 16%. 

Associadas às infecções estão as perdas de produção que, economicamente, se reflectem 

em perdas avultadas. Vários estudos demonstraram a existência de uma associação entre a 

CCS do leite do tanque e a prevalência de S. aureus (Jayarao, Pillai, Sawant, Wolfgang & 

Hegde, 2004; Olde Riekerink et al., 2006). Deste modo, e devido à elevada prevalência do 

agente, constatada pelo presente trabalho, acredita-se que em algumas das explorações um 

plano mais direccionado para o controlo de agentes contagiosos traria enormes benéficos 

resultando em CCS médias mais baixas e, consequentemente, menores perdas de 

produção de leite e económicas. 

No que respeita à taxa cumulativa de mastites, considerando a região de EDM e Centro do 

país, determinou-se que 69% das explorações estudadas, no ano de 2014, apresentaram 

uma elevada taxa anual de mastites (superior a 30%). A CMT não foi avaliada no presente 

estudo por, num grande número de explorações, não ter sido possível aceder a este dado, 

optando-se pela não inclusão do mesmo.  

Acredita-se que, através da alteração e/ou adopção de novas práticas, será possível reduzir 

a incidência de MC e MSC, o que trará vantagens produtivas e económicas a cada produtor. 
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4.2.4 Prevalência de agentes contagiosos no leite do tanque e sua relação 
com as práticas de maneio 

Segundo Allore e Erb (1998), o benefício das medidas depende em muito do tipo de 

microorganismos patogénicos presentes na exploração, pelo que, antes de delinear 

qualquer programa, é importante estudar as suas prevalências. 

Quando se pretende investigar a prevalência de agentes responsáveis por infecções 

intramamárias, o método mais preciso consiste em analisar amostras de leite de cada quarto 

de todas as vacas em lactação, sendo este, no entanto, um método bastante trabalhoso e 

dispendioso. Em alternativa é feita a análise de amostras do leite do tanque, bastante útil 

para a detecção dos agentes contagiosos existentes na exploração (Olde, Barkema, Scholl, 

Poole & Kelton, 2010), embora com menor sensibilidade. Godkin e Leslie (1993) referem 

que, para uma única análise do leite do tanque, a sensibilidade é de 21% relativamente a S. 

aureus e 42% para S. agalactiae. Para obter uma maior sensibilidade na cultura da amostra 

do leite do tanque é necessário efectuar com frequência colheitas para análise (Jayarao, 

Pillai, Sawant, Wolfgang & Hegde, 2004), daí que a realização da análise de apenas uma 

amostra pode reflectir-se numa elevada percentagem de falsos negativos (Kelton & Godkin, 

2000). 

Bexiga e Vilela (2005) num trabalho tendo como base 12 explorações da região do Ribatejo-

Oeste com o objectivo de caracterizar a população microbiana responsável por MSC, 

detectaram S. aureus em 58% das explorações e em 50% detectaram S. agalactiae e S. 

dysgalactiae. Em 75% (9/12) das explorações foi detectada a presença de pelo menos 1 

destes 3 agentes contagiosos.  

No presente estudo, foi isolado S. aureus em 72% das explorações, que devido à relativa 

baixa sensibilidade, mas quase total especificidade do teste (Olde Riekerink et al., 2010)l, 

indica que provavelmente a prevalência real atingirá valores ainda superiores. O facto de 

não ter sido diagnosticada a presença de S. agalactiae ou Prototheca spp. poderá 

corresponder a resultados falso negativos.  

Olde et al. (2010), num estudo da prevalência de S. aureus em explorações canadianas, 

aferiram, através de análises de amostras do leite do tanque, que 74% das 226 explorações 

analisadas tinham S. aureus, valor este próximo do obtido no presente trabalho.  

Segundo Keefe (2012), o ponto (3) “rotina de ordenha apropriada” e (4) “manutenção do 

equipamento de ordenha” das recomendações do NMC são de extrema importância para o 

controlo de agentes contagiosos, nomeadamente S. aureus e S. agalactiae. O autor 

acrescenta ainda que as práticas que mais influência têm no controlo da CCS, e por isso no 

controlo destes microorganismos são: ter uma calendarização definida para a verificação e 

manutenção do equipamento da ordenha; uma rotina e ordem de ordenha dos vários grupos 

de animais definidas; utilizar luvas durante a ordenha; possuir um sistema de remoção de 
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tetinas automático; e aplicar post-dipping (Keefe, 2012). O presente trabalho, demonstra que 

algumas destas acções não terão sido praticadas nas diferentes regiões em estudo, 

concluindo-se que, em todas elas, existirão factores de risco possíveis de eliminar e assim 

contrariar a prevalência de S. aureus verificada no total das 39 explorações. 

Contudo, e tal como Allore e Erb (1998) sugerem, antes de adoptar as recomendações do 

NMC relativas às estratégias de controlo de mastites, deverá previamente ser investigada a 

prevalência dos agentes patogénicos nas explorações, estimando a eficácia e a eficiência 

das medida de controlo em cada caso particular. 
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Conclusão  

As mastites podem ser responsáveis por um extremo impacto económico nas explorações 

leiteiras, representando custos anuais na ordem dos milhares de euros. Os valores aferidos 

para caracterizar o impacto económico das mastites são muitos díspares entre explorações.  

Para que haja uma base sólida de tomada de decisões, o produtor, para além de informação 

relativa aos índices de presença da doença na sua exploração, necessita ter conhecimento 

da sua implicação em termos económicos. Existe uma relação estreita e dinâmica entre a 

prevalência da doença, o impacto económico que esta acarreta, bem como o maneio da 

exploração e os factores de risco existentes.  

Demonstrar o verdadeiro impacto económico em cada exploração será crucial para delinear 

futuros programas de controlo de mastites, adaptados a cada realidade produtiva. Quando 

se analisam os valores encontrados para definir o custo da doença, mais importante que 

encontrar uma média, é ver a forma como oscilam na mesma exploração, quer ao longo do 

tempo, quer pela substituição de práticas de maneio que vão sendo aplicadas. Depreende-

se, portanto, a necessidade de uma análise económica como ponto de partida e de 

monitorização do controlo das mastites nas explorações leiteiras. Para alertar e 

consciencializar o produtor para a problemática das mastites e da qualidade do leite, na 

ausência de um estudo económico feito na própria exploração, poderá, então, recorrer-se a 

valores obtidos em estudos publicados. 

No presente trabalho, o custo de uma MC foi de, em média, 118 €, podendo variar de 92 € a 

219 €. A diferença de custos de uma MC observada nas 3 regiões demonstrou ser 

estatisticamente significativa, apresentando a ilha de S. Miguel o menor custo, por contraste 

com o EDM, com o custo mais elevado.  

Na análise da doença como um todo, conclui-se que as mastites são responsáveis por 

perdas anuais médias de cerca de 147 €/vaca/ano, com uma amplitude de 0 a 623 €. 

Todavia, não se pôde provar que o impacto económico anual tenha sido diferente entre 

regiões 

Se é importante saber qual o impacto económico, mais relevante é saber de que forma se 

distribuem estes custos para que se possa actuar no sentido da sua redução. Dos factores 

que contribuem para o impacto económico das mastites, o custo com os casos clínicos foi o 

mais relevante e que mais contribuíram para este impacto.  

Na avaliação da percepção que o produtor tem do custo de um caso de MC, aferiu-se que, 

de forma geral, existe uma boa percepção do custo que um caso pode representar. 

Para qualquer tipo de análise económica, os registos são parte essencial. Na ausência de 

dados, a análise económica ao nível da exploração é impossível de concretizar, tal como se 
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sucedeu relativamente à ilha de S. Miguel. Este facto enfatiza ainda mais a importância dos 

registos neste sector. 

A amostra do leite de tanque recolhida em cada exploração, para a sua caracterização em 

função da presença ou não de agentes contagiosos, demonstrou que, no mínimo, 72% das 

explorações seleccionadas tinham este agente presente no seu leite do tanque. 

Na análise do maneio realizada no presente estudo, foi notória a existência de três grupos, 

cada um com um padrão de procedimentos e factores de risco característicos. O maneio 

praticado em S. Miguel forma um padrão mais distante das restantes regiões, ao passo que, 

para o EDM e o Centro, apesar de existirem características próprias de cada região, existem 

procedimentos muito semelhantes entre ambas.  

Embora em cada região exista um padrão de práticas que lhe é mais associado, não foi 

comprovado que essas características se traduzam em impactos económicos distintos. O 

facto de não terem sido obtidos os registos necessários para aferir o impacto económico das 

mastites em S. Miguel, impossibilita a tomada de qualquer conclusão na relação entre as 

práticas de maneio e o impacto da doença. Será pois, desejável o aprofundamento da 

temática com a realização, no futuro, de mais estudos nesta matéria. 

Independentemente da região, em todas elas é possível melhorar as práticas de maneio das 

explorações, principalmente no controlo e prevenção mais focado nos agentes contagiosos, 

nomeadamente S. aureus, e assim, baixar a CCS, reduzir as perdas de produção e minorar 

o impacto económico da doença. 

Complementarmente ao presente trabalho, sugere-se a realização de um estudo onde se 

definam os custos associados a programas de prevenção e controlo da doença, bem como 

aferir a eficácia e eficiência das correspondentes práticas. 

Caracterizar o impacto económico ao demonstrar apenas quais os custos totais não será 

suficiente para lidar com o problema das mastites. O mais importante para os produtores e 

para o MV é encontrar respostas para os reduzir ao mínimo. A redução nos custos pode ser 

entendida como um proveito resultante da aplicação de um programa de controlo de 

mastites.  

Motivar o produtor para a melhoria da saúde do úbere e optar por uma medicina, cada vez 

mais, preventiva é o Factor-chave. 
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ANEXOS 

ANEXO I - poster científico, Primeiro classificado, Congresso APB 2015 
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ANEXO II. Dashboard qualidade do leite (Projecto desenvolvido durante o período de 

estágio) 
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ANEXO III - Questionário base 

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE E DO IMPACTO ECONÓMICO DAS MASTITES 

EM TRÊS BACIAS LEITEIRAS:  

S. MIGUEL, ENTRE-DOURO-E-MINHO E REGIÃO CENTRO 

QUESTIONÁRIO 

No âmbito de estudo realizado para dissertação de mestrado, é necessária a recolha dos dados que 
se seguem, relativos ao ano civil de 2014. 

A) Caracterização Geral da Exploração 
 

1. Região    

2. Tipo de 
Exploração 

a) Familiar 
b) Familiar c/ 

funcionários 
c) Não familiar 

5. Nº médio vacas em lactação 

 

3. Nº de 
funcionários 

 
6. Nº médio de vacas no 

período seco 
 

4. Divisão de tarefas 
no maneio diário 
da exploração 

s) Sim  
n) Não 

7. Produtividade média (L/dia) 
por vaca lactante 

 

 

B) Higiene e Conforto 
 

1. Tipo de 
alojamento 

 
(possível assinalar 

mais que uma 
resposta) 

a) Coleiras 
b)Cubículos Livres 
c)Estabulação livre 
d) Pastoreio 
e) Parque de Exercício 

4. Manutenção 
dos cubículos 

a) Diária 
b) Várias vezes por 

semana 
c) Semanal 
d) < de uma vez por 

semana 
.) Questão não aplicável 

2. Limpeza dos 
corredores 

a) < de uma vez por dia 
b) Uma vez por dia 
c) > que uma vez por dia 
.) questão não aplicável 

5. Material 
das camas 

(possível assinalar mais 
que uma resposta) 

a) Palha 
b) Serrim 
c) Areia 
d) Carbonato de Ca 
e) Outro 
f) Nenhum 
.) Questão não aplicável 

3. Piso dos 
cubículos 

(possível assinalar 
mais que uma 

resposta) 

a) cimento 
b) tapetes de borracha 
.) Questão não aplicável 

6. Frequênci
a de adição do 
material das 
camas 

a) Diária 
b) Semanal 
c) Duas vezes por 

semana 
d) Mais de duas vezes 

por semana 
e) Intervalo superior a 1 

semana 
.) Questão não aplicável 

 
C) Assistência Veterinária 

 
1. Protocolo de 

controlo de 
Mastites 

a) Sim 
b) Não 

2.  Protocolos 
terapêuticos 

i) Sim, definidos pelo médico-veterinário 
ii)Sim, definidos pelo produtor 
n) Não 

D) Caracterização das Mastites e Qualidade do Leite  
 

1. Taxa anual de mastites  2.  CCS média 3. CMT 

4. Quais os agentes 
contagiosos já 
idenfificados 

a) S. aureus 
b) S. agalactiae 
c) Mycoplasma 

d) Prototheca 
e) Nunca foi pesquisado 
f) Foi pesquisado e nunca 

encontrado. 
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E) Biossegurança 
 

 

F) Rotina e equipamento de ordenha 
 

 
 
 
 
 
 

G) Tratamento dos animais com mastite 
 

1. Vacina contra 
mastites 

s) Sim 
n) Não 

2. Origem dos 
animais repostos 
(possível mais que uma 
resposta) 

a) Nacional 
b) Estrangeira 
c) Não compra 

3. Tipo de reposição 
(possível mais que uma 

resposta) 

a) Vaca 
b) Novilha 
.) Resposta c) à 
questão 3. 

4. Análise prévia 
aos animais 
comprados 

s) Sim 
n) Não 

5. Destino do leite das 
mastites 

a) Para os vitelos 
b) Não aproveita 

  

1. Tipo de Ordenha  
(assinalar um número e uma letra) 

1. Simples 
2. Dupla 

a) swing 
b) tandem 
c) espinha 

b) circular 
g) paralela 
h) robot 

2. Número de Unidades de ordenha  
3. Retiradores 

automáticos 
s) Sim 
n) Não 

4. Desinfecção da 
máquina de ordenha 

a) Manual 
b) Automática 

5. Divisão de Tarefas 
na rotina de ordenha 

s) Sim 
n) Não 

6. Frequência com que 
faz a manutenção da 
máquina de ordenha 

a) Bianual 
b) Anual 
c) distância temporal 

superior a 1 ano. 

7. Retira os primeiros 
jactos 

s) Sim 
n) Não 

8. Uso de luvas 
s) Sim 
n) Não 

9. Desinfecção das 
unidades de 
ordenha entre vacas 

s) Sim 
n) Não 

10.  Lavagem do úbere e 
dos tetos com água 

s) Sim 
n)  Não 

11. Material para 
secagem 

a) Papel 
b) Tecido 
c) Outro 
d) Não seca 

12. Secagem dos tetos 
individual ou 
colectiva? 

i) Individual 
c)Colectiva 
.) não aplicável 

13.  Aplicação Pre-
dipping 

S) Sim 
N) Não 

14. Aplicação Post-
dipping 

s) Sim 
n) Não 

15. Substância activa do 
pre-dipping  

a) Iodo 
b)chlorhexidina 
c) acidos lácticos 
d) outros 
.) Não se aplica 

 

16. Substância activa do 
post-dipping 

a) Iodo 
b)chlorhexidina 
c) acidos 
lácticos 
d) outros 
.) Não se aplica 

1. Segregação dos 
animais com 
mastite 

i) Sim, em último na 
ordenha 

ii)Sim, em unidades 
separadas 

n) Não 

 3. Identificação 
física dos animais 
em tratamento  

s) Sim 

n) Não 
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H) Protocolo de tratamento para secagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção do impacto económico da doença pelo produtor 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM. 

  

2. Registos dos 
animais 

S) Sim 

N) Não 

1. Utilização de Antibiótico 
na secagem 

s) Sim 

n) Não 

 2. Utilização de 
selante de tetos  

s) Sim 

n) Não 

Em média, quando tem uma mastite clínica na sua exploração 
quanto pensa ser o seu custo total em termos económicos?  

______  € 
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ANEXO IV.  Material e Procedimentos utilizados 

 

Colheita da amostra do leite do tanque de refrigeração 

 

 

Material 

 Tubos de plástico esterilizados de 12ml  

 Colher de recolha do leite de tanque 

 Marcador de tinta permanente 

 Álcool a 75% 

 

 

 

Procedimento1 

 Agitar o leite do TRL durante 5 minutos antes de recolher a amostra 

 Esterilizar a colher de recolha: impregnar com álcool e inflamar 

 Colocar o tubo sem a tampa na colher de recolha 

 Submergir o tubo no leite 

 Lavar e secar a colher de recolha  

 Congelar imediatamente ou refrigerar até que possa ser realizada a cultura 

microbiológica 

 

1Adaptado de “Using Bulk Tank Milk Cultures in a Dairy Practice”, National Mastites Council, 

acedido em http://www.nmconline.org/articles/bulktank.htm a 20 de Setembro de 2014. 
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ANEXO IV.  MATERIAL E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS (continuação) 

 

Cultura da amostra do TRL e contagem de UFC 

Material: 

 Ansas de inoculação de 10ul descartáveis   Micro-pipeta de 100µl 

 Zaragatoas estéreis  Pontas de Pipetas esterilizadas 200µl 

 Agar Columbia (5% sangue de ovelha) (COS)  Estufa bacteriológica aeróbia 

 Agar MacConkey (Mac)  Marcador de tinta permanente 

 Agar Edwards Modificado (Ed)  Tubo estéril com 9ml de água esterilizada 

 Agar Sabouraud (Sab) 

 

Procedimento: 

 Descongelar as amostras congeladas 

 Identificar as placas com o número atribuído a cada exploração e a data de 
sementeira 

 Colocar 100 ul do leite agitado em cada uma das placas (COS, Mac, Ed e Sab)  

Espalhar a amostra de leite ao longo de toda a superfície da placa com o auxílio de 
uma ansa esterilizada utilizando a técnica de sementeira por esgotamento. 

 Após realizar todas as sementeiras, deixar todas as placas à temperatura ambiente 
até que a amostra secar (non-inverted) 

 Inverter as placas e incubar durante 18-24 horas a 37ºC 

 Observar as placas, fazer uma primeira identificação e, se necessário, realizar 
culturas noutros testes de identificação. Incubar as placas por mais 18-24 horas para 
interpretação final. 

 Suspeitas de colónias de Staphylococcus aureus colonies serão confirmadas pela 
prova da coagulase. Suspeita de colónias de Streptococcus agalactiae serão 
confirmadas por CAMP. 

 

Interpretação:  

Contagem de colónias (UFC/ml): 

 contagem de crescimento bacteriano total;  

 bacterias gram-negativas (crescimento total em MAC);  

 coliformes (colónias lactose-positivas em MAC);  

 streptococcos (crescimento total em Ed);  

 quando UFC>100 serão consideradas como incontáveis. 
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ANEXO V. Entrega de resultados ao produtor 

 

 
 

 

Resultados do Estudo:  

 

Caracterização da qualidade do leite e do impacto económico das mastites em três bacias 
leiteiras em Portugal (Açores, Entre Douro e Minho e Centro)  

 

1. Resultado da pesquisa dos seguintes agentes contagiosos na amostra 
de leite do tanque de refrigeração 
 
AGENTE RESULTADO Observações 

Staphylococcus aureus Negativo Um resultado positivo indica a presença do agente na 
exploração, contudo quando o resultado é negativo o 
microrganismo pode existir na exploração e não estar a ser 
excretado pelo animal(ais) no momento da colheita. 

Streptococcus agalactiae Negativo 

Prototheca spp. Negativo 

 
 

2. Impacto económico das mastites na sua exploração 
 

1.Custo de uma mastite clínica  
Estimativa do produtor:                    150 € 

Valor Médio:          147 € Valor máximo:        219€ 

2.Impacto económico anual 
Casos 

Clínicos 
Desvalorização 

do leite 
Perdas de 
Produção 

Refugo e 
mortes 

 20% - - 80% 

Custo total/ano 5443€ 

Custo total/vaca/ano 56€ 

 
 
Caso pretenda obter mais informações relativas à sua exploração e aos agentes isolados a 
equipa encontra-se à sua disposição para esclarecimentos adicionais. 
 
 
 
 
 

O nosso muito obrigado pela sua colaboração. 
A equipa SVAExpLeite  

Fradelos, Junho de 2015 
 

 

 

 

Exploração: 
Exemplo 
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ANEXO V. ENTREGA DE RESULTADOS AO PRODUTOR (continuação) 

Resultados Gerais na região de Entre Douro e Minho 

 

 

Custo de uma mastite clínica 

 

 

Impacto económico anual 
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ANEXO VI. Análise de correspondência múltipla - Output  

 

 

 

 

Número de 
dimensões 

Eigenvalue 
Percentagem de 

variância 
Variância cumulativa 

1 0,382196992 24.76205866 0,2476206 

2 0,15453023 10.01181774 0,3477388 

3 0,120071682 7.77929206 0,4255317 

4 0,100720916 6.52558044 0,4907875 

5 0,083463701 5.40750737 0,5448626 

6 0,076664189 4.96697564 0,5945323 

7 0,067645035 4.38263605 0,6383587 

8 0,061949397 4.01362291 0,6784949 

9 0,053615482 3.47367911 0,7132317 

10 0,044740564 2.89868445 0,7422185 
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