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Título 

Custos diretos das mastites em duas explorações de bovinos leiteiros 

 

Resumo 

As explorações de leite portuguesas, sendo pequenas empresas face à dimensão do 

mercado, estão sujeitas às condições deste em termos de preço do leite transacionado. Não 

obstante, podem atuar a nível do controlo de custos e da receita obtida, procurando utilizar 

de forma eficiente os recursos disponíveis no sentido de obter o melhor resultado líquido 

possível. Uma das formas de controlar os custos é minimizando a presença de doença na 

exploração. No presente trabalho, utilizando o modelo de Bennett (2003), estimaram-se os 

custos diretos totais da mastite em duas explorações (A e B) de bovinos de leite do distrito 

de Aveiro. Neste modelo são contemplados os custos dos efeitos da doença (𝐿 ), do 

tratamento (𝑇) e das medidas preventivas aplicadas (𝑃). Os resultados obtidos mostram um 

custo total médio mensal por vaca doente de 68,09€ e 77,44€ e por vaca na exploração de 

4,87€ e 8,84€ nas explorações A e B, respetivamente. O custo de prevenção mensal por 

vaca na exploração foi de 1,72€ na exploração A e de 1,40€ na exploração B. Em ambas as 

explorações o leite descartado é aquele que tem maior peso nos custos totais da mastite.  

 

Palavras-chave: Mastite; Custos diretos; Bovinos de leite; Produção de leite. 
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Title 

Direct costs from bovine mastitis in two dairy Portuguese farms 

 

Abstract 

The Portuguese dairy farms, being small businesses when compared to the size of the 

market, are subject to the conditions of this same market regarding the price of traded milk. 

Nevertheless, they can act upon the cost control and revenue earned, seeking to use 

efficiently the available resources to get the highest possible profit. One way to control costs 

is through minimizing the rate of diseases in the herd. In this study, a standardized 

methodology developed by Bennett (2003) was applied to the estimation of the direct costs 

of mastitis in two dairy farms (A and B) in Aveiro, Portugal. The costs were subdivided into 

effects of the disease (𝐿), treatment (𝑇) and preventive measures (𝑃). The average monthly 

cost obtained per infected cow with mastitis were estimated at €68,09 and €77,44 and the 

average monthly cost per cow were €4,87 and €8,84 for herds A and B, respectively. The 

total cost of preventive measures by cow was €1,72 for herd A and €1,40 for herd B. The 

costs of discarded milk were found to be the most significant regarding the different 

components of mastitis total cost in both herds.  

Keywords: Mastitis; Direct Costs; Dairy cattle; Dairy production. 
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RELATÓRIO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

O estágio curricular decorreu em dois locais distintos em Portugal e na Alemanha. 

 

Centro Veterinário de Aveiro (CVA) 

O primeiro estágio curricular teve início a 10 de Outubro de 2011 no Centro Veterinário de 

Aveiro, tendo sido finalizado a 28 de Fevereiro de 2012. Este foi, indubitavelmente, um 

período decisivo para o desenvolvimento da presente dissertação visto ter sido através da 

prática clínica que a sensibilidade pelos fatores que influenciam economicamente as 

explorações pecuárias surgiu, culminando na tomada de conhecimento do objeto da 

presente tese, bem como na obtenção de todos os dados necessários à conclusão do 

trabalho prático aqui proposto. A opção por este estágio específico prendeu-se com a 

oportunidade de receber orientação científica e pedagógica do MV Dr. Carlos Ribeiro e 

acompanhá-lo na sua rotina de campo, a qual se enquadra em três áreas de intervenção: 

controlo reprodutivo, clínica médica e clínica cirúrgica. No entanto, a principal atividade 

desenvolvida pelo Dr. Carlos Ribeiro corresponde à Medicina da Produção (Herd Health 

Production Management), não podendo esta ser contabilizada como as restantes áreas visto 

ser de abordagem contínua durante a prática clínica.  

Ao longo do estágio foram acompanhadas 18 explorações de produção leiteira, nas quais 

era efetuado o controlo reprodutivo programado (2 explorações 2 vezes por semana, 7 

explorações quinzenalmente e 1 semanalmente), realizando clínica médica e/ou cirúrgica 

quando necessário. Para além das visitas programadas foram necessárias, por inúmeras 

vezes, prestar assistência devido a chamadas de urgência pelo que este período foi 

extremamente enriquecedor por toda a convivência, participação e aprendizagem em várias 

explorações com diferenças significativas a nível de instalações, efetivo, maneio, entre 

outras, e, consequentemente, nos respetivos problemas a nível clínico, bem como pela 

oportunidade única de contacto íntimo e consequente aprendizagem de muitos 

conhecimentos, não exclusivamente veterinários, através de trabalhadores de diferentes 

graus de desenvolvimento económico e social. 

Durante todo o período de estágio foi possível acompanhar na íntegra o processo de gestão 

e maneio reprodutivo praticado nas explorações em causa, com recurso a exames 

ginecológicos por palpação transrectal, associados ou não à ecografia reprodutiva, assim 

como diversos casos clínicos dos diferentes aparelhos e algumas cirurgias. O controlo 

reprodutivo consistiu no diagnóstico de gestação de vacas primíparas, multíparas e 

nulíparas por palpação rectal com 35 a 40 dias de gestação pós Inseminação Artificial (IA) e 

confirmação aos 90-100 dias pós-IA, tal como no exame ginecológico pós parto para 

avaliação do grau de involução uterina e determinação de processos patológicos (tais como 

metrite e endometrite, por exemplo); na adaptação de programas de controlo reprodutivo 



 

 

para sincronização de cios em animais com ciclos irregulares e IA a tempo fixo; no 

diagnóstico de eventuais problemas reprodutivos e em algumas situações de partos 

distócicos, onde se procedeu à resolução das complicações obstétricas (laceração uterina, 

torção uterina, entre outras). Na clínica médica e cirúrgica, o diagnóstico e auxílio em 

cirurgias do aparelho gastrointestinal em situações de campo revelou-se o mais comum, 

nomeadamente as intervenções com o objetivo de correção de situações de deslocamento 

do abomaso à esquerda que, com alguma frequência, é efectuada em explorações de 

bovinos leiteiros de média/alta produção no período pós parto. De igual frequência foram os 

diagnósticos de cetoses subclínicas que, posteriormente, eram comprovadas por um 

aparelho doseador de corpos cetónicos cedido por uma empresa farmacêutica e de diversos 

casos clínicos de claudicação, os quais permitiram a aprendizagem de algumas técnicas 

terapêuticas e corretivas ao nível das úngulas. 

 

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig 

Medizinische Tierklinik e Ambulatorische und Geburtshilfliche Tierklinik 

A segunda parte do estágio teve início a 25 de Março de 2012 e realizou-se no campus da 

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig, durante 6 meses. Nesta Faculdade 

os diversos departamentos estão separados fisicamente, pelo que para o ensino de animais 

de pecuária e equídeos existe o Hospital de Medicina Interna, o Serviço Ambulatório e 

Hospital de Reprodução e Obstetrícia, o Hospital de Cirurgia de Grandes Animais e o 

Departamento de Patologia e Anatomia patológica (que integra o tratamento e análise de 

todas as espécies lecionadas durante o curso de medicina veterinária). O estágio consistiu 

na participação e integração nas equipas dos referidos Hospitais de Grandes Animais, onde 

se trabalha com um grande número de bovinos e equinos e onde a prática e conhecimentos 

veterinários são melhorados e postos à prova diariamente. Nas primeiras 8 semanas o 

estágio decorreu no Hospital de Medicina Interna, cuja direção está sob a responsabilidade 

do Professor Gerald Fritz Schusser, o qual está dividido em duas alas de internamento 

diferenciadas de acordo com a espécie dos animais: a do internamento exclusivo de 

Equinos e outra direcionada a Ruminantes. Aqui eram recebidos os casos de referencia 

vindos de explorações e de veterinários de toda a parte do estado da Saxónia e, nesse 

âmbito, realizou-se e assistiu-se a atividades variadas inerentes à atividade de um hospital 

de animais de produção. 

A última parte do estágio ocorreu no Hospital e Serviço Ambulatório de Reprodução e 

Obstetrícia cuja organização é semelhante à descrita anteriormente para o Hospital de 

Medicina Interna, com exceção da opção do Serviço de Ambulatório, o qual consiste em 

fazer visitas a explorações privadas externas à Faculdade de Leipzig com protocolos de 

assistência clínica com a mesma. Aqui, as atividades realizadas centraram-se no controlo e 

assistência reprodutiva e em neonatologia equina e bovina. 



 

1 

INTRODUÇÃO:  
UNIVERSO DE TRABALHO E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Nas últimas décadas, o contexto económico e político das atividades ligadas ao setor leiteiro 

alterou-se consideravelmente e, atualmente, a produção, transformação e comercialização 

de leite apresenta vários processos produtivos especializados ao longo de toda a sua cadeia 

produtiva, deixando de ser uma atividade simples e de subsistência para se tornar numa 

atividade de finalidade empresarial e de grande importância económica mundial. Os 

produtores de leite, como segmento inicial desta complexa cadeia de abastecimento 

alimentar, tomam o lugar de decisores nas quantidades de leite a produzir, sendo que esta 

gestão é conduzida em função dos preços ao qual poderão vender o seu produto e na 

confiança destes permanecerem estáveis e suficientemente altos para cobrirem os seus 

custos de produção no futuro (Jongeneel, Burrell, & Kavallari, 2011). Como tal, os 

agricultores continuarão a produzir leite (de boa qualidade) desde que esta atividade seja 

lucrativa (Allen, 2010).  

A competitividade na produção e na indústria leiteira no contexto atual de crescente 

concorrência e constante mudança, torna inevitável e urgente a adaptação dos modelos de 

gestão das empresas pecuárias a um mercado cada vez mais aberto e globalizado. Deste 

modo, de há uma década para cá, os modelos de negócio adotados no setor refletem 

gradualmente a tendência para o aproveitamento de economias de escala (baixos custos), 

sendo esta já claramente observada no território europeu, onde uma significativa redução do 

número de explorações leiteiras foi compensada por um aumento, também ele significativo, 

da dimensão e especialização de outras, mantendo-se relativamente inalterado o efetivo 

global de vacas leiteiras mas tendo aumentado as produtividades médias por exploração. 

Também em Portugal, nos últimos anos, se verificou uma mudança nas estruturas agrícolas, 

marcada por uma maior concentração e intensificação das atividades produtivas nas 

explorações, acompanhada ainda de novas políticas internas e externas, bem como de 

mudanças vividas nos mercados, nas regras do comércio internacional e nas obrigações 

ambientais, cada vez mais restritivas. No entanto, se por um lado as políticas agrícolas e 

ambientais podem representar um desenvolvimento positivo para as explorações agrícolas 

mais eficientes e competitivas e para uma utilização mais racional e económica dos 

recursos, por outro, podem representar o progressivo abandono de muitas atividades rurais 

e agrícolas, sendo que este é, precisamente, o enquadramento da agricultura na região da 

Beira Litoral (BL), onde algumas explorações intensificaram a produção e cresceram, 

tornando-se mais competitivas e eficientes, enquanto outras estão em risco de 

desaparecerem.  

Este difícil contexto foi ainda mais exacerbado face à eliminação das quotas à produção de 

leite a partir de Março de 2015. E, de facto, em todo o continente português são muitas as 

explorações e unidades industriais, na sua maioria de pequena e média dimensão, que 
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ainda não se conseguiram adaptar totalmente ao funcionamento do mercado atual e que, 

por essa razão, se debatem com problemas que afetam a sua sustentabilidade. Na região 

foco do trabalho de pesquisa para a presente dissertação, a região do Baixo Vouga, as 

condições naturais dominantes em torno da bacia hidrográfica permitiram uma intensa 

criação de gado bovino e de produção de leite desde os anos 60/70 sendo que, por essa 

altura e durante mais de 30 anos, os mais de 20.000 produtores de leite produziam cerca de 

30% do total de leite produzido em Portugal, apelidando-se aquele território de Bacia Leiteira 

da Beira Litoral. No entanto, a agricultura desta região foi sempre caracterizada por 

pequenas explorações do tipo minifúndio, com perda constante de mão-de-obra familiar, 

envelhecimento da população ativa, escassez de tecnologia e, por vezes, o não 

cumprimento legal das exigências ambientais, levando geralmente à não sustentabilidade da 

atividade (Sottomayor, Costa, & Ferreira, 2012). Atualmente, na mesma região, os 

produtores de leite não ultrapassam os 500, sendo que em apenas 10 anos (entre 1999 e 

2009) o número de explorações de bovinos leiteiros no distrito de Aveiro e o efetivo bovino 

leiteiro total da região diminuíram 71% e 35%, respetivamente. Em contrapartida, no mesmo 

período, o número de animais por exploração de leite aumentou de 3,3 para 19,4, revelando 

um aumento de dimensão do efetivo da ordem dos 125% nas explorações que 

permaneceram em funcionamento e aumentaram a sua produção, sobrevivendo assim uma 

produção de leite que não é desprezível e que, apesar das intensas mudanças estruturais, 

tem uma clara importância estratégica, económica, social e ambiental, distinguindo-a de 

outras produções regionais. Desta forma, trata-se de um setor competitivo que exige mão-

de-obra especializada, constante atualização de técnicas e práticas, aperfeiçoamento 

tecnológico e, cada vez mais, de uma gestão atenta, nomeadamente no sentido do 

funcionamento com margens mais estreitas e em concordância com a tendência para a 

diminuição gradual dos preços e para o aumento da sua instabilidade nos mercados 

globalizados. 

Tendo presente este contexto de fundo como enquadramento da presente dissertação, a 

escolha deste setor da produção como alvo de um estudo de economia da saúde animal 

resulta, para além de razões de proximidade profissional, da oportunidade de abordar um 

conjunto de questões que se prendem com o futuro e a competitividade deste setor em 

Portugal. Uma exploração pecuária é sempre um sistema complexo que exige a gestão 

integrada de múltiplas áreas para garantir a sua rentabilidade (Cannas da Silva et al., 2006; 

Lam et al., 2011) e, atualmente, principalmente devido ao fim do sistema de quotas leiteiras 

da União Europeia e à necessidade de se integrarem num mercado de escala mundial, as 

questões que mais se colocam aos produtores de leite portugueses são precisamente i) a 

forma de atingir a maior rentabilidade da exploração e ii) de obter, de modo ágil e seguro, o 

retorno do seu investimento. Deste modo, em clínica das espécies pecuárias, a cada 

processo de decisão e planeamento, subjaz, cada vez mais, conceitos de análise económica 
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que ajudam no controlo da operação (gestão) e fornecem dados para um planeamento 

futuro (Cannas da Silva et al., 2006). Os investimentos ligados à saúde animal e, 

principalmente, a gestão das áreas que funcionam como os alicerces de qualquer 

exploração pecuária — profilaxia sanitária, melhoramento produtivo, melhoramento 

genético, alimentação/ nutrição, controlo reprodutivo e bem-estar animal — exigem um 

cálculo de base e uma análise financeira detalhada, que constituem uma ferramenta 

complementar na tomada de decisões, associado à capacidade de “dar um passo atrás”, de 

ver o problema na sua universalidade e, depois, de o decompor e de o analisar radicalmente 

(no sentido de descer à sua raiz). E é através desta abordagem e do estudo das 

explorações do ponto de vista da medicina das populações (Brand, Nooordhuizen, & 

Schukken, 1997) que o médico veterinário (MV) orienta o produtor no sentido do incremento 

da produção a par da segurança alimentar e da melhoria da saúde e bem-estar animal, 

contribuindo para a melhoria da eficiência económica das explorações, para a identificação 

de oportunidades de negócio e, consequentemente, para o aumento das margens de lucro 

dos seus clientes (Henriques, Carvalho, Branco, & Bettencourt, 2004). No âmbito específico 

das explorações de bovinos de leite, a saúde reprodutiva, nomeadamente a do úbere, e a 

qualidade do leite produzido, são aspetos fundamentais no alcance da máxima eficiência 

económica das explorações, sendo que índices como a produção de leite por vaca, a 

incidência e/ou prevalência de doenças do úbere, entre outros, são indicadores económicos 

importantes da performance empresarial de qualquer exploração de leite (Hansson, 2007).  

Representando um dos mais relevantes e problemáticos desafios deste setor (Wells, Ott, & 

Hillberg Seitzinger, 1998; Bradley, 2002; Green & Bradley, 2013), a mastite, doença 

caracterizada pela inflamação do úbere da vaca e a principal razão para o uso de 

antibióticos em bovinos leiteiros, é causa de elevados prejuízos nas explorações de bovinos 

de todo o mundo. E, de facto, os produtores de leite consideram-na uma doença 

complicada, reconhecendo-lhe a importância e a urgência de controlar a sua incidência, bem 

como aos seus efeitos no seu efetivo. No entanto, na prática, é frequente que estes nem se 

apercebam da verdadeira magnitude das perdas que a doença provoca nos seus 

rendimentos, sendo inclusivamente muito comum subestimarem os seus custos1 (Lam et al., 

2001; Hogeveen et al., 2011), levando a que tomem decisões sem recorrerem a um 

fundamento económico racional (Huijps et al., 2010; Jansen et al., 2010). Desta forma, a 

determinação dos custos diretos da doença nas explorações pode constituir um alerta para 

os produtores e servir de motivação para a implementação e/ou progresso de técnicas e 

procedimentos de maneio com vista a melhorar a saúde do úbere do seu efetivo, ao 

 
1 Mais de 70% dos produtores subestimam os custos económicos relacionados com a mastite nas suas explorações (Kirsten 
Huijps, Lam, & Hogeveen, 2008). 



 

4 

possibilitarem a determinação do impacto da doença e a consequente estimação e 

prevenção das perdas passíveis de serem evitadas (Dijkhuizen, 1992; Bennett, 2003). 

Tendo presente a importância do aconselhamento médico-veterinário aos produtores de 

leite no sentido do alcance da otimização da eficiência das suas explorações, o trabalho que 

aqui se apresenta propõe-se estudar do ponto de vista económico uma doença que lhes é 

muito familiar, com vista à aquisição de conhecimentos e instrumentos que possam ajudar 

no alcance desses objetivos.  

Segue-se o fluxograma representativo da estrutura do presente trabalho, expondo a 

metodologia adotada e que determinou a estrutura de desenvolvimento deste, o qual está 

dividido em duas partes: a primeira constituída por quatro capítulos dedicados à revisão 

bibliográfica e fundamentação do trabalho prático proposto e, a segunda, respeitante à 

recolha da informação primária, à análise e adaptação da metodologia utilizada e à sua 

aplicação através do modelo de cálculo de custos diretos adaptado à realidade do estudo 

prático. A análise dos resultados, sua discussão e conclusão constituem os últimos 

capítulos.  
Fluxograma da estrutura e organização da presente dissertação 
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PARTE I 

1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR LÁCTEO MUNDIAL 

1.1 Mundo  

A nível mundial o consumidor é cada vez mais exigente com a qualidade e segurança dos 

produtos que adquire, consciencioso e preocupado com o meio ambiente e com o bem-estar 

animal (Blaskó, 2011). Existem atualmente disponíveis no mercado uma série de regras que 

asseguram que estas características e princípios são tidos em conta em toda a cadeia 

produtiva, quer se trate de produção de origem animal ou não. Assim, para um negócio 

permanecer competitivo têm de ser tomadas decisões corretas de acordo com as regras 

existentes. Se adicionarmos também os condicionalismos, extremamente variáveis, a que os 

produtores agrícolas enquanto participantes do mercado agroalimentar, estão sujeitos no 

decurso da sua atividade, estamos perante um conjunto de fatores que tornam a atividade 

de produção, além de complexa, muito vulnerável. Em primeiro lugar, porque o output 

agrícola é bastante variável dada a problemática da sazonalidade da produção e o carácter 

imprevisível e inconstante das condições meteorológicas e do clima (secas, inundações, 

etc.), em segundo lugar porque pequenas variações no volume de produção podem ter 

efeitos significativos nos preços (Piot-Lepetit, M’Barek, & Bensted-Smith, 2011) uma vez que 

o consumo de alimentos é relativamente constante comparativamente a outros produtos 

(Keane & O’Connor, 2009) e, em terceiro lugar, porque existe um lapso de tempo inevitável 

entre os sinais da procura e as possibilidades de resposta da oferta por parte da produção 

(FAO, 2012). A estes três fundamentos do mercado agrícola somam-se ainda 

condicionantes macroeconómicas, entre as quais riscos do mercado financeiro, inflação nos 

países em desenvolvimento (com a China a representar um papel central na atualidade), 

perspetivas de crescimento e/ou diminuição populacional, alterações de poder económico 

dos consumidores, novas regras do comércio internacional, desenvolvimentos políticos e 

reformas aplicadas pelos governos (OECD, FAO, FAPRI & USDA, 2011) ou, até, riscos 

relativos a alterações noutros setores específicos fora do setor agrícola, de que é exemplo o 

setor energético que, tanto através dos preços de petróleo quanto ao nível dos preços de 

biogás, tem um papel determinante na definição dos preços da alimentação animal, das 

terras agrícolas (Hemme & Otté, 2010) e do transporte destes produtos2. Deste modo, o 

conceito de volatilidade entende-se algo inerente a todos os mercados agrícolas (free 

markets), refletindo as mudanças nas necessidades e nas preferências dos consumidores, 

assim como as alterações dos custos de produção e o nível de competitividade de todos os 

participantes da cadeia de abastecimento alimentar (O’Connor & Barnes, 2009) através da 

 
2 Segundo (Huchet-Bourdon, 2011), os produtos agrícolas que se mostraram de maior correlação com os preços de petróleo, 
baseados em dados mensais e anuais, foram os produtos lácteos (manteiga e o leite em pó) e os cereais.  
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variação (em amplitude e frequência) do preço de um determinado bem (Gilbert & Morgan, 

2010). No entanto, a familiaridade dos agricultores com este conceito não invalida que ao se 

observarem oscilações de preços demasiado vincadas e, sobretudo, incertas, surjam 

dificuldades. Pelo contrário, devido à influência direta que os mercados agrícolas de inputs e 

outputs têm no grau de risco a que qualquer exploração agrícola está exposta (através dos 

preços), alterações bruscas e inesperadas nas cotações desses bens conduzem a 

dificuldades no planeamento estratégico do futuro das atividades agrícolas, ao aumento de 

pagamentos de créditos e sujeitam muitos agricultores à insolvência (Keane & O’Connor, 

2009).  

Situando tudo isto no contexto económico atual de grande instabilidade, com o aumento da 

volatilidade do preço das matérias-primas (fertilizantes, cereais, energia) e do custo da mão-

de-obra (inputs) associados à instabilidade do preço de venda do leite (output) por todo o 

globo, existe nos dias de hoje uma intensa pressão nos resultados de qualquer empresa 

agrícola e o custo de produção tornou-se numa variável fundamental em termos de 

competitividade nas explorações leiteiras (Allen, 2010), as quais vêm a sua sustentabilidade 

inteiramente dependente da capacidade de adaptação da sua produção à procura mundial 

em termos de preços e qualidade dos produtos (European Commission, 2009). Como se 

observa no Gráfico 1, após vários anos de relativa estabilidade nos mercados mundiais do 

leite, foram observadas, desde a última década, flutuações significativas nos preços do leite 

e dos seus derivados.  

Gráfico 1: Preços mundiais dos produtos lácteos e 
projeções em termos nominais entre 1993 e 2023. 

 
Fonte: adaptado de (FAO & OECD, 2014, p. 209) e Hemme, 2010, p. 43. 

É de notar o período particularmente turbulento vivido nos mercados mundiais dos produtos 

lácteos entre 2006 e 2010 (Jongeneel et al., 2011), onde se registou um aumento record dos 

preços entre o final de 2006 e o início de 2008 seguido de uma queda, ainda mais 

vertiginosa, no final de 2008 e inícios de 2009 (FAO, 2012), a qual precedeu uma 

recuperação do valor do leite no outono de 2009. E, como desde 2006, as oscilações de 
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preços são bem demarcadas, confirmando uma volatilidade de preços bem maior do que a 

registada em décadas anteriores (OECD & FAO, 2013). No final de 2013 e nos primeiros 

meses de 2014, face à diminuição dos custos da alimentação animal e ao consequente 

aumento das margens do leite, a produção nos maiores países exportadores recuperou, o 

que, em combinação com o aumento da produção leiteira na China e com a imposição de 

restrições ao comércio com a Rússia, conduziu, mais uma vez, a uma diminuição acentuada 

dos preços mundiais de leite desde Março de 2014. Para este mesmo ano as projeções 

apontavam no sentido do aumento ligeiro das entregas devido à inexistência de stocks e ao 

bom estado da procura e, de facto, comparativamente a 2013, observou-se um aumento de 

valor de 4,5% (a preços base 3 ) devido ao aumento em volume de 3,5% (European 

Commission - Agriculture and Rural Development, 2014a). 

Em suma, todos estes acontecimentos refletem a dinâmica de um mercado globalizado, 

onde à medida que as barreiras comerciais se extinguem a tendência é para os mercados 

se interligarem e formarem um só. Assim, a formação dos preços deixa de estar dependente 

somente da procura e da oferta internas para passar a englobar a procura e a oferta de 

todos os países, alterando significativamente a economia e a dinâmica da produção leiteira, 

em todo o mundo. 

Segundo o International Farm Comparison Network, um consórcio internacional que publica 

anualmente um relatório que caracteriza o setor leiteiro a nível mundial, em 2012 foram 

produzidos 780 milhões de toneladas de leite em 122 milhões de explorações leiteiras de 

todo o mundo onde, no total, existiam 363 milhões de vacas e búfalas distribuídas numa 

média de 3 animais/exploração, com produção média de 2,100kg de leite/animal/ano, 

gastando, em média, aproximadamente 33,81 Euros por 100kg de leite produzido (custo 

médio de produção mundial). A mesma entidade (IFCN) estima ainda que, em 2014, 

aproximadamente 900 milhões de pessoas (cerca de 14% da população mundial) sobreviva 

com base em rendimentos obtidos da produção de leite, realçando a importância 

socioeconómica desta atividade em todo o mundo.  

As previsões oficiais mais recentes (FAO & OECD, 2014; FAO, 2014; OECD & FAO et al., 

2011; Gerosa & Skoet, 2012) são unívocas quanto a um aumento do total da produção de 

leite mundial na próxima década embora a um ritmo de crescimento inferior (1,9%/ano) ao 

registado nos últimos anos (2,2%/ano) e sustentado por países em desenvolvimento, 

principalmente do continente asiático (Gráfico 2 e Figura 1). No entanto, devido ao forte e 

contínuo crescimento da procura de produtos lácteos esperado para os mercados mundiais, 

o Agricultural Outlook da OCDE e da FAO de 20144 estima que nos próximos 10 anos os 

 
3 Preços base traduzem os preços ao produtor retirados os impostos sobre os produtos e adicionados os subsídios aos 
produtos. 
4 (FAO & OECD, 2014, p. 213), disponível em http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-
2014_agr_outlook-2014-en, acedido em Novembro de 2014. 
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preços permaneçam acima da sua tendência histórica e que continuem extremamente 

voláteis. As reformas políticas e o crescimento económico que se observa por todo o mundo 

(principalmente o aumento da classe média na China), o processo de urbanização e a 

consequente preocupação com a segurança alimentar, influenciam fortemente os hábitos 

alimentares e impulsionam o consumo de leite e derivados nos países em desenvolvimento, 

onde outrora não era hábito a sua procura (FAO & OECD, 2014; Hemme & Otté, 2010). O 

crescimento do consumo per capita estimado para os próximos 10 anos nestes países ronda 

os 1,2% a 1,9% por ano, em oposição ao estimado para os países desenvolvidos, os quais 

não terão um aumento superior a 0,9% por ano (FAO & OECD, 2014). Paralela e 

naturalmente, criam-se condições e oportunidades de mercado para os produtores locais, 

dinamizando também a distribuição geográfica da produção de leite no mundo e as suas 

trocas comerciais a nível internacional. Segundo o mesmo Outlook a crescente procura dos 

países em vias de desenvolvimento será satisfeita em grande parte por aumentos 

domésticos do número de explorações leiteiras (1,6%/ano) e de produtividade animal 

(1,2%/ano), o que reflete a introdução gradual de técnicas modernas de produção animal 

nestas regiões, no entanto, em menor grau, o aumento de 5% no total de produtos lácteos 

comercializados a nível internacional também contribuirá para o aumento do consumo de 

produtos lácteos a nível global. 

Gráfico 2: Produção de leite no Mundo (milhões de toneladas) e nos diferentes continentes 
nos anos de 1982, 1992, 2002 e 2012. 

 
Fonte: http://faostat3.fao.org/download/Q/QV/E. 
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Figura 1: Previsão da distribuição da procura e da oferta mundial de leite no ano 2020. 

 
Fonte: http://www.fonterra.com/nz/en/Financial/Global+Dairy+Industry. 

Em contrapartida, nos países desenvolvidos, a procura por estes produtos tende a estagnar, 

ao mesmo tempo que os produtores adaptam as suas estruturas de negocio a modelos mais 

eficientes e ambientalmente sustentáveis (Thornton, 2010) em resposta ao elevado e 

contínuo aumento dos preços do petróleo e da energia, à crescente competição por 

recursos de natureza base (como terra e água, por exemplo) e a um ambiente económico 

incerto e imprevisível, de crise e de recessão financeira, de retração da procura nos 

mercados internos e de alta volatilidade nos mercados de capitais e de commodities (Thiele, 

Richarts, & Burchardi, 2013). As perspectivas de crescimento da produção leiteira focam-se 

no aumento da produtividade por animal (0,84%) em detrimento do aumento do número de 

explorações (0,80%), confirmando um ligeiro declínio no número de animais em produção, e 

a que já se tem assistido. 

Em termos mundiais, a UE, como um bloco, mantém-se ainda com um papel dominante em 

termos de produção de leite (Alemanha 3,98% e França com 3,45%) tendo produzido em 

2009 cerca de 22% da produção mundial (Hemme, 2010; Jongeneel et al., 2011), seguida 

pela Índia, EUA, China e Paquistão (Gráfico 3). Porém, a taxa de crescimento na UE entre 

2000 e 2009 foi negativa (-1,6%) (Jongeneel et al., 2011) em oposição à da Índia e à da 

China que cresceram, respetivamente, a taxas médias de 3,13% e 12,09% ao ano, 

produzindo em conjunto 36,1% do total de leite mundial em 2010 (Blaskó, 2011). Para o 

período entre 2015 e 2024 espera-se um aumento da produção de leite mundial da ordem 

dos 1,8% ao ano, para o qual os países em desenvolvimento serão os principais 

responsáveis, destacando-se a Índia, a qual em 2014 registou um crescimento de 4,9% na 

sua produção interna, produzindo um total de 145 milhões de toneladas de leite e ficando 

assim cada vez mais perto de ultrapassar a UE como maior produtor de leite a nível mundial 

(FAO & OECD, 2014; FAO & OCDE, 2015). 
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Gráfico 3: Perspectivas para a produção de leite mundial em 2023. 

 
Fonte: adaptado de (FAO & OECD, 2014). 

Desta forma, apesar de relativamente resistentes às desacelerações económicas, os 

mercados agrícolas refletem o impacto de uma economia global a duas velocidades, com 

uma fraca recuperação nos países desenvolvidos e um crescimento acentuado em muitos 

países em desenvolvimento. O consumo per capita deverá aumentar mais rapidamente do 

que a produção (OECD & FAO, 2013; FAO & OCDE, 2015), acarretando maiores 

exportações por parte da Nova Zelândia, da UE e da Austrália, os maiores países 

exportadores de produtos lácteos, com destino para a China, o maior importador, seguida do 

México, Rússia e Japão (Hemme, 2010; FAO & OCDE, 2015). 

Relativamente à UE e à integração do seu setor lácteo no mercado mundial, foi realizado 

recentemente um estudo na University of Applied Sciences Kiel5 que revelou que o volume 

das exportações da produção comunitária têm evoluído desde a década de noventa, 

deixando de representar apenas os excessos de produção não absorvidos pelo mercado 

interno para passarem a constituir um verdadeiro mercado que na campanha de 2011/2012 

absorveu 18 milhões de toneladas de leite (ou 13% do total de leite recolhido) contra os 

apenas 14 milhões de toneladas no ano de 2005 (ou 10% do total de leite recolhido) (Thiele 

et al., 2013). O estudo é assertivo num aumento gradual das exportações para o futuro, 

revelando números na ordem dos 19,1 milhões de toneladas de leite exportadas em 2011 e 

dos 22,6 milhões de toneladas em 2022. Também a Comissão Europeia afirma que, entre 

2011 e 2013, cerca de 11% do total de leite produzido neste território se destinou à 

exportação, sendo que 50% desse valor é comercializado em forma de leite em pó, seguido 

do queijo (8%) e da manteiga (6%). 

 
5 Thiele, H. D., Richarts, E., & Burchardi, H. (2013, September). Economic Analysis of EU Dairy Setor Development beyond 
2015: Trade, Exports and World Market Integration. University of Applied Sciences Kiel, Faculty Agriculture. 
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1.1.1 O setor do leite na UE 

Entre 2011-2013 o setor do leite na UE representou 15% do valor total agrícola produzido na 

UE, o equivalente a 55 biliões de euros (DG Agriculture and Rural Development, 2014).  

À semelhança de outras políticas setoriais agrícolas, a política comunitária do leite baseia-se 

nos objetivos globais da Política Agrícola Comum (PAC) enunciados no artigo 39.o do 

Tratado que estabelece os objetivos visados pela PAC6. A política comunitária do sector do 

leite foi uma das primeiras políticas comuns adotada no quadro de integração europeia que 

teve início em 1958 e que, em 1962, estabeleceu os três pilares principais que sustentam 

transversalmente toda a política agrícola implementada, com reflexos óbvios para o 

comércio internacional: a unicidade de mercado, a preferência comunitária e a solidariedade 

financeira. A criação da PAC pretendia concretizar prioritariamente o objetivo de garantia de 

um abastecimento mínimo alimentar através da obtenção de aumentos de produtividade e 

de produção agrícolas, assumindo-se que os mercados agrícolas mundiais eram incapazes 

de garantir um normal abastecimento a preços razoáveis e estáveis para os produtores e 

consumidores. Deste modo, o modelo europeu de política agrária vigente durante as 

primeiras duas décadas de funcionamento da PAC estava ligado a um modelo “produtivista” 

da agricultura, com o objetivo de estimular o aumento de produção e produtividade através 

da regulação dos preços agrícolas e garantia do escoamento da produção para o mercado 

interno, bem como a um modelo de exploração familiar moderna assente na concentração 

das unidades produtivas e na profissionalização dos agricultores. Adotou-se a designada 

política de preços e mercados, composta por um conjunto de medidas que intervêm ao nível 

do regime de preços, das ajudas à produção, comercialização e consumo, do sistema de 

intervenção e armazenamento, do apoio à estabilização das importações e dos subsídios às 

exportações, as quais consistiram na criação de um sistema de compras públicas a preços 

mínimos garantidos e na constituição de stocks reguladores, sendo de reconhecimento geral 

que a referência aos preços mundiais não era pertinente para orientar a produção em 

função das necessidades a satisfazer e que a instabilidade dos mercados agrícolas 

justificava uma intervenção reguladora. Desta forma, em vez de funcionar a lei da oferta e 

da procura, que ditaria o ponto de equilíbrio dos mercados agrícolas, a Comunidade optou 

por estabelecer preços indicativos7, tendo em consideração o nível de rendimentos desejado 

 
6Nos termos do artigo 33.o do Tratado CE, a política agrícola comum tem como objetivos: a) incrementar a produtividade da 
agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização 
óptima dos fatores de produção, designadamente da mão-de-obra; b) assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à 
população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na agricultura; c) estabilizar os 
mercados; d) garantir a segurança dos abastecimentos; e) assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 
7 Também designado de preço de orientação, preço objetivo ou preço de base. É o preço que se deseja que o mercado 
alcance por se considerar que garante o rendimento que os agricultores devam receber, podendo ser visto, assim, como um 
elemento de previsão para o produtor (European Commission, 2009). 
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para os agricultores; preços de intervenção8, a partir dos quais eram acionadas as medidas 

de intervenção; e um preço limiar ou de referência, a partir do qual os produtos provenientes 

de países terceiros deveriam ser importados na Comunidade de forma a não perturbar o 

funcionamento do sistema de preços estabelecido para cada uma das organizações comuns 

de mercado (OCM), assegurando sempre o princípio da preferência comunitária. Porém, no 

contexto agrícola as mudanças foram surgindo a um ritmo acelerado, alterando por 

completo o quadro que sustentou durante os primeiros anos da PAC a adoção de 

determinadas medidas de intervenção, assistindo-se a um rápido crescimento do potencial 

produtivo de tal ordem que a oferta ultrapassou a procura, gerando excedentes que fizeram 

aumentar exponencialmente o seu peso no orçamento comunitário e colocando em crise o 

modelo até então aceite (Commission of the European Communities, 1980). A Comunidade, 

comprometida com o sistema de preços instituído, viu-se obrigada a comprar os excedentes 

aos agricultores, a custear a sua armazenagem e a incrementar os apoios às restituições à 

exportação para tentar escoar a produção. Os desequilíbrios resultantes do modelo de 

concessão de apoios através do sistema clássico de preços aliado à descida do preço nos 

mercados agrícolas internacionais conduziu a uma situação de tal forma insustentável do 

ponto de vista orçamental (em virtude do aumento de excedentes e do consequente 

aumento da despesa orçamental com o seu escoamento) que, nas décadas de 70 e 80 

surgiram os primeiros mecanismos de controlo da despesa e da própria produção que mais 

tarde culminariam num conjunto de iniciativas de importância decisiva para o futuro da 

política europeia de desenvolvimento rural. A partir de 1972 a Comunidade inicia um regime 

seletivo de incentivo à modernização das explorações agrícolas, cria medidas de estímulo à 

redução da capacidade produtiva (quer através do efeito do preço, quer através de medidas 

como o pousio temporário de terras, a extensificação da produção e a cessação antecipada 

de atividade por parte de agricultores mais velhos) e é neste contexto que em 1984 se 

introduz um regime de quotas do leite para cada país, limitando a produção e marcando, 

assim, o início do desvio de uma estratégia de apoio incondicional à produção. Muitos foram 

os instrumentos de gestão e de apoio ao desenvolvimento agrícola europeu introduzidos, 

progressivamente adaptados e substituídos por outros mais eficientes, adaptando a 

resposta da PAC às necessidades dos agricultores assim como às exigências e 

necessidades dos consumidores (European Commission, 2010) (DG Agriculture and Rural 

Development, 2013). 

Atualmente, o impacto da integração dos mercados num cenário mais alargado de 

globalização económica, política e social conduziu a uma reorganização mundial e a uma 

consciencialização crescente de que os problemas comerciais, incluindo os do setor 

 
8 Também designado de preço de retirada e preço de compra, consoante a OCM. É o preço estabelecido pelo governo, 
aplicado aos produtos não escoados pelos canais normais (European Commission, 2009). 
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agrícola, têm de ser abordados num contexto multilateral e é com base nesta visão que 

avança um novo discurso sobre o modelo agrário europeu a adotar, surgindo o que hoje se 

designa por “paradigma da multifuncionalidade”. Trata-se de afirmar a ideia de que a 

agricultura deve manter a sua função tradicional de produzir alimentos e outras matérias-

primas a custos cada vez menores, ou seja, em condições competitivas, tal como deve 

cumprir outras funções cada vez mais relevantes para a sociedade: a ambiental, 

contribuindo para a conservação da paisagem e do ambiente, e a social-territorial, 

contribuindo para a viabilidade das áreas rurais e para um desenvolvimento territorial mais 

equilibrado (European Commission, 2010). Associados a esta mudança de paradigma estão 

dois objetivos que devem orientar os instrumentos da nova política comum, pois ao mesmo 

tempo que se quer responder ao aumento da competitividade da agricultura europeia no 

mercado internacional, atribuindo “ajudas transitórias” para favorecer a dimensão e 

especialização da produção e uma maior modernização e profissionalização das 

explorações agrícolas, pretende-se também travar a perda de pequenas explorações e 

população agrícolas que resultam desses processos, compensando-as também através de 

“ajudas permanentes” em nome das funções que cumprem para a sociedade (DG 

Agriculture and Rural Development, 2013).  

Segundo Fernando Cardoso, secretário-geral da FENALAC — Federação Nacional das 

Cooperativas de Leite e Laticínios, o setor do leite foi dos mais afetados pela viragem na 

orientação das políticas agrícolas e nos seus instrumentos, consubstanciada pela Reforma 

da PAC de 1992, ou seja, pela passagem do protecionismo da agricultura à liberalização do 

mercado agrícola (FENALAC, 2011). Nesta reforma, e no que diz respeito ao setor do leite, 

foram introduzidas medidas no sentido de tornar o setor mais competitivo e menos 

dependente dos apoios comunitários, assistindo-se a um esforço para encontrar consensos 

e estabelecer acordos que tornem sustentável a manutenção de um mercado cada vez mais 

globalizado, significando isto que a PAC, depois de décadas a assumir um papel crucial no 

apoio ao setor do leite, tem vindo a reduzir a sua intervenção direta e indireta neste setor 

(Sottomayor et al., 2012). As principais alterações introduzidas no processo de liberalização 

do mercado acabaram por se traduzir num sucessivo emagrecimento em termos de 

recepção de apoios, com a dissociação dos pagamentos diretos e do prémio aos produtores 

lácteos, a redução progressiva da proteção externa, bem como o aumento da quota nacional 

em 1,5% em períodos de 3 anos (processo que se iniciou em 2006/07 com vista a permitir 

um ajustamento gradual da produção de leite europeu) objetivando o fim deste regime em 

Março de 2015.  

De facto, a atual dinâmica do mercado de lacticínios e, principalmente, o anunciado fim do 

sistema de quotas na UE, estão já a contribuir para uma mudança na produção de leite 

neste território, encorajando o aumento da produção das explorações mais eficientes, algo 

que se irá traduzir, consequentemente, em maior pressão sobre o aumento dos preços 
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(European Commission, 2014). Durante este período, e na maior parte dos Estados-

Membros (EM), as explorações leiteiras têm vindo gradualmente a introduzir medidas de 

adaptação ao fim do regime das quotas, ora através do reajustamento da organização dos 

seus sistemas de produção para um aumento dos efetivos e para uma melhoria da eficiência 

na produção de leite (com vista a aumentarem a sua escala de produção), ora através do 

estabelecimento de contratos de compra e venda de leite de vaca cru celebrados entre os 

produtores e a indústria/transformação. Por outro lado, paralelamente, observou-se um 

abandono maciço da atividade em economias menos competitivas (Jongeneel et al., 2011), 

pelo que das 650 mil explorações leiteiras europeias, metade já se encontram localizadas na 

Polónia, Roménia, Alemanha e França (DG Agriculture and Rural Development, 2014).  

Desta forma, o aumento exponencial da produtividade leva à concentração territorial da 

produção e à redução do número de agricultores a tempo inteiro, dada a tendência para 

economias de escala em detrimento das tradicionais explorações de gestão familiar, ditas 

menos competitivas (Jongeneel et al., 2011) e, de um total de 153 milhões de toneladas de 

leite produzido na UE em 2013, o equivalente a 20% da produção mundial, 40% teve origem 

somente em dois países, Alemanha e França (DG Agriculture and Rural Development, 

2014). Outros EM com produções significativas englobam o Reino Unido, Polónia, Holanda 

e Itália (DG Agriculture and Rural Development, 2014).  

No mesmo ano, observou-se um pouco por toda a europa um aumento gradual no número 

de vacas por exploração, com exceção de Portugal, Reino Unido e Dinamarca (cujo efetivo 

total bovino leiteiro diminuiu), facto que veio inverter a tendência observada nas últimas 

décadas para a diminuição dos efetivos e que previa um aumento da produção de leite 

significativo entre os EM na eminência do fim das quotas (Jongeneel et al., 2011). A 

Comissão Europeia estimou para 2013 um crescimento de 1,3% no total da produção 

relativamente ao ano anterior (European Commission, 2014) e, efetivamente, os aumentos 

foram de 3,6% na Holanda, 3,6% em Espanha, 2,1% na Irlanda, 1,8% na Alemanha e 1,5% 

em França (Gráfico 4), aguardando-se um aumento contínuo para 2014 e 2015 (1,3% e 

1,6%, respetivamente) (European Commission, 2014). No entanto, nos anos seguintes este 

crescimento foi mais lento e dificultado pela quebra de preços que se iniciou no 2º semestre 

de 2014, a qual motivou a redução da produção em vários EM (GPP, 2015), principalmente 

na Irlanda, onde os produtores optaram por reduzir o volume de produção no sentido de 

evitarem penalizações no período em que o sistema de quotas ainda se encontrava em 

vigor (European Commission, 2015). Já no final de 2014 os produtores começaram a 

abrandar as entregas de leite no sentido de limitarem a imposição sobre excedentes, 

verificando-se, adicionalmente, um aumento de 5% e 21% na taxa de refugo da UE-28 e da 

UE-13 respetivamente, refletindo a necessidade dos produtores de leite europeus em 

recuperar liquidez financeira face à quebra dos preços e ao excesso de produção originado 

pelo fim deste sistema (European Commission, 2015). Dados recentes do Milk Market 
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Observatory referem que nos primeiros seis meses de 2015 o aumento da produção foi 

apenas de 0,8% relativamente ao período homólogo de 2014.  

Gráfico 4: Produção de leite na UE nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015. 

 
Fonte: adaptado de Milk Market Observatory (2015). 

A adaptação da quantidade de ração a um menor efetivo e a redução da duração das 

lactações com o objetivo de obterem menores custos de produção, são outras práticas já 

observadas e que anteveem uma situação muito complicada para o setor leiteiro europeu 

(European Commission, 2015).  

1.2 Portugal 

1.2.1 Caracterização da produção de leite  

Em 2014, com os seus 817 milhões de euros, o sector do leite representava cerca de 12% 

do total da produção agrícola nacional e 28% do total da produção animal nacional (GPP, 

2015). Adicionalmente, no mesmo ano, o sector lácteo empregou cerca de 100.000 

pessoas, gerando 2 mil milhões de euros em volume de negócios, o que representa 15% do 

total do setor agroalimentar e 1,3% do PIB nacional e reflete a importância da produção de 

leite em várias regiões do país, na economia e na vida das populações. Nas últimas 

décadas, o decréscimo do número de explorações leiteiras, sobretudo ao nível das 

pequenas explorações com menos de 1 hectare, associado ao aumento do número de 

explorações com mais de 50 hectares de Superfície Agrícola Útil, configura uma situação de 

maior dimensão económica da atividade agrícola, especialização e produtividade e, de facto, 

em 20 anos o valor total da produção de leite subiu 34% e o valor da produção do ramo 

agrícola 20% (GPP, 2015). Porém, também nos últimos 10 anos a produção leiteira 

nacional, assim como a de outros EM, tem sofrido com o enorme aumento dos custos das 
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matérias-primas para alimentação animal e com as consequências da especulação bolsista 

associada ao aumento dos preços das energias. Exacerbando toda esta situação 

desfavorável associa-se o facto dos valores pagos ao produtor pelo seu leite produzido não 

terem acompanhado toda esta tendência, tornando a diferença entre a receita gerada pela 

produção e os custos a ela inerentes cada vez mais reduzida e colocando os produtores 

nacionais numa situação económica muito vulnerável. Especificamente no caso do leite, 

tem-se verificado a existência de condições muito desfavoráveis em termos de poder de 

mercado face à concentração no setor da distribuição (Sottomayor et al., 2012), observando-

se práticas negociais lesivas para os produtores nacionais 9 . Adicionalmente, face ao 

contexto estrutural que se atravessa com o desmantelamento do sistema de quotas leiteiras, 

estes vêem-se a concorrer com os grandes produtores de leite europeus cujos custos de 

produção são mais baixos (GPP, 2012).  

A divergência entre os preços mundiais de cereais e o preço do leite no produtor e, 

consequentemente, a diminuição das margens de lucro ligadas à produção de leite, 

começou a sentir-se fortemente em Portugal a partir do ano agrícola 2005/06, atingindo o 

seu pico em 2008/09, durante o qual se registou um decréscimo da produção de −0,8% em 

resultado da conjuntura do mercado e dos preços praticados no produtor. Desta forma, é 

neste ano que, pela primeira vez desde a adesão de Portugal à UE, se regista uma inversão 

da tendência de crescimento estrutural e frequentemente contínuo e abrupto da produção 

leiteira nacional, a qual tem permanecido desde então, pelo que, apesar de algumas 

variações anuais positivas, o balanço no período em análise no Quadro 1 (2005-2014) é 

negativo (− 4%). 

  

 
9 Por esta razão tem sido dedicada atenção crescente sobre o tema da formação de preços em cada um dos elos da cadeia 
alimentar, bem como ao de uma melhor aferição da efetiva distribuição de valor entre os operadores que a integram e, quer a 
nível comunitário quer a nível dos diferentes EM, estão em estudo ou já foram criados Observatórios de Preços e, nalguns 
casos, de Preços e Margens e, a nível nacional foi desenvolvida a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia 
Agroalimentar (PARCA) com a missão de promover a análise das relações entre os setores produção, transformação e 
distribuição de produtos agrícolas, fomentando a equidade e o equilíbrio na cadeia alimentar. 
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Quadro 1: Evolução das entregas entre os anos 2005/06 e 2013/14 e respetivas taxas de variação. 

Ano Agrícola Entregas 
(tons) 

Variação ano 
anterior (%) 

Variação 05/06 
(%) 

2005/2006 1.935.360,00 -  - 
2006/2007 1.867.123,00 − 3,5 − 3,5 
2007/2008 1.888.224,00 1,1 − 2,4 
2008/2009 1.899.893,00 0,6 − 1,8 
2009/2010 1.847.244,00 − 2,8 − 4,6 
2010/2011 1.815.223,00 − 1,7 − 2,8 
2011/2012 1.843.564,00 1,6 − 2,4 
2012/2013 1.812. 663,00 − 1,7 − 4,6 
2013/2014* 1.773.588,00 − 2,2 − 4,0 

*dados provisórios. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da FENALAC (2011) e de CAP (2014). 

Mesmo enfrentando todos estes condicionantes, a produção de leite de origem bovina em 

Portugal entre 2011 e 2012 foi de 1 844 milhões de litros, correspondendo a uma subida de 

1,6% em relação ao ano de 2010/11, sendo estes valores justificados principalmente pelo 

aumento da produção dos maiores produtores e pela negociação de melhores contratos 

entre a produção e a indústria nacional tendo em vista a diluição dos custos fixos e dos 

custos variáveis de produção pela maior quantidade de leite produzida (Instituto Nacional de 

Estatística, 2013). Todavia, no ano seguinte (2012/2013), apesar do aumento dos preços ao 

produtor e das medidas tomadas no sentido de se conseguir contratos obrigatórios para o 

setor, a dificuldade de transmissão do aumento dos custos de produção no preço do leite 

refletiu-se numa redução do total de leite de vaca produzido face a 2011/12 (INE, 2014b). 

Para 2014 previram-se acréscimos na produção de leite, quer em volume (+3,9%) quer em 

preço (+2,3%) (INE, 2014a) devido à melhoria das condições meteorológicas, à diminuição 

nominal do consumo intermédio pelas explorações e ao já referido fim do sistema de quotas 

europeu. De acordo com dados recentes, tal crescimento verificou-se efetivamente e em 

todas as regiões do país, entre as quais se destacam os aumentos das entregas nos Açores 

(6,2%) e no Alentejo (4,9%) (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Entregas de leite cru em Portugal por campanha, entre 2005/05 e 20013/14. 

 
Fonte: (GPP, 2015). 
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De facto, em Portugal, houve nos últimos anos uma reestruturação técnico-económica das 

explorações bastante significativa, a qual se iniciou com a integração de Portugal na UE, a 

par de profundas alterações no tecido produtivo leiteiro nacional, refletindo-se na passagem 

da produção de uma matriz tradicional (extensiva) para uma matriz industrial (intensiva).  

Como tendência geral verificou-se, de forma semelhante a muitos outros EM, o aumento da 

concentração das explorações a par de uma diminuição crescente do número destas, bem 

como um aumento de produtividade por animal e do número de efetivos bovinos por 

exploração. Simultaneamente verificou-se um aumento qualitativo do leite produzido, sendo 

de destacar que, quer o aumento de dimensão quer a concentração regional das 

explorações conduziram também a ganhos de eficiência através da otimização na logística 

de recolha. 

Por outro lado, o número de produtores em atividade diminuiu, sendo que em 1994 existiam 

em Portugal cerca de 84.000 produtores de leite e em 2013 estes eram apenas 7.000. No 

entanto, a produção neste período aumentou cerca de 40% o que, para além das alterações 

já referidas, foi resultado do aumento contínuo da produtividade por animal observado em 

Portugal nas últimas décadas, fruto da profissionalização dos produtores, das suas 

explorações, do maior valor genético dos efetivos 10  e do melhor controlo sanitário e 

alimentação animal (Sottomayor et al., 2012 ; GPP, 2015). Atualmente a média nacional de 

produtividade por vaca leiteira ronda os 7.238 kg/cabeça/ano, ultrapassando tanto a média 

da UE a 28 (6.411 kg/cabeça/ano), quanto a da UE a 15 (6.993 kg/cabeça/ano) (GPP, 

2015). 

O Gráfico 6 mostra como é notório o ritmo acelerado do abandono dos produtores leiteiros 

relativamente ao da diminuição da produção desde os anos 2005/06, tal como é evidente 

que os parâmetros volume de entregas de leite anuais e número de produtores nacionais 

(Portugal Continental) preenchem trajetórias opostas à da quota nacional, sugerindo um 

aumento considerável nas entregas médias por exploração. 

 
10 Fruto de programas de melhoramento e por via da aquisição de vacas de alto valor genético provenientes de outros EM 
como França, Holanda e Dinamarca. 
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Gráfico 6: Evolução do volume de entregas de leite totais anuais, da quota portuguesa (em toneladas) 
e do número de produtores nacionais (PT Continental) no período entre os anos 2004 e 2014. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão Europeia/IFAP. 

Quanto à distribuição geográfica do efetivo bovino leiteiro, o Gráfico 7 mostra que a 

restruturação estrutural e dimensional do tecido produtivo português evoluiu a ritmos 

regionais muito diferenciados, sendo que entre 1999 e 2013, 88% das explorações leiteiras 

de menor dimensão localizadas em Portugal Continental se extinguiram, face a um menor 

abandono na região dos Açores (cerca de 60%). Em Portugal Continental a região mais 

afetada pelo abandono da pequena produção foi o Norte, onde cerca de 90% das 

explorações de leite com menos de 30 animais se extinguiram. Por outro lado, foi também 

nesta região que se verificou o maior aumento no número de explorações de grande 

dimensão, observando-se crescimentos superiores a 170% para explorações com mais de 

100 animais. Os Açores destacaram-se com o aumento de 70% das explorações de grandes 

dimensões relativamente aos 43% de aumento das mesmas em Portugal Continental (GPP, 

2015). 

Gráfico 7: Variação do número de explorações por classe de vacas leiteiras em Portugal, no período 
entre 1999 e 2013. 

 
Fonte: (GPP, 2015). 
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Em concordância com as informações referidas as subidas em valor da produção de leite se 

registaram significativamente nos Açores e no Alentejo, em oposição à região Centro 

(Gráfico 8).  

Gráfico 8: Evolução do valor da produção de leite por região entre 1995 e 2013 (M€). 

 
Fonte: GPP, (2015). 

Através de dados disponibilizados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

(IFAP) foi possível o estudo mais pormenorizado da distribuição das explorações leiteiras 

por escalões de produção (Gráfico 9), verificando-se que, entre 2005/06 e 2010/11, todos os 

escalões de produção até às 400 t/ano (sensivelmente 60 animais) sofreram retrações na 

produção de leite. Com efeito, e não sendo de estranhar o enfraquecimento dos escalões 

inferiores de produção, é de realçar o escalão de 160 a 400 t/ano pelo facto de representar 

as designadas explorações familiares e de, apesar de ter sofrido uma quebra de 3%, ser 

responsável por 30% da produção atual. Os crescimentos verificaram-se nos escalões das 

400 a 750 tons/ano (60 a 110 animais) e superior a 750 t/ano (mais de 110 animais), 

representando apenas 12% dos produtores e cerca de 53% da produção total de leite. Na 

posição oposta encontram-se os produtores com entregas inferiores a 80 tons/ano (menos 

de 12 animais) que representam 45% dos produtores mas apenas 6% da produção. 

Gráfico 9: Evolução do peso relativo dos escalões de produção de leite entre 2005/06 e 2010/11. 

 

Fonte: adaptado de FENALAC, 2011. 
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A análise referente à orientação técnico-económica das explorações (OTE) efetuada pelo 

Recenseamento Agrícola de 2009 (2011), refere que 2/3 das explorações portuguesas de 

bovinos de aptidão leiteira são especializadas, ou seja, que o seu Valor de Produção 

Padrão11 Total (VPPT) provém maioritariamente da única e exclusiva atividade de produção 

de leite, confirmando a tendência para a especialização da agricultura portuguesa. No 

entanto, mais recentemente, observou-se um decréscimo no número destas explorações, as 

quais, em 2013, apresentaram variações de − 27,8% e −  7,6% do total das explorações do 

Continente e dos Açores, respetivamente (Gráfico 10). 

Gráfico 10: Explorações com especialização leiteira (orientação técnico-económica Bovinos de Leite) 
por DRAP nos anos 2009 e 2013 e respetiva taxa de variação. 

 
Fonte: (GPP, 2015). 

1.2.2 pós produção e consumo  

O consumo de leite e produtos lácteos em Portugal iniciou o seu crescimento na década de 

1980 sustentado pelo crescimento socioeconómico registado por todo o país nessa altura, o 

qual incentivou, igualmente, a produção nacional e o processamento industrial a evoluírem 

de forma a responderem ao aumento da procura interna. Por outro lado, a preparação do 

setor português para a posterior abertura aos mercados foi resultado de todo um contexto 

de crescimento macroestrutural e de pressões externas, como as exigências da UE para a 

produção e processamento do produto, sendo que Portugal atingiu o seu ponto de 

autossuficiência em leite embalado no início da década de 1990. Porém, nesta altura 

começaram-se a sentir os primeiros sinais de uma evolução menos positiva, assistindo-se 

simultaneamente, porém, a uma menor venda de produtos básicos em oposição ao aumento 

da procura (e, consequentemente, do fabrico) de produtos mais evoluídos, ditos de grande 

consumo e, por isso, de maior valor unitário (leite embalado, iogurte e queijo), algo 

 
11 O Valor da Produção Padrão é o valor da produção correspondente à situação média de uma dada região para cada 
atividade agrícola. O valor da produção é igual à soma do valor do(s) principal(ais) e do(s) produtos secundário(s). Estes 
valores são calculados multiplicando-se o valor da produção por unidade pelo preço à saída da exploração. O imposto sobre o 
valor acrescentado e os impostos sobre os produtos e os pagamentos diretos não são incluídos. Para o cálculo do VPP dados 
de base são recolhidos para um período de referencia que cubra 5 anos civis ou cinco campanhas agrícolas sucessivas. O 
período de referencia é uniforme para todos os EM e é fixado pela Comissão. 
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igualmente justificado pelo desenvolvimento social, pelo maior poder de compra da 

sociedade e pelo reforço das suas preocupações nutricionais, de saúde e de bem-estar, 

assim como o desenvolvimento da moderna distribuição, seja em qualidade como em 

extensão, que aproximou os produtos das pessoas. No entanto, a grande inversão desse 

ciclo sentiu-se, efetivamente, em 2009/2010 com o início de uma descida do consumo, que 

atingiu entre 2008 e 2013 uma taxa de -10,3% (INE, 2014), resultante dos estrangulamentos 

socioeconómicos sentidos desde então e que têm vindo a condicionar diretamente a 

desejável estabilidade dos rendimentos agrícolas, assim como a estabilidade económica e 

social das comunidades rurais onde esta atividade tem uma presença ativa. 

Atualmente, apesar do avanço tecnológico da agricultura nacional e do elevado grau de 

modernização e profissionalização das explorações leiteiras portuguesas, a nível de 

produção de valor, Portugal é deficitário, registando graus de autossuficiência superiores a 

100% em produtos de baixo valor acrescentado unitário, nomeadamente leite de consumo 

(108%) e manteiga (144%), enquanto para produtos de alto valor acrescentado unitário o 

grau de produção/transformação é muito mais baixo, nomeadamente de queijo (71%) e de 

iogurtes e leites fermentados (50%) (INE, 2014b). Este facto traduz-se em impactos 

negativos ao nível da balança comercial do setor que, atualmente, ultrapassa os 200 

milhões de euros anuais12 (essencialmente pela importação de queijos e iogurtes), pois este 

valor deriva, não do diferencial de volumes transacionados mas, especialmente, do 

diferencial de valor entre os produtos importados e os que são colocados no mercado 

externo. Assim, neste contexto, é expectável a pressão no sentido da introdução de 

produtos diferenciados e portadores de inovação contribuindo para um aumento da cadeia 

de valor. 

Simultaneamente, o sector lácteo português, que apresentou uma taxa de aprovisionamento 

global em torno dos 94% em 2014, é diariamente confrontado com uma concentração 

excessiva na área da comercialização e com uma desregulação do poder negocial face aos 

seus clientes. Através da análise da evolução mensal dos índices de preços portugueses 

entre janeiro de 2005 a junho de 2012 (Gráfico 11), observa-se que, a partir de 2008, os 

preços associados à fileira aumentaram de forma significativa, atingindo em meados de 

2008 o valor mais elevado no período de referência. Da mesma forma, nota-se a inversão 

desta tendência em 2009, com uma queda acentuada dos preços na produção e no 

consumidor, com exceção do preço na indústria, o qual se manteve estável (GPP, 2012). O 

mesmo relatório refere que os preços na indústria apresentaram os maiores níveis de 

crescimento de toda a fileira, correspondendo a um aumento de 1,1% e 1,9% da média 

anual na indústria dos lacticínios e do leite embalado, respetivamente, e que, a maior 

volatilidade ocorreu a nível dos preços no produtor.  

 
12 Disponível em https://aprolep.wordpress.com/comunicados/, acedido a 17 de Junho de 2015. 
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Gráfico 11: Índices de Preços na fileira do leite no produtor, indústria e consumidor entre janeiro de 
2005 e maio de 2012. 

 
Fonte:  GPP (2012) 

Por todas as razões apresentadas, a necessidade, cada vez maior, de escoar e valorizar 

anualmente no mercado externo parte da produção leiteira portuguesa tem levado a uma 

forte aposta na internacionalização das empresas do sector, abrindo canais privilegiados e 

diretos para satisfazer a procura internacional e, em simultâneo, valorizar os diversos 

produtos de forma diferenciada. Entre 2010 e 2014 as exportações de laticínios, em termos 

de volume global, aumentaram 8,8% (Gráfico 12) e, simultaneamente, elevaram o seu valor 

devido à redução da exportação de manteiga e aumento em todos os outros produtos, com 

destaque para o queijo (+51%) (GPP, 2015). O principal destino das exportações é Espanha 

e, comparando o início com o fim da década não se registam alterações nas exportações 

para o mercado europeu. Pelo contrário, no que respeita a países terceiros, o valor das 

exportações sofreu um aumento significativo, nomeadamente para Angola e, em menor 

peso, outros países PALOP (Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Moçambique) (GPP, 2013). 

Gráfico 12: Exportação de laticínios e respetiva variação entre 2010 e 2014. 

 

Fonte: GPP, (2015). 
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Assim, e de acordo com a informação recolhida, o setor leiteiro português tem, ainda, 

algumas marcas de estrutura tradicional, apresentando, simultaneamente, sinais claros de 

uma evolução muito significativa e de uma modernização que lhe permitiu ultrapassar 

sucessivas barreiras e constrangimentos.  

No entanto, ao manter-se a situação atual descrita para toda a europa juntamente com a 

dificuldade dos produtores baixarem os seus custos de produção, irá observar-se uma 

alteração considerável da disponibilização da produção agrícola e o tecido produtivo 

nacional irá enfraquecer, obrigando o recurso à importação de produtos e influenciando 

negativamente a balança comercial portuguesa. 

Paralelamente ao contexto socioeconómico descrito, o aumento da dimensão média do 

efetivo e a intensificação da atividade, bem como o consequente aumento do 

encabeçamento por exploração e do rendimento por vaca, aumentam a predisposição para 

problemas relacionados com patologias de grupo nestes efetivos (Cerqueira et al., 2011), 

impondo desafios adicionais à produção leiteira de forma a conservar a sua sustentabilidade 

e exigindo dos novos profissionais uma intervenção mais profunda no quotidiano das 

explorações. Os aumentos da produção de leite por animal refletem-se em mais problemas 

relacionados com mastites (Schreiner & Ruegg, 2003), transtornos podais e reprodutivos, 

resultando frequentemente no refugo precoce das vacas, pelo que as explorações devem 

continuar a modernizar-se face aos novos problemas envolvidos no maneio de efetivos de 

alta produção, redimensionando-se de forma a serem capazes de enfrentar os desafios do 

futuro e, atendendo à apetência que existe em investir, canalizar os investimentos na 

minimização do impacto do mercado através de ganhos de eficiência produtiva e de 

organização empresarial.  

Desta forma, após uma revisão sumária do sector do leite no mundo, na UE e em Portugal, 

passaremos de seguida para um breve enquadramento da Mastite, um dos mais 

importantes problemas sanitários e económicos que o MV e o produtor de leite têm de fazer 

face nas suas explorações (Kossaibati & Esslemont, 1997; Bradley, 2002; Ruegg, 2003; 

Hogeveen et al., 2011; Green & Bradley, 2013). 
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2. MASTITES BOVINAS 

A seleção genética para a produção de leite e a intensificação da produção possibilitou a 

obtenção de animais altamente eficientes sob o ponto de vista produtivo, porém, por outro 

lado, tem também conduzido a animais cada vez mais vulneráveis a uma série de afeções 

em virtude da constante pressão produtiva que lhes é exercida (Cerqueira et al., 2011). A 

mastite, doença intimamente associada à produção de leite, é a mais frequente e 

responsável pelos maiores prejuízos económicos nas explorações de leite de todo o mundo 

(Esslemont & Peeler, 1993; DeGraves & Fetrow, 1993; Kossaibati & Esslemont, 1997; Hortet 

& Seegers, 1998b; Ruegg, 2003; Hogeveen et al., 2011; Green & Bradley, 2013), sendo 

também a razão mais comum para o uso de antibióticos em bovinos leiteiros, por uma má 

imagem de mercado do produto e, por consequência direta, pela diminuição da qualidade de 

vida dos produtores leiteiros (Middleton et al., 2014). Trata-se de uma doença de natureza 

multifactorial e complexa (FAO, 2014), definindo-se como a reação inflamatória do 

parênquima da glândula mamária a agentes microbiológicos que entram pelo canal do teto 

(bactérias patogénicas, vírus, fungos e algas), a traumas provocados por agentes químicos, 

físicos, mecânicos ou térmicos, ou ainda a problemas metabólicos, os quais podem provocar 

alterações físicas, químicas e, geralmente, bacteriológicas do leite, a par de alterações 

patológicas do tecido mamário (Radostitis, 2001; Bradley, 2002; Bradley & Green, 2005). 

Os sintomas de uma mastite dependem da interação entre os múltiplos fatores envolvidos 

no estabelecimento da infeção, pelo que a doença se pode apresentar sob a forma clínica 

ou subclínica. Numa mastite clínica (MC), a inflamação de um ou mais quartos do úbere da 

vaca caracteriza-se pelo aparecimento de rubor, calor, tumor e dor, podendo, nos casos 

crónicos, desenvolver abcessos e, em situações hiperagudas, levar ao aparecimento de 

gangrenas. Na forma subclínica (MSC) nenhum dos sinais referidos é visível, exigindo a 

utilização de outros meios para confirmação do caso. Em ambas as situações, a destruição 

total ou parcial do epitélio secretor e a sua substituição por tecido não produtivo resulta 

numa diminuição da produção do leite associada ao desenvolvimento de componentes 

indesejáveis pelo tecido afetado, o que, naturalmente, perturba a composição do leite e, 

consequentemente, a sua qualidade (Seegers, Fourichon, & Beaudeau, 2003).  

De acordo com o referido, e tendo em conta que o leite representa, em média, cerca de 70% 

a 80% da receita total numa exploração de bovinos leiteiros (DeGraves & Fetrow, 1993; 

Kossaibati & Esslemont, 1997; Schepers & Dijkhuizen, 1991; Radostitis, 2001) e que a 

garantia da produção de leite de alta qualidade de vacas saudáveis é o objetivo principal dos 

médicos veterinários que trabalham com produtores de leite, é evidente que a maior fatia 

das receitas de uma exploração de bovinos de leite fica severamente ameaçada pela 

presença desta doença. Se se adicionarem, ainda, as perdas por desvalorização do leite, as 

perdas com leite descartado, as perdas com refugos precoces e mortes devidas a mastites 

(Lam et al., 2011), entre outras, é ainda mais manifesto o porquê desta ser reconhecida, no 
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setor leiteiro, como a doença que maiores custos económicos causa aos produtores. Em 

Portugal, um estudo recentemente efetuado na região do Sul do país vem reforçar tal facto, 

referindo que 30% das causas de refugo foram atribuídas a mastites e outros problemas do 

úbere, seguido de problemas reprodutivos (24%) e patologia podal (11%) (Barros, 2013). 

As mastites representam também outros riscos, não só pela presença de resíduos de 

antimicrobianos no leite, que podem causar reações alérgicas e seleção de bactérias 

resistentes (Schreiner & Ruegg, 2003; LeBlanc, Lissemore, Kelton, Duffield, & Leslie, 2006), 

assim como o impacto marcante no bem-estar animal dos animais infetados. Tendo em 

conta o âmbito da presente dissertação, assume-se que estas últimas questões, embora de 

vital importância para o melhor entendimento e aferição do impacto económico da doença, 

não serão abordadas. No entanto, ressalve-se que apesar do impacto inquestionável da 

redução da produção de leite no rendimento do produtor e dos custos que acarreta com 

tratamentos e trabalho-extra, a mastite provoca muitas outras perdas, inclusive fora da 

esfera da exploração, que têm de ser tidas em conta quando se realiza uma análise do seu 

impacto económico (Seegers et al., 2003). 

2.1 Tipos de mastite 

Como já referido, as mastites podem classificar-se de acordo com o grau de sinais clínicos 

apresentados em mastites clínicas (MC), quando além de alterações no leite surge edema, 

inflamação e dor no(s) quarto(s) afetado(s) ou em mastites subclínicas (MSC) nas quais 

qualquer sinal de infeção está oculto, não existindo nem alterações no úbere nem no leite. 

Estes últimos casos implicam o recurso a métodos indiretos para serem detetados e, 

embora menos graves fisiologicamente, são mais frequentes que as infeções clínicas, 

representando perdas significativas a longo prazo e, precisamente por serem de deteção 

difícil, um maior risco de contaminação para os outros animais (Bexiga, Vilela, & Cavaco, 

2005; Down, Green, & Hudson, 2013) e uma das principais preocupações nas explorações 

leiteiras, podendo mesmo ser a forma de doença que maiores perdas económicas provoca 

(Yalcin, Stott, Logue, & Gunn, 1999). Na prática de campo, na maior parte dos casos, a 

classificação de um caso como clínico ou subclínico depende muito do cuidado dos 

funcionários de ordenha durante a inspeção do úbere, assim como da altura da lactação em 

que se efetua o diagnóstico (Nielsen, 2009).  

Tendo em consideração a duração e prevalência no animal, as mastites podem também ser 

classificadas em hiperagudas, quando têm um começo repentino associado a uma 

inflamação severa e a uma reação sistémica marcada (a qual pode conduzir à morte do 

animal), em subagudas, quando a inflamação não é muito evidente mas as alterações no 

leite são persistentes (Radostitis et al., 2007) ou em crónicas, situações de longos períodos 

de descargas celulares elevadas, podendo iniciar-se como uma mastite clínica ou subclínica 
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de aparição intermitente com desenvolvimento progressivo de tecido cicatricial, alteração de 

tamanho e forma do quarto afetado e redução da produção de leite. 

2.2 Resposta inflamatória e células somáticas 

Por células somáticas (CS) entendem-se todas as células presentes no leite, incluindo as 

células de origem sanguínea, como os leucócitos, e as células de descamação do epitélio 

secretor. O número destas células no leite é influenciado por muitos fatores, tais como a 

idade do animal, a raça e a sua genética, o estádio de lactação (Schepers et al., 1997), o 

nível de produção, o número de lactações e parições, o nível de stress, problemas 

nutricionais, variações climatéricas, variações intrínsecas aos próprios organismos 

biológicos (Green et al., 2004) e, inclusive, erros no transporte e no armazenamento das 

amostras de leite posteriormente avaliadas (Bradley & Green, 2005). Porém, o fator mais 

determinante na elevação destas células no leite é a presença de infeção no úbere, ou seja, 

a presença de mastite (Schepers et al., 1997; Nielsen, 2009). A mastite, ao ativar os 

sistemas de resposta imunitária do organismo, provoca uma mobilização de leucócitos 

(agentes do sistema imunitário celular) da corrente sanguínea para o tecido infetado (neste 

caso a glândula mamária) estimando-se que as CS aumentem de um valor médio de 50.000 

cél./ml (Hortet & Seegers, 1998b) numa vaca saudável13, para mais de 1.000.000 cél./ml em 

apenas algumas horas, sendo este aumento proporcional ao grau de infeção (Hortet & 

Seegers, 1998a; Hand, Godkin, & Kelton, 2012). Desta forma a contagem de células 

somáticas (CCS) reflete o estado de saúde da glândula mamária e mede o risco de 

ocorrência de alterações não fisiológicas na composição do leite (Harmon, 1994; Schepers 

et al., 1997; Bradley & Green, 2005; Blowey & Edmondson, 2010), constituindo uma 

ferramenta imprescindível na avaliação e monitorização da saúde do úbere.  

Estão publicados numerosos estudos desenvolvidos com o intuito de avaliar a relação entre 

a CCS, a severidade da doença e a magnitude dos seus impactos na produtividade leiteira 

(Hortet & Seegers, 1998a; Seegers et al., 2003; Schreiner & Ruegg, 2003; Green et al., 

2004; Valeeva et al., 2007). Segundo Hortet e Seegers (1998a), o leite que apresenta mais 

de 50.000 cél./ml é indicativo de MSC e, de modo consensual, para efeitos económicos, os 

custos relativos à diminuição da produção leiteira devido à doença podem ser simplificadas 

e correlacionadas com a quantidade de CS de cada animal, sendo que por cada aumento 

para o dobro das CS se calcule uma perda na ordem dos 0,5kg/dia (Seegers et al., 2003). 

No entanto, a literatura indica que muitos outros fatores estão envolvidos na magnitude 

destas perdas, pelo que o uso exclusivo deste método de aferição subestima grandemente 

os seus custos (Halasa et al., 2007). Paralelamente, as CS têm também sido alvo de várias 

investigações e interpretações sobre a possibilidade de constituírem um fator predisponente 

 
13 Estes valores variam entre <20.000 cél./ml a <100.000 cél./ml consoante os autores. 
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e/ou protetor para futuras infeções clínicas. Alguns destes estudos já demonstraram que 

vacas com elevadas e baixas descargas celulares estão em maior e em menor risco de 

contraírem mastite clínica, respetivamente, ou de apresentarem maior ou menor número de 

episódios de doença (Hortet et al., 1999; Bradley & Green, 2005). Outros autores, porém, 

defendem o inverso, afirmando que efetivos leiteiros com baixas CCS podem ser alvos de 

uma maior incidência de MC e/ou sinais clínicos de mastite mais graves. 

Uma elevada CCS no leite não é um fator de risco para a saúde humana no entanto, para 

além de diminuir a qualidade do leite a nível nutricional, interfere nas propriedades 

tecnológicas deste, diminuindo o rendimento dos processos de transformação e alterando 

organolepticamente o produto (devido ao aumento das enzimas proteolíticas e lipolíticas no 

leite) (Bradley & Green, 2005). De forma geral, têm sido impostos limites entre 100.000 

cél/ml e 200.000 cél/ml de leite para deteção de infeção ao nível da vaca e do quarto, sendo 

este o principal parâmetro utilizado pela indústria para determinação da qualidade do leite. 

Na UE, o limite máximo de CS no leite cru é de 400.000 cél/ml de leite, o qual é determinado 

com base na média geométrica de um período de três meses com, pelo menos, uma análise 

mensal. Não obstante, em muitos países existem já programas de incentivo dirigidos à 

produção de leite com CCS inferiores a 200.000 cél/ml, 150.000 cél/ml ou, até mesmo, 

100.000 cél/ml de leite, estipulando a ausência de bonificações e/ou a aplicação de 

penalizações aos não cumpridores destes objetivos. Desta forma, para o produtor, altas 

CCS significam uma diminuição do retorno económico devido à redução da produção, ao 

aumento dos gastos com medicamentos, à aplicação de penalidades no preço do leite, entre 

outros, e, para a indústria, significam problemas no processamento do leite e redução do 

seu rendimento. 

O Contraste Leiteiro, um importante teste e sistema de registos da quantidade e qualidade 

do leite produzido em cada exploração e por cada uma das fêmeas em lactações 

consecutivas, permite ao produtor o acompanhamento da sua produção e das descargas 

celulares dos seus animais, bem como a identificação e gestão de casos de MSC e de 

doença crónica, entre outros. Este teste é realizado com uma periodicidade mínima de 26 

dias e máxima de 33 dias entre contrastes (Portaria n.º 1066/91), tendo como objetivo 

primário a avaliação pormenorizada e individual dos animais em produção. No entanto, na 

prática de ordenha, a análise mais utilizada, e a que continua a ser mais credível para 

avaliação das CCS no leite, é o teste californiano de mastites (TCM) (Ruegg, 2003; Blowey 

& Edmondson, 2010), um teste indireto para medir a quantidade de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) proveniente de células nucleadas, no qual o reagente é um 

detergente com indicador de pH que, ao ser misturado com o leite em partes iguais, dissolve 

as paredes celulares e nucleares dos leucócitos presentes libertando o material nuclear. 

Este ADN livre transforma-se imediatamente numa massa gelatinosa visível a olho nu, cuja 

consistência é subjetivamente proporcional ao número de leucócitos presentes no leite e, 
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assim, consoante o grau de gelificação formado, é possível determinar o grau de infeção 

aproximado (Quadro 5). 

Quadro 5: Interpretação das pontuações obtidas no Teste Californiano de Mastites (TCM) 
com respetivo valor de CCS aproximado. 

Pontuação do 
TCM 

Reação visível a 
olho nu 

Intervalo de CSS 
(cél./ml) Score Nº médio de CS 

Negativo 
A mistura 
permanece líquida 
e sem precipitação 
visível 

0-200 000 

0 12 500 

1 25 000 

2 50 000 

3 100 000 

4 200 000 

Traço 
Ligeiro precipitado 
que desaparece se 
em movimento 

150 000 
500 000 5 400 000 

1 

Formação de um 
precipitado distinto 
mas sem formação 
de gel 

400 000 
1 500 000 6 800 000 

2 

Espessamento 
imediato da mistura 
que se move em 
direção ao centro 

800 000 
5 000 000 

7 
 

8 

1 600 000 
3 200 000 

3 
Formação de um 
gel com forma 
convexa 

> 5 000 000 9 6 400 000 

Fonte: adaptado de (Ruegg, 2003). 

É de ressaltar que este teste não proporciona a obtenção de um valor de CCS exato, sendo 

fonte de grande variabilidade de resultados e detetando apenas os quartos com CCS iguais 

ou superiores a 400.000 cél/ml de leite (Ruegg, 2003; Blowey & Edmondson, 2010). Não 

obstante, constitui uma ferramenta bastante útil para, após o tratamento, avaliar a 

recuperação de animais doentes, identificar os animais com CCS elevadas ou qual/quais 

o(s) quarto(s) infetado(s) com vista, por exemplo, à colheita de amostras de leite para 

microbiologia ou para antibioterapia de secagem (Bradley & Green, 2005). 

2.3 Etiologia, incidência e distribuição dos agentes patogénicos 

As mastites nos bovinos estão associadas a diferentes agentes infecciosos, 

tradicionalmente diferenciados em agentes contagiosos, aqueles que se dispersam através 

dos tetos infetados principalmente durante a ordenha (quer através da máquina de ordenha 

quer através das mãos do ordenhador) resultando, geralmente, em infeções subclínicas e 

crónicas a par de ocasionais episódios de doença clínica (Harmon, 1994) e, em agentes 

ambientais, aqueles que normalmente não colonizam a glândula mamária mas que o fazem 

quando o ambiente, a máquina de ordenha e/ou o exterior dos tetos/úbere estão 

contaminados, o que lhes facilita o acesso ao canal do teto e a sua posterior subida até à 

cisterna da glândula, instalando-se e desenvolvendo uma infeção usualmente clínica e de 

curta duração (Harmon, 1994; Blowey & Edmondson, 2010). Assim, em teoria e de acordo 
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com o vector biológico em causa, as mastites podem classificar-se em mastites contagiosas 

ou em mastites ambientais (Quadro 6), embora nos últimos anos tenham sido descobertos 

agentes que se podem inserir nos dois grupos, como é o caso do Streptococcus uberis 

(Green, 2003; Blowey & Edmondson, 2010). 

Quadro 6: Sumário das diferenças entre mastites contagiosas e ambientais. 

 
Tipo de mastite 

 
Contagiosa 

 
Ambiental 

Fonte de infeção Tetos e úbere Ambiente contaminado 
Momento de transmissão Durante a ordenha Entre ordenhas e 

durante o período seco 
Clínica/Sub-clínica > % de casos 

subclínicos 

< % de casos clínicos 

 
 
 
 

Agentes (exemplos) 

Staphilococcus aureus Escherichia coli 

Streptococcu agalactiae e 

Strep. dysgalactiae 

Klebsiella pneumoniae 

Enterobacter aerogenes 

Corynebacterium bovis 

Mycoplasma spp. 

Staphylococcus 

coagulase negativo 

Streptococcus uberis e 

outros ambientais 

Proteus spp. 

Fonte: adaptado de (Blowey & Edmondson, 2010). 

São vários os autores que se dedicam ao estudo da prevalência e distribuição dos agentes 

patogénicos responsáveis por mastites em bovinos leiteiros, concluindo-se que nos últimos 

20/30 anos a aplicação de medidas higiénicas de controlo se mostraram eficientes contra 

agentes patogénicos de contágio, nomeadamente contra Streptococcus agalactiae e 

Staphilococcusaureus, mas que, no entanto, os agentes patogénicos ambientais prevalecem 

significativamente (nomeadamente o Staphilococcus uberis e Echerichia coli), inclusivé em 

países onde são aplicadas rigorosas medidas de higiene (Green & Bradley, 2013). No Reino 

Unido, apesar da contagem de células somáticas no global ter diminuído desde então, a 

incidência média de mastite clínica, por vaca, continua a rondar os 50 casos por cada 100 

vacas/ano (Bradley, Leach, Breen, Green, 2007) e estima-se que cerca de 10% dos quartos 

estão infetados subclinicamente (Yalcin et al., 1999). Em Portugal, a prevalência e 

distribuição dos agentes patogénicos responsáveis por MSC em bovinos leiteiros foram 

documentadas na zona do Ribatejo-Oeste por (Bexiga et al. (2005), onde as espécies mais 

relevantes incluem os agentes contagiosos S. agalactiae (13,9%) e S. aureus (7,8%) e os 

agentes ambientais S. epidermidis (8,3%) e S. uberis (7,4%). Aires (2010) focou a sua 

análise na incidência de MC na zona de Entre-Douro e Minho, onde a presença de S. 

coagulase negativo (32%), Corynebacterium bovis (8,4%) e Streptococcus spp. (9,2%) se 

observou mais frequente.  
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De acordo com estes resultados, conclui-se, portanto, que tanto em Portugal como no Reino 

Unido, em termos globais, os principais agentes contagiosos de mastites não estão a ser 

eficazmente controlados e que, apesar do desenvolvimento tecnológico e da atual 

generalidade dos produtores de leite estar ciente de que uma melhor saúde do úbere 

conduz a menores perdas económicas e a uma maior satisfação para si e para toda a 

indústria leiteira, nas explorações, muitas vezes, os planos de controlo não são efetuados de 

forma eficaz pelo que não garantem a eliminação dos agentes contagiosos nem o alcance 

de valores ideais de incidências de mastite nas explorações (Bexiga et al., 2005; Valeeva et 

al., 2007; Lam et al., 2011). 

2.4 Fatores de risco e programas de controlo 

A infeção da glândula mamária ocorre maioritariamente por invasão dos microrganismos 

pelo canal do teto que, posteriormente, ascendem à cisterna da glândula. No entanto, esta 

invasão tanto pode ocorrer durante a ordenha (através da máquina de ordenha, das mãos 

do ordenhador, e outros materiais contaminados), quanto nos parques ou em camas 

contaminadas (principalmente no momento pós-ordenha visto que nesta altura o canal do 

teto se mantém aberto durante 30 minutos, facilitando a penetração de microrganismos), 

existindo vários fatores envolvidos no aparecimento de uma nova infeção (a existência de 

um reservatório de infeção, a transferência do agente do reservatório para a extremidade do 

teto de uma vaca não infetada, a penetração do canal do teto pelo agente infetante, a 

resposta do hospedeiro e o período da lactação em que ocorre a infeção, ou seja, no 

período seco ou produtivo) (Blowey & Edmondson, 2010).  

De forma semelhante, as alterações sofridas pelo tecido mamário e, consequentemente, as 

suas repercussões na composição do leite aí produzido, são proporcionais ao grau de 

extensão e de severidade da infeção, variando de acordo com a conjugação de fatores 

relativos a especificidades do animal (resistência genética, forma do úbere e dos tetos, 

idade, estádio de lactação, estado nutricional), do agente infeccioso/químico/físico (de 

origem ambiental ou contagiosa) e, ainda, do ambiente onde a exploração se insere 

(técnicas de maneio e qualidade das instalações, técnicas de ordenha, estação do ano). 

Assim, apesar da relação direta da ocorrência de doença à ação de agentes 

microbiológicos/químicos ou físicos causadores de infeção no tecido mamário, é preciso 

considerar que para estes se conseguirem estabelecer até ao ponto de provocar doença, 

um equilíbrio entre vários fatores teve de ser previamente estabelecido (Zadoks & 

Fitzpatrick, 2009; Aires, 2010; FAO, 2014). Tal equilíbrio decorre de múltiplas combinações, 

nas quais a importância relativa de cada um dos envolvidos é variável em cada população 

em risco (exploração), assim como as suas estratégias de controlo e de correção. Logo, o 

domínio integrado da mastite assenta num seguimento/monitorização a longo prazo e 

contínuo de todos estes fatores, reclamando a implementação de programas de qualidade 
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do leite nas explorações (Seegers, Fourichon, & Beaudeau, 2003; Halasa et al., 2007; Lam 

et al., 2011).  

Foi em meados dos anos 60 que ocorreu um importante progresso nas técnicas de controle 

da mastite através da propagação e consequente vulgarização do “Plano de 5 Pontos das 

Mastites” entre os produtores de leite do Reino Unido. Este plano, notavelmente 

desenvolvido pelo National Institute for Research in Dairying e ainda em uso atualmente, 

envolve: i) utilização e manutenção apropriadas das salas de ordenha; ii) a higiene do úbere 

e métodos de ordenha adequados; iii) o tratamento das mastites clínicas durante a lactação; 

iv) o refugo de animais afetados por mastites crónicas, e v) antibioterapia de secagem 

(Neave, Dodd, & Kingwill, 1966; Green & Bradley, 2013). Estas medidas, implementadas em 

conjunto no UK, resultaram entre 1967 e 1982 numa diminuição da incidência de mastites 

clínicas de um valor superior a 150 casos por 100 vacas/ano para cerca de 40 e numa 

redução da média nacional da CCS do tanque de 600 para 400.000 células/ml (Green & 

Bradley, 2013). Porém, e apesar da rápida implementação de estratégias de controle da 

doença e da constante adaptação destas aos diferentes cenários de doença que, natural e 

gradualmente, vão surgindo, a mastite continua a revelar-se como um dos maiores desafios 

à indústria leiteira mundial e a sua incidência não diminuiu de forma significativa nos últimos 

20 anos, sendo a relevância destes programas cada vez mais atual (Kossaibati & 

Esslemont, 1997; Bradley et al., 2007). De igual importância é fazer notar que as medidas 

adotadas para o controlo de mastites, ou seja, os custos decorrentes da implementação de 

um programa de qualidade de leite, vão permitir um benefício superior ao valor investido 

(McInerney et al., 1992b). 

De modo geral, os programas de qualidade de leite baseiam-se nos princípios de HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point) e na premissa de que “a prevenção é melhor que a 

cura”, funcionando através da identificação dos pontos críticos de controlo e da 

determinação de critérios de avaliação específicos, associados à monitorização e verificação 

constante desses pontos, à recomendação de ações corretivas e a verificações constantes 

dos registos existentes. O plano-base introduzido em 1960 foi, entretanto, expandido para 

“Plano dos 10 pontos da Mastite” onde mais 5 pontos foram acrescentados visando 

procedimentos de maneio que reduzem a exposição aos agentes de mastite ambientais, 

atuando mais na prevenção da ocorrência de mastites causadas por estes agentes 14 

(National Mastitis Council, 2009). De seguida sumarizam-se cada um dos pontos 

recomendados pelo NMC para controlo da doença, os quais contribuem para a melhoria da 

performance económica da exploração. 

  

 
14 vi) definição de metas para o estado de saúde do úbere, vii) manutenção de um ambiente adequado para os animais 
(ambiente limpo, seco e confortável), viii) registo de dados, ix) monitorização do estado de saúde do úbere e x) revisão 
periódica do programa de gestão de saúde do úbere (Radostitis ., 2007); National Mastitis Council, 2009). 
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2.4.1 Estabelecimento de objetivos para a saúde do úbere 

O estabelecimento de objetivos tendo em vista a melhoria da saúde do úbere é um passo 

fundamental no controlo de mastites. Estes devem ser claros, facilmente mensuráveis, 

(como por exemplo os resultados de CCS do tanque de leite) e, acima de tudo, atingíveis, 

no sentido de motivar o produtor para o trabalho constante na melhoria da qualidade do 

leite. Neste ponto, é imperativo salientar a importância da criação de equipas 

multidisciplinares que incluam o produtor, o MV, o ordenhador e outros trabalhadores, para 

um trabalho eficaz e adaptado às condições existentes pois, e de acordo com vários estudos 

sobre o comportamento dos produtores de leite perante situações de mastite, 

especificamente, a personalização de cada situação continua a ser um dos pilares no 

sucesso da transferência de informação entre técnicos e produtores, bem como do sucesso 

da aplicação dos planos de prevenção e controle de doenças do úbere. Os mesmos estudos 

referem ainda que os produtores de leite, em geral, consideram o MV assistente da sua 

exploração como a primeira fonte de informação e conhecimento sobre saúde do úbere, 

atribuindo-lhes um papel ativo no diagnóstico a par de um papel ativo de mediador e 

interlocutor da comunidade científica (Jansen et al., 2010; Lam et al., 2011; Kleen, Atkinson, 

& Noordhuizen, 2011; Lam et al., 2013; van den Borne et al., 2014). Assim, tendo sempre 

em conta que cada exploração possui características únicas e singulares e que cada uma 

apresenta os seus objetivos e os seus problemas de forma específica, é fundamental este 

aconselhamento médico-veterinário mais estreito, no sentido da determinação e análise de 

informações mais exatas que permitam o planeamento, o controle e a tomada de decisões 

mais corretas e adequadas para cada situação. 

2.4.2 Manutenção de um ambiente limpo, seco e confortável 

A localização geográfica das explorações pode influenciar a incidência de mastites devido, 

por exemplo, às variações climatéricas que podem surgir ao longo do ano, bem como o tipo 

de sistema ou de alojamento utilizado, a arquitetura, o maneio dos parques, o conforto dos 

cubículos, o tipo de material de cama utilizado, a existência de maternidade ou de 

enfermaria e as características destas, a densidade animal e o plano de circulação das 

vacas (Bradley et al., 2005). As camas e os parques influenciam diretamente a comodidade 

e o conforto dos animais, tal como podem veicular maior ou menor carga bacteriana. 

Adicionalmente, influenciam as rotinas de ordenha no sentido em que animais muito sujos 

exigem mais tempo de higienização dos tetos, aumentam a carga bacteriana da sala de 

ordenha e, consecutivamente, a probabilidade de ocorrência de mastites (Schreiner & 

Ruegg, 2003). 
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2.4.3 Rotina de ordenha apropriada 

É principalmente durante a ordenha que ocorre a contaminação dos animais por agentes de 

mastite, pelo que a manutenção de um ambiente limpo e agradável e uma rotina de ordenha 

eficiente são determinantes para o controlo da doença e para limitar a disseminação de 

mastites contagiosas na sala de ordenha, refletindo-se na melhoria da saúde do úbere e da 

qualidade do leite (Blowey & Edmondson, 2010; Ginsberg, 2011). No entanto, o 

estabelecimento de uma rotina de ordenha consistente torna-se um desafio, o qual é tanto 

maior quanto mais ordenhadores existirem numa exploração. A garantia de que os animais 

são observados por pessoas experientes, capazes de despistar casos de MC só por 

observação e que os tetos são devidamente preparados, limpos e secos antes da colocação 

das tetinas, é imperativa e conduz a taxas de cura mais elevadas diminuindo, 

paralelamente, a disseminação da infeção no efetivo. 

A ordem de ordenha, a frequência de ordenha, o número de ordenhadores, a forma como as 

vacas são conduzidas para a ordenha, os procedimentos de ordenha e a forma como estes 

são executados pelo ordenhador, nomeadamente a utilização de luvas, a lavagem dos tetos, 

a inspeção do úbere e a eliminação dos primeiros jatos de leite, a desinfeção dos tetos 

antes da ordenha, a secagem dos tetos, a forma como as unidades de ordenha são 

colocadas e removidas, a desinfeção das tetinas entre vacas durante a ordenha e a 

desinfeção dos tetos após a ordenha, constituem fatores que podem afetar a disseminação 

de infeções numa exploração (DeGraves & Fetrow, 1993; Schreiner & Ruegg, 2003; Huijps 

et al., 2010). De acordo com o programa de controlo de mastites recomendado pelo NMC 

(2009), uma rotina de ordenha ideal compreende os seguintes passos pela ordem indicada: 

i) Extração e observação dos primeiros jatos de cada quarto; 

ii) Aplicação do desinfetante pré-ordenha, ou seja, de pré-dipping,  

iii) Limpeza e secagem dos tetos, a qual deve ser efetuada preferencialmente com 

toalhetes de papel, individuais e descartáveis. 

iv) Colocação e ajuste das tetinas; 

v) Remoção das tetinas; 

vi) Post-dipping e lavagem das tetinas. 

O post-dipping consiste na desinfeção dos tetos imediatamente após a ordenha por imersão 

numa solução capaz de, idealmente, providenciar uma tripla ação desinfetante, tópica e 

oclusiva até à ordenha seguinte. Esta prática é reconhecida como um dos meios de controlo 

mais eficazes na prevenção de mastites, reduzindo a incidência de novas infeções entre 

50% e 90% se efetuada de modo correto (Radostitis et al., 2007); (K. Huijps et al., 2010). O 

teat spraying é uma alternativa à desinfeção dos tetos por imersão que, desde que aplicado 

corretamente, é também bastante satisfatório (Blowey & Edmondson, 2010). 

Por fim, após a saída dos animais da sala de ordenha, estes deverão ter água e comida à 

disposição contribuindo para que se mantenham de pé nos 20 a 30 minutos seguintes à 
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ordenha, tempo médio até ao encerramento do canal do teto (Ruegg, 2005). 

Outro aspeto muito importante a ter em conta é a higiene dos ordenhadores. No 

Regulamento (CE) N.º 853/2004 é referido que “o pessoal que efetua a ordenha e/ou 

manuseia o leite cru deve usar vestuário limpo e adequado” e “deve manter um nível 

elevado de higiene pessoal”. Desta forma, deverão ser utilizadas luvas que se devem 

manter higienizadas. As mãos apresentam uma superfície rugosa que dificulta a sua 

limpeza, quando comparada com a superfície lisa das luvas de borracha ou látex. Para além 

disso, as luvas tanto reduzem a contaminação dos tetos através da pele dos ordenhadores 

como protegem a pele dos ordenhadores e podem ser trocadas entre grupos de vacas, 

reduzindo ainda mais a probabilidade de transferência de agentes de mastite (Ruegg, 

Rasmussen, & Reinemann, 2005).  

2.4.4 Correta manutenção e utilização do equipamento de ordenha 

A máquina de ordenha é considerada um fator de risco para mastites e os mecanismos 

através dos quais esta pode afetar a saúde do úbere estão bem descritos: contaminação da 

pele do teto (atuando como fómite), alteração da condição do teto (traumatismos), indução 

da penetração de microrganismos no canal do teto, disseminação de microrganismos no 

quarto, e graus de esvaziamento do úbere variáveis (subordenha ou sobreordenha, os quais 

têm efeitos adversos na saúde do úbere, principalmente se frequentes) (Blowey & 

Edmondson, 2010; Ginsberg, 2011). A remoção das unidades de ordenha sem desligar 

primeiro o vácuo, a realização de machine stripping ou a ocorrência de liner slip15, são 

condições que contribuem para a ocorrência de forças de impacto na extremidade dos tetos 

(Blowey & Edmondson, 2010). Assim, a manutenção regular e preventiva da máquina de 

ordenha é essencial no programa de controlo da qualidade do leite e prevenção de mastites, 

permitindo a continuação do desempenho com elevada eficiência (Aires, 2010). 

2.4.5 Correta manutenção de registos 

A presença de registos numa exploração constitui uma ferramenta muito importante, tanto 

para o seu funcionamento diário como para a tomada de decisões de forma fundamentada 

face a objetivos definidos. Existem diversos programas informáticos de gestão das 

explorações, os quais exigem tempo e dedicação por parte do produtor para manter os 

dados sempre atualizados. Para auxílio num programa de qualidade de leite um bom 

sistema de registos é aquele que, para cada caso de mastite clinica, identifica a vaca, a data 

de ocorrência, os dias de lactação, os quartos afetados, os dias de tratamento e qual o 

protocolo efetuado, os dias em que não se aproveitou o leite devido ao intervalo de 

 
15 O liner slip é um fenómeno que se caracteriza pelo deslizamento da tetina pela superfície do teto e que se faz notar pela 
entrada audível de som pelo topo da tetina. 
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segurança, a quantidade de leite descartado e a identificação do agente responsável pelo 

episódio de mastite (National Mastitis Council, 2009). 

2.4.6 Maneio apropriado das mastites clínicas durante a lactação 

O reconhecimento precoce e o tratamento adequado dos casos de MC são fundamentais 

para atingir os objetivos de um programa de qualidade de leite, tal como a correta 

identificação dos agentes presentes na exploração e a fundamentação do tratamento pelo 

antibiograma e pelos perfis de sensibilidade, os quais permitem aumentar a probabilidade de 

cura a par de uma poupança considerável em medicamentos inadequados, utilizados em 

períodos de tempo errados. A observação dos animais para despiste dos primeiros sinais 

clínicos e o início de tratamento no mais curto período de tempo possível é uma etapa fulcral 

no maneio da mastite, sendo o papel do ordenhador indiscutivelmente muito importante 

(Lam et al., 2013). Este deve ser responsável por ordenhar as vacas infetadas em último 

lugar de modo a reduzir o contágio entre animais saudáveis e doentes na sala de ordenha e 

por introduzir o tratamento o mais precocemente possível, aumentando a probabilidade de 

cura e diminuindo o risco de transmissão da doença a outros animais, bem como por rejeitar 

o leite produzido por animais infetados de modo a não contaminar o leite restante com 

microrganismos e outros vestígios de infeção (Barkema et al., 1998; Down et al., 2013). 

Os protocolos de tratamento devem estar pré-estabelecidos pelo MV assistente, tendo em 

conta o tipo de problema existente na exploração, a eficácia terapêutica e os benefícios 

económicos tanto do ponto de vista da recuperação da produção de leite como da 

eliminação de fontes de infeção. A terapia normalmente assenta no uso de antimicrobianos 

e/ou em tratamento de suporte (anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides, ocitocina, 

fluidoterapia e aumento da frequência de ordenha dos quartos infetados) (Pyörälä, 2009). 

Segundo Blowey e Edmonson (2010), é importante que cada exploração tenha apenas um, 

ou no máximo dois protocolos de rotina. 

As vacas com mastites podem ser tratadas durante a lactação e no período seco porém, de 

forma geral, o tratamento de mastite durante a lactação está apenas indicado para os casos 

clínicos (MC). Relativamente às MSC, e tendo em conta os resultados de vários estudos, 

não existe unanimidade na literatura em termos de benefícios económicos (Steeneveld, 

Swinkels, & Hogeveen, 2007; Bexiga, 2011), de melhoria das taxas de sobrevivência e/ou 

de refugo dos animais dentro do efetivo, nem de aumento das taxas de cura microbiológicas 

e da produção de leite, quando se procede ao tratamento desta condição durante a lactação 

comparativamente à opção não tratamento (Swinkels et al., 2005; Steeneveld et al., 2007). 

As condições económicas locais, a existência de medidas preventivas ou de um programa 

de controlo de mastites na exploração, a raça, o valor genético do animal, os quartos 

infetados, a idade e/ou o número de lactações, a fase de lactação das vacas, o tempo 

decorrido entre a infeção e o diagnóstico, o(s) agente(s) patogénico(s) envolvido(s), o valor 
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da CCS antes da instituição do tratamento e, para finalizar, o protocolo terapêutico (o 

antibiótico, a via de administração e a duração do tratamento), são tudo fatores que devem 

ser considerados antes da instituição de qualquer terapia a vacas com MSC durante a 

lactação. 

2.4.7 Maneio apropriado das vacas secas 

O objetivo dos tratamentos de secagem prende-se com a eliminação das infeções da 

glândula mamária provenientes do período de lactação, reduzindo também o risco de 

aparecimento de novos casos de mastite durante o período seco. É uma prática adotada 

pelos produtores com bastante frequência pois, por experiência, estes sabem que um 

animal sujeito a tratamento de secagem mantém índices produtivos ideais e uma menor 

incidência de novos casos clínicos de mastite no período pós-parto e em toda a lactação 

seguinte (Blowey & Edmondson, 2010). Assim, nas explorações, a escolha faz-se entre 

terapia de secagem completa, na qual se aplica o medicamento intramamário a todos os 

tetos, versus terapia de secagem seletiva, na qual se aplica o tratamento apenas nos tetos 

com história de mastite, com resultado no TCM de + 2 ou + 3 ou com contagens celulares 

acima das 500.000 cél./ml ou em função dos pressupostos estipulados por cada programa 

de controlo de mastites (Østerås & Sølverød, 2009). A escolha do antimicrobiano deve 

sempre basear-se nos resultados de antibiogramas e em função do agente presente no teto.  

O uso de selantes do teto em simultâneo com a terapêutica antimicrobiana intramamária 

ajuda na proteção do canal do teto até à formação do tampão de queratina, e deve ser 

usado considerado especialmente quando o efetivo está exposto a ambientes com elevada 

carga microbiana (Pyörälä, 2009; Blowey & Edmondson, 2010). 

2.4.8 Maneio da biossegurança em relação a agentes contagiosos e refugo de vacas 

cronicamente infetadas  

Este pondo refere-se à importância da requisição dos dados relativos à CCS individual e do 

tanque e da sua posterior interpretação de forma a tomarem-se decisões de maneio 

específicas e com vista à prevenção, tais como a segregação das vacas com CCS 

persistentemente altas, a observação da resposta ao tratamento na secagem e/ou a outras 

terapias recomendadas. A avaliação do estado da saúde do úbere das novilhas constitui um 

importante passo do maneio devido ao impacto que estas podem ter na biossegurança do 

efetivo. 

2.4.9 Monitorização regular do estado da saúde do úbere 

A saúde do úbere do efetivo deve ser avaliada e monitorizada através de ações/ programas 

de avaliação individual da condição física do úbere, das CCS, bem como através de 

análises microbiológicas regulares dos casos clínicos e de animais com CCS elevadas. Os 
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resultados deverão ser utilizados para adequação do maneio, avaliação dos protocolos de 

tratamento já instituídos e/ou para determinar e elaborar outros, tendo em conta novas 

infeções.  

2.4.10 Revisão periódica do programa de controlo das mastites 

A revisão do programa instituído deve ser regular e com base em avaliações objetivas do 

MV e da entidade que procede à compra do leite. Esta ação deve ser feita com base numa 

revisão passo a passo das atividades desenvolvidas na exploração e num formulário de 

avaliação pré-determinado, sendo importante a participação e envolvimento de toda a 

equipa de trabalho (produtor, pessoal da ordenha, responsáveis pela limpeza e maneio e 

médicos-veterinários) tendo em conta que cada um tem impacto nos níveis de doença da 

exploração. 

Como referido, a implementação de um programa de controlo de mastites envolve custos de 

execução e, especialmente face às restrições económicas observadas atualmente, é exigido 

a garantia do retorno desse investimento. Tal necessidade evidencia a importância da 

determinação dos valores das medidas de tratamento e prevenção adotadas a par do 

reconhecido valor das perdas associadas à doença.  

De facto, de forma gradual, o incremento do conhecimento técnico e científico relativo à 

mastite, seus efeitos na produção pecuária e seus mecanismos de controlo, bem como os 

de muitas outras doenças endémicas em explorações pecuárias causadoras de significantes 

prejuízos económicos, associado aos desenvolvimentos socioeconómicos observados 

globalmente ao longo das décadas, tornaram importantíssimo para a área da produção 

animal o uso de metodologias de quantificação dos custos associados às doenças 

presentes nas explorações, assim como para determinação da melhor alternativa para o seu 

controlo (McInerney et al., 1992a; (Bennett, Christiansen, & Clifton-Hadley, 1999); (Bennett, 

2003). Atualmente, visto que uma das grandes mudanças verificadas a nível da 

transferência de uma exploração pequena ou familiar para uma exploração de maior 

dimensão é de que esta última se aproxima cada vez mais de uma empresa, beneficiando 

de uma aproximação aos princípios base da gestão, torna-se ainda mais relevante o estudo, 

o conhecimento e o entendimento por parte dos MV de aspetos relativos à economia da 

saúde dos efetivos das explorações, bem como de outras áreas envolvidas na gestão de 

negócios agropecuários (Cannas da Silva et al., 2006; Hogeveen et al., 2011; Jarvis & 

Valdes-Donoso, 2013). Neste sentido, segue-se um enquadramento económico genérico 

dos efeitos das doenças animais nestes sistemas de produção, com a posterior introdução 

aos métodos de análise económica mais comummente utilizados no estudo do impacto 

económico das doenças animais na produção pecuária.  
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3. DOENÇAS ANIMAIS NA PRODUÇÃO PECUÁRIA  

3.1 Enquadramento económico das doenças animais na produção pecuária 

A produção primária de leite, considerada no seu conjunto, é constituída por produtores 

bastante heterogéneos (desde os não especializados aos muitos “informatizados”), no 

entanto, de todos os participantes neste setor, é a produção que detém a maior fatia dos 

custos da cadeia de produção de leite e seus derivados (Hemme et al., 2014), tendo, como 

referido no Capítulo 1, pouco ou nenhuma influência sobre o preço de mercado do o bem 

que produz (GPP, 2012). Desta forma, é do maior interesse dos produtores o estudo da 

estrutura de custos a nível das suas empresas de forma a que possam ser evitados custos 

desnecessários (Ferreira, 2010; Koonawootrittriron et al., 2012) e, consequentemente, se 

aumentem os lucros (Bragg & Dalton, 2004).  

A atividade pecuária, à semelhança de outras atividades produtivas, consiste na 

transformação de um conjunto de fatores de produção ou recursos (inputs) em um ou mais 

produtos (outputs), que poderão ser utilizados como produtos finais pelos consumidores e 

pelo produtor para autoconsumo, ou reutilizados como fatores de produção e como 

intermediários noutros processos produtivos, surgindo um novo produto com um valor 

económico superior (Figura 2) (McInerney, 1988; Dijkhuizen et al., 1991). O balanço final do 

processo de transformação dos recursos em proveitos pode ser avaliado de forma muito 

elementar comparando os custos de todos os recursos empregues com as receitas obtidas 

na venda dos produtos resultantes. Se esta diferença for positiva, pode afirmar-se que existe 

criação de riqueza por parte dos produtores pecuários (Henriques et al., 2004). Desta forma, 

os custos da produção pecuária estão diretamente relacionados com os fatores de produção 

utilizados (inputs) e com os produtos obtidos (outputs) (Rushton et al., 1999; Henriques et 

al., 2004). 

Figura 2: A produção pecuária como atividade económica. 

 
Fonte: adaptado de (McInerney, 1988). 



 

40 

Segundo McInerney et al. (1992) o custo total (𝐶) de uma doença num sistema de produção 

é a soma das perdas de produção (𝐿), diretas e indiretas, e das suas medidas de controle 

(𝐸), ou seja, 𝐶 = 𝐿 + 𝐸 (McInerney et al., 1992; Mclnerney, 1996; Rushton et al., 1999). 

Segundo a mesma linha de orientação, Otte & Chilonda (2000) consideram, no impacto de 

uma doença, perdas diretas da produção, imediatamente visíveis pelo produtor (morte, 

diminuição da produção de leite, redução da qualidade do leite, o aumento da taxa de 

refugo, atrasos de crescimento, menor capacidade de trabalho/produtiva dos animais) e 

perdas invisíveis ou indiretas, mais difíceis de associar à existência de doença no efetivo 

pelo facto do produtor não estar tão familiarizado com estas (Otte & Chilonda, 2000). Tais 

perdas dizem respeito tanto a efeitos indiretos da doença a nível da exploração (redução da 

fertilidade, alteração do maneio, fraca conversão alimentar), quanto a efeitos indiretos 

noutros sistemas produtivos (na produção de alimentos compostos para animais), na saúde 

e bem-estar de outros animais e humano, nos ecossistemas e, até, a nível do comércio 

externo (Figura 3) (McInerney et al., 1992; Henriques et al., 2004). Paralelamente, estes 

efeitos indiretos representam perdas de receita significativas pois acarretam, na 

generalidade, gastos extra na sua prevenção e controle (serviços veterinários, vacinação, 

quarentena) e/ou no seu tratamento, forçam a adoção de métodos de produção que não 

permitem o alcance do máximo de potencial produtivo a partir dos (mesmos) recursos 

utilizados (por exemplo a diminuição do potencial produtivo leiteiro numa situação de 

mastite) e impossibilitam/dificultam a participação em determinados mercados 

(nomeadamente quando as contagens de células somáticas do leite são elevadas) (Rushton 

et al., 1999; Otte & Chilonda, 2000). 

O custo da doença, assim como os custos do seu controle, dependem da própria natureza 

da doença, da espécie pecuária que aflige, do tipo de bem produzido (a mastite causará 

maiores perdas de produção num sistema de produção de leite do que num de produção de 

carne) e de especificidades dos sistemas de produção em estudo (Otte & Chilonda, 2000), 

e, independentemente do sistema produtivo considerado, existirá sempre uma relação 

proporcionalmente inversa entre as perdas de produção devido à ocorrência de doença e os 

investimentos feitos no sentido de a prevenir e/ou controlar, no pressuposto de que quanto 

maior for o gasto em tratamentos e em medidas preventivas, menores serão as perdas 

resultantes da doença. No entanto, na maior parte das vezes, esta relação não é linear pois, 

e de acordo com a Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes16, ao aumentarmos a 

quantidade do fator produtivo variável (neste caso, tratamento e prevenção), mantendo fixas 

as quantidades dos restantes fatores, os resultantes acréscimos do produto são cada vez 

menores, podendo, inclusive, atingir-se uma região de acréscimos negativos do produto.  

 
16 Também conhecida por Lei das Proporções Variáveis ou Lei da Produtividade Marginal Decrescente. 



 

41 

Foi em 1990 que Schepers e Dijkuizen enumeraram as perdas resultantes da presença de 

doença nas explorações pecuárias em 1) diminuição da eficiência da produção; 2) maiores 

custos veterinários; 3) redução do valor do animal ao abate; 4) desperdício dos fatores de 

produção empregues e, por último, 5) perda de rendimento futuro (Schepers & Dijkhuizen, 

1991). Bennett (2003) considera como principais impactos económicos da doença num dado 

efetivo: a) redução na quantidade de output a ser comercializado; b) redução na qualidade 

do output; c) o desperdício de inputs; d) os custos em recursos associados a prevenção e 

controlo; e) os custos com a saúde humana associados à doença (zoonoses) ou controlo da 

doença; f) os impactos negativos no bem-estar animal e g) as restrições ao nível do 

comércio internacional. Note-se, na classificação de Bennett, a introdução dos custos das 

zoonoses, bem como dos impactos ao nível do bem-estar animal e das restrições ao nível 

comércio internacional. 

Figura 3: Efeitos resultantes da ocorrência de doença 
num sistema de produção pecuário e na cadeia agroalimentar. 

 
Fonte: adaptado de (Mclnerney, (1996); Bennett, (2003); Rushton, (2011) e Hogeveen et al., (2011). 

Podemos dizer que do ponto de vista do produtor as doenças causam perdas económicas 

(diretas e indiretas) no seu rendimento, enquanto do ponto de vista dos consumidores as 

doenças correspondem a uma perda do valor potencial dos bens (Otte & Chilonda, 2000). 

Assim, a ordenação dos efeitos de uma doença animal pode ser feita de várias maneiras e 

consoante o grau de interferência considerado, classificando-os em interferências ao nível 

do produtor ou microeconómicas, ao nível dos diferentes setores económicos (produção, 

consumo interno, agro-indústrias e comércio externo) ou ainda macroeconómicas 

(Henriques et al., 2004).  



 

42 

Todavia, independentemente do nível de impacto considerado, a existência de doença num 

sistema pecuário é, efetivamente, um problema social e, consequentemente, um problema 

económico, implicando decisões relativas a como o homem pretende satisfazer as suas 

necessidades (que são potencialmente ilimitadas) a partir dos recursos que tem disponíveis 

e que são escassos (McInerney et al., 1992a). 

3.1.1 A construção do pensamento económico aplicado à saúde dos efetivos animais 

na produção pecuária 

A economia da saúde animal não é um tópico tradicional no cerne da formação dos médicos 

veterinários e foi apenas na década de 70 que se começou a olhar para a problemática da 

utilização/afetação dos recursos (escassos) na área da produção animal. O interesse 

crescente em desenvolver estratégias de suporte e orientação económica para os sistemas 

agropecuários foi, em muito, sustentado pelo poder público que, na altura, dava os últimos 

passos no combate e erradicação das mais importantes doenças de origem animal e, 

também, pelo avanço do conhecimento clínico e científico que gradualmente permitiu o 

reconhecimento do impacto económico também de outras doenças, não tão dramáticas, 

como a infertilidade e o parasitismo (Rushton, 2011).  

Os pioneiros no exercício da análise de doenças animais sob o ponto de vista económico 

foram Peter Ellis, da University of Reading, que começou por documentar toda a informação 

disponível contida nos anuais de saúde animal (Animal Health Yearbook) dos serviços 

veterinários da FAO/WHO/OIE, e Roger Morris, da Veterinary School of the University of 

Melbourne. Juntos introduziram o conceito (já referido) da Lei dos Rendimentos Marginais 

Descrescentes no âmbito da prática veterinária, um princípio económico simples mas 

fundamental na gestão e planeamento de decisões de qualquer sistema produtivo que, na 

altura, se opunha à abordagem de há muito utilizada no controlo de doenças animais, a de 

“trata-se tudo ou não se trata nada”. Neste sentido, e tendo sempre em atenção a 

otimização da produção, as medidas de controlo de uma qualquer doença num sistema 

pecuário deveriam ser adotadas apenas até ao ponto em que o custo da utilização da última 

unidade de uma qualquer medida de controle (input) igualasse o retorno adicional (output) 

da utilização dessa mesma medida (Dijkhuizen, 1992). Este trabalho despertou interesse 

noutras investigações, principalmente na aplicação deste princípio nas diversas práticas da 

saúde animal e, mais tarde, Ellis acompanhado por R. Morris, M. Hugh-Jones, Andrew 

James, entre outros, fundou o Veterinary Epidemiology and Economics Research Unit 

(VEERU) na University of Reading, um dos centros de estudo pioneiros na área de 

economia da saúde animal (frequentado anualmente por centenas de estudantes e 

investigadores com interesses em epidemiologia e economia), abrindo lugar à posterior 

emergência de outras escolas de pensamento económico aplicado à saúde animal.  
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Já no fim da década de 80, John McInerney e Keith Howe, ambos da Universidade de 

Exeter no UK, iniciaram a sua investigação após contacto com o grupo VEERU, 

enquadrando, pela primeira vez, conceptual e metodologicamente, a economia nas 

atividades das explorações e traduzindo, teoricamente, a doença como um fenómeno 

económico nas explorações pecuárias17. O desenvolvimento de bases metodológicas para a 

realização de escolhas racionais de entre usos alternativos face a diversas situações (como, 

por exemplo, entre medidas de prevenção e controlo alternativas) através da Análise Custo-

Benefício, foi foco da investigação de McInerney que, de forma pioneira, alertou para os 

custos que incorrem das medidas de prevenção e controlo, a par dos custos causados pela 

doença (McInerney, 1988; McInerney et al., 1992a; Mclnerney, 1996). A estimação dos 

custos associados às doenças constituem uma informação económica de grande valor, mas 

o simples cálculo destes custos financeiros, sem considerações quanto ao custo do 

tratamento e/ou prevenção da doença, é bastante limitado na medida em que apenas 

permite a análise das perdas em output comparadas às de uma situação sem doença18 

(McInerney et al., 1992a; Mclnerney, 1996). Ou seja, devemos sempre que possível 

comparar estes custos, que no fundo traduzem os benefícios que poderiam ser obtidos com 

a eliminação ou redução dos impactos da doença, com os custos de controlo ou prevenção 

da mesma. Nesta área de trabalho existe uma série de métodos de análise económica que 

passaremos a apresentar no ponto seguinte. 

3.2 Métodos de análise económica 

Desta forma, com o passar do tempo, o conhecimento científico tem vindo a desenvolver um 

conjunto sólido de instrumentos e conceitos que, também sendo utilizados noutras áreas do 

conhecimento, apoiam e sustentam, essencialmente, a tomada de decisão racional na 

gestão de um sistema produtivo biológico face a uma situação de doença (Enevoldsen & 

Sorensen, 1994; Dijkhuizen & Morris, 1997; Morris, 1999).  

Tendo em conta que é a relação biológica e técnica que se estabelece entre a doença e as 

medidas do seu controlo que define os limites dentro dos quais as decisões relativas à sua 

gestão podem ser tomadas, esses métodos têm sido adaptados às especificidades da 

saúde dos efetivos animais, variando desde os mais simples — orçamentos parciais, análise 

custo-benefício, análise de decisão e excedente social —, até aos mais sofisticados — 

programação linear, cadeias de Markov, simulação, entre outros —, oferecendo diferentes 

níveis de suporte e requerendo diferentes níveis de despesa (Dijkhuizen, 1992). O 

desenvolvimento destas técnicas tornaram possível a sua efetiva utilização em situações 

 
17 McInerney, Howe & Schepers (1992a). A framework for the economic analysis of disease in farm livestock. Preventive 
Veterinary Medicine, 13(2), 137–154. 
18 Embora, na grande maioria dos casos, a completa eliminação da doença seja algo impossível de atingir, devido a razões 
técnicas e/ou intrínsecas aos mecanismos da doença (McInerney ., 1992a; Bennett, 2003). 
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práticas (no trabalho de campo, por exemplo) com ou sem recurso a computadores e a 

posterior análise de sensibilidade do sistema produtivo, na qual variações dos seus inputs 

(assim como outros pressupostos) podem ser assumidas com o interesse de calcular futuras 

variações no output (Dijkhuizen & Morris, 1997; Down et al., 2013). Ressalve-se, no entanto, 

que qualquer que seja a técnica de análise económica utilizada, é a capacidade crítica de 

interpretação dos resultados que determina o valor da informação obtida (Bennett, 1992). 

A escolha do método de análise económica para uma situação particular será, naturalmente, 

influenciada por um conjunto de fatores, entre os quais, a natureza do problema (incluindo o 

nível económico envolvido), a complexidade do sistema envolvido, a disponibilidade de 

dados sobre o problema, a finalidade desejada, preferências pessoais do decisor e os 

recursos disponíveis (tempo, dinheiro e ferramentas analíticas/técnicas de análise) 

(Dijkhuizen et al.,1991; Bennett, 1992). Da mesma forma, a viabilidade da análise 

dependerá, em muito, da qualidade e utilidade da informação disponível sobre o estudo de 

caso, bem como do tempo, recursos financeiros e tecnologia disponível (Rich, Winter-

Nelson, & Miller, 2005), os quais são alvo de inúmeras complicações, inclusive em situações 

ideais de análise, por vários constrangimentos inerentes à natureza dinâmica e arriscada 

das doenças e dos seus efeitos (Bennett, 1992). Em primeiro lugar, para se expressar em 

termos económicos os efeitos físicos de uma doença num sistema produtivo é necessário 

estabelecer o valor dos produtos e o custo dos recursos adquiridos (Dijkhuizen, 1992). Estes 

são determinados pela lei da procura e da oferta, da mesma forma que os custos que 

incorrem de uma determinada doença derivam dos recursos que são usados na produção 

do bem afetado. Assim, a diversidade de resultados nos vários estudos publicados quando 

diferentes níveis económicos são considerados é justificada, em parte, por diferentes 

circunstâncias de mercado e, no caso concreto do leite, por exemplo, por diversos princípios 

de avaliação da qualidade do leite (Dijkhuizen et al., 1991).  

Outras limitações intrínsecas a este tipo de análise dizem respeito às próprias 

características dos efeitos de uma doença, que a) nem sempre são óbvios e pronunciados, 

b) são influenciados por outros fatores (tais como nutrição e instalações), c) têm uma 

dimensão temporal que torna bastante complexa a análise dos seus impactos nos diferentes 

estágios produtivos e, por último, d) podem manifestar-se simultaneamente a outras 

doenças. Deste modo, explorações semelhantes e, inclusivamente, sujeitas a condições de 

preços iguais, podem apresentar resultados bastante diferentes (Schepers & Dijkhuizen, 

1991). Por último, muitos prejuízos causados pelas doenças, assim como muitos benefícios 

resultantes da sua eliminação, são intangíveis, ou seja, a sua quantificação não é possível, 

sendo que estas observações deverão sempre ser enunciadas na avaliação final de forma a 

serem tidas em conta pelos decisores na escolha entre as diferentes estratégias alternativas 

(Henriques et al., 2004).  
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Dado o significativo impacto económico causado pela doença mastite em todas as 

explorações de vocação leiteira do mundo, são inúmeros os artigos da especialidade 

dedicados à investigação da amplitude dos efeitos desta doença na eficiência da produção, 

bem como de métodos de quantificação dos custos que lhe estão associados com vista ao 

desenvolvimento de melhores estratégias de prevenção e controle dos prejuízos e outros 

recursos aplicados na prevenção e controle da doença (Schepers & Dijkhuizen, 1991). No 

capítulo seguinte passaremos ao enquadramento económico da doença mastite como 

referido na literatura mais recente. 
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4. O IMPACTO ECONÓMICO DA MASTITE 

Da leitura crítica da vasta literatura existente sobre os impactos económicos da mastite em 

explorações leiteiras é evidente o coeso consenso entre a comunidade técnico-científica 

relativamente aos elevados prejuízos económicos que esta doença provoca nas explorações 

leiteiras (Schepers & Dijkhuizen, 1991; Ruegg, 2003; Seegers et al., 2003; Halasa et al., 

2007; Hogeveen et al., 2011). Porém, compreende-se também que o exercício da avaliação 

deste impacto é bastante complexo, para o qual foram desenvolvidas múltiplas técnicas e 

métodos de cálculo que refletem diversos graus de pormenorização e que, 

simultaneamente, envolvem diferentes pressupostos. Bennett (2003) sublinha que quando 

se avalia o custo de qualquer doença é preciso considerar que cada uma tem efeitos diretos 

e indiretos específicos e que a determinação do cenário real na sua totalidade é 

extremamente improvável quer a nível técnico quer a nível conceptual, implicando uma 

análise crítica dos resultados obtidos assim como dos apresentados pela literatura (Bennett, 

1992; Bennett, 2003; Petrovski et al., 2006). Da mesma forma, no estudo do impacto 

económico da mastite, tem de se ter em conta que a sua ocorrência e severidade varia 

muito de acordo com o país, região, sistema de produção e medidas de controlo utilizadas 

(Yalcin et al., 1999), assim como com as alterações que se vão registando ao longo do 

tempo nas regulações do leite e nas condições dos mercados (Halasa et al., 2007). 

Adicionalmente, a utilização de diferentes metodologias, níveis de análise, variáveis, 

tempos, fontes de dados/registos, populações em risco, entre outras, implica a sua 

interpretação cuidada e um risco significativo quando se consideram comparações entre 

estes e a realidade (Bennett, 1992).  

A ocorrência de mastite no efetivo leiteiro pode traduzir-se em perdas e em despesas extra 

passíveis de cálculo através da quantificação das perdas sofridas e dos custos acrescidos 

que a doença provoca na exploração. Porque a confusão entre os termos perda, despesa e 

custo é bastante comum, de seguida clarificam-se os conceitos adotados na presente 

dissertação: 

a) Perdas (losses) implica um benefício que se perde ou é retirado (como por exemplo o 

leite descartado devido a resíduos de antibióticos). Alternativamente, representa 

também um potencial benefício que não é realizado (como a evidente diminuição da 

produção de leite) (McInerney et al., 1992a; Seegers et al., 2003);  

b) Despesas (expenditures) representam alguns dos impactos económicos da doença 

que se manifestam através de inputs extra (gastos extra) para o sistema de produção 

(como o tratamento e a prevenção da mastite) (Bennett et al., 1999; McInerney et al., 

1992a; Seegers et al., 2003). Ou seja, incluímos aqui todas as despesas relativas aos 

serviços médico-veterinários bem como todos os recursos necessários para a 

prevenção/controlo e tratamento. 
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Neste sentido, os custos da doença que aqui calculamos, englobam estas perdas e 

despesas que acabámos de explicitar. 

As perdas decorrentes da presença de mastite estão descritas na literatura como sendo 

responsáveis por 38% do total dos custos com problemas de saúde em efetivos leiteiros 

(Seegers et al., 2003) e resultam da diminuição da produção leiteira (Hortet & Seegers, 

1998b), do refugo precoce, do tratamento, do leite descartado devido ao período de 

segurança relativo a resíduos de antibióticos e das modificações no preço do leite devido às 

penalizações sofridas por alteração dos parâmetros quantitativos (como proteína e gordura 

e aumento das CCS) (Steeneveld et al., 2007). As despesas dizem respeito aos custos dos 

serviços médico-veterinários (os quais podem incluir medicamentos e tratamentos 

suplementares), de substituição do animal refugado devido à doença e dos programas de 

controlo implementados (Seegers et al., 2003).  

A determinação das perdas, contrariamente à determinação das despesas de controlo (que 

são, à partida, conhecidos e relativamente simples de averiguar) implica a manutenção 

diária de um sistema de registos das atividades realizadas e das alterações observadas na 

exploração especificamente atribuídas à presença da doença, bem como a avaliação 

detalhada da magnitude dos seus efeitos na produtividade leiteira visto que, entre todos os 

fatores responsáveis pelos elevados custos económicos da mastite, o efeito da diminuição 

da produção de leite19 constitui a origem dos maiores prejuízos desta doença e, como esta é 

de difícil determinação, é também causa de grande parte da variação dos resultados 

apresentados na literatura (Hortet & Seegers, 1998b; Schepers & Dijkhuizen, 1991).  

O Quadro 7 resume os resultados de quatro publicações recentes relativas ao custo total 

médio de um caso de MC. Todos usam metodologias diferentes e os resultados variam 

entre um custo de 55€ e 97€ por vaca/ano. O trabalho de Huijps et al. (2008), descreve uma 

ferramenta para averiguar os custos específicos devido a mastite consoante a curva de 

lactação standard de uma vaca leiteira, concluindo que estes variam entre 235€ no 1º mês 

pós-parto e 164€ no fim da lactação, obtendo um valor médio de 210€ por caso clínico. 

Relativamente às MSC os custos variaram entre os 53€/vaca e os 120€/vaca, para CCC 

inferiores ou superiores às 100.000 cél/ml e às 400.000 cél/ml, respetivamente. Tanto os 

custos por MC como por MSC foram calculadas em função do número de vacas e da CCS 

do tanque, mostrando que numa exploração padrão com 65 vacas, estes variam entre 

114€/vaca/ano quando a CCS do tanque é <100.000 cél/ml e 182€/vaca/ano quando a CCS 

é >400.000 cél/ml. Posteriormente, os autores calcularam os custos para uma incidência 

média de mastite (30 casos por 100 vacas/ano) na mesma população, chegando ao valor 

médio por exploração de 78€ (Quadro 9). No mesmo estudo os custos resultantes de casos 

 
19 O qual corresponde à soma da quantidade de leite não produzida pelo animal devido à doença com a quantidade de leite 
descartado devido aos resíduos de antibióticos. 
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subclínicos (100%) excederam aqueles derivados de casos clínicos (36%), sendo que no 

seu conjunto, estes representaram 71% dos custos económicos totais (Huijps, Lam, & 

Hogeveen, 2008). 

Quadro 7: Custos decorrentes da ocorrência de mastite em bovinos leiteiros 
(média em € por vaca/exploração/ano). 

a As perdas foram calculadas para MC e MSC. No artigo original, os custos totais devido a mastite 
correspondem a 140€ por vaca/ano (Kirsten Huijps et al., 2008). O valor aqui apresentado (78€ por 
vaca/ano) corresponde a um ajuste posterior a cálculos recentes relativos à perda de produção 
leiteira da Holanda e o aumento das suas CSS (Halasa, Nielen, Huirne, et al., 2009). 
b Neste estudo os custos foram calculados como a diferença entre o valor de risco padrão de doença 
e o valor de risco de doença 0,1 por vaca/ano. 
c Os custos foram calculados para MC e MSC por vaca/ano, no entanto, devido à natureza do modelo 
utilizado a diferenciação entre custos de produção de leite devido a MC ou MSC não podem ser 
individualizadas. 
d Os custos foram calculados em situação de refugo otimizado por vaca/ano. 
e Indefinido ou não calculado. 
f Inclui os custos do leite descartado. 

Fonte: adaptado de Hogeveen et al. (2011). 

No estudo de Hagnestam-Nielsen & Ostergaard (2009), a abordagem consistiu na aplicação 

de um modelo de simulação de custos comparando uma situação de risco de infeção por 

mastite padrão com outra de risco superior, aferindo que, dado o nível de risco proposto, 

97€/vaca/ano são passíveis de serem evitados e, no terceiro estudo, Halasa et al., (2009) 

desenvolveram um modelo de simulação bio-económico com o objetivo de modelar a 

transmissão de agentes patogénicos entre vacas de uma mesma exploração. Aqui, os 

custos devido a menores produções de leite foram calculados tendo em conta os custos 

marginais da produção de novilhas adicionais que compensam a perda de produtividade 

pelos animais doentes, razão pela qual estes apresentam valores mais baixos (Hogeveen et 

al., 2011). Por fim, Bar et al. (2008) utilizaram um modelo dinâmico para calcular os custos 

devido a mastite sob condições de refugo ótimo, os quais permitem que as consequências 

de uma doença ou qualquer alteração no maneio de uma exploração possam ser calculadas 

sob cenários ótimos de decisão relativos às diversas áreas de gestão da exploração. No 

modelo mencionado o valor de refugo de animais infetados foi otimizado visto este ser um 

 
 

Efeitos avaliados (Huijps et al., 
2008) a 

(Hagnestam-
Nielsen & 

Ostergaard, 2009) 
b 

(Halasa, 
Nielen, 

Huirne, & 
Hogeveen, 

2009) c 

 
(Bar et al., 

2008) d 

Perdas de produção de leite   11 -e 

Mastite Clínica 23 78   
Mastite Subclínica 13 -   

Trabalho 4 - 11 - 
Tratamento 15f - 14f - 
Refugo 22 - 46 - 
Morte 0 - 0 - 
Serviços Veterinários 1 - 2 - 
Qualidade do leite 0 - 0 - 
Materiais 0 - 0 - 
Diagnósticos 0 - 0 - 
Total 78 97 84 61 
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dos fatores mais determinantes do custo total da doença e alvo de muitas variações 

dependendo do maneio e de preços do mercado. Neste caso, tal como em muitos outros 

estudos, o refugo foi considerado como uma perda sendo que, no entanto, este também 

pode ser analisado como medida preventiva de novos casos de doença na mesma vaca e 

da transmissão de mastite entre vacas da mesma exploração (Hogeveen et al., 2011). 

No entanto, apesar dos custos devido à presença de mastites divergirem entre países e 

regiões, os princípios económicos que os definem são os mesmos, pelo que em seguida se 

descrevem de acordo com a literatura mais recente. 

4.1 Serviços médico-veterinários  

Um dos importantes papéis do MV é o de aconselhamento e apoio na gestão da exploração 

face a situações de doenças que atingem a produção (tal como a mastite) (Hogeveen et al., 

2011). A utilização de serviços veterinários leva a uma diminuição das perdas causadas 

pelas doenças que afetam os animais, otimizando a relação entre os custos dos tratamentos 

e as receitas obtidas, ou seja, transformando as perdas que haveria numa situação de 

ausência de tratamento em ganhos de produção (Henriques et al., 2004). Grande parte 

desse aconselhamento é dado através do planeamento das atividades com vista a melhorar 

a saúde do úbere, geralmente incluídas nos programas de melhoramento da qualidade do 

leite de cada efetivo. No entanto, numa situação aguda de doença, para além de veículo de 

medicamentos (dependendo dos países), o MV tem de atuar, muitas vezes, através do 

diagnóstico de um ou outro caso clínico de mastite, sendo que esses honorários terão de ser 

contabilizados nos custos totais da doença. 

Também as drogas/medicamentos necessárias para tratar os animais infetados são uma 

consequência económica direta decorrente da presença de mastite. Os seus custos variam 

entre países dependendo da legislação implementada e das infraestruturas existentes para 

a circulação das diferentes moléculas terapêuticas e/ou preventivas, bem como com os 

protocolos de tratamento e sua correta aplicação pelos produtores que, muitas vezes, 

prolongam a terapia desnecessariamente, o que se revela contraproducente em termos 

económicos e da saúde do úbere e contribui para a emergência de resistências a produtos 

antimicrobianos importantes em termos de saúde pública (Bexiga et al., 2005). 

4.2 Leite Descartado 

As perdas económicas devidas ao leite descartado durante o período de tratamento e 

posterior intervalo de segurança, onde continuam a ser eliminados resíduos do antibiótico no 

leite, podem ser comparadas às resultantes da diminuição da produção de leite (Halasa et 

al., 2007). Existe, no entanto, uma diferença determinante devido ao leite descartado ser, 

efetivamente, produzido pelos animais, significando que os custos de alimentação e 

manutenção desses animais terão de ser contabilizados nos cálculos o que, 
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consequentemente, torna o impacto económico de 100kg de leite descartado superior ao de 

uma diminuição de produção de 100kg de leite. No entanto, o período de descarte de leite 

depende do maneio adotado pela exploração, bem como dos medicamentos utilizados, pelo 

que a sua magnitude é bastante variável (Nielsen, 2009). Da mesma forma, dependendo 

dos autores, este parâmetro tanto é considerado como uma perda direta da doença ou como 

uma despesa extra.  

Na quantificação destes custos coloca-se a problemática do destino do leite descartado não 

ser efetivamente o lixo, pois, na UE, apesar da eliminação dos resíduos animais estar 

estabelecida pelo regulamento de Animal-By-Products (CE) nº1069/2009, o leite ou o 

colostro que é descartado (e usado) nas explorações de origem não está coberto por este 

regulamento, estando livremente disponível para utilização (Rebelo, 2014). Este leite é, 

geral e teoricamente, suficiente para alimentar todos os vitelos produzidos numa exploração, 

pelo que é uma tentadora e disponível opção para os produtores que, dessa forma, 

conseguem poupar em leite de substituição. Porém, o uso deste leite na alimentação dos 

vitelos é controverso, especialmente devido à sua contaminação com agentes patogénicos. 

4.3 Custo do trabalho 

A presença de mastite numa exploração requer mais trabalho e maior tempo despendido no 

maneio de cada vaca doente, pelo que os custos referentes à mão-de-obra necessária e a 

salários aumentam. Adicionalmente, a mastite, ao impor o cumprimento de uma série de 

procedimentos de biossegurança (tal como a ordem segundo a qual os animais são 

ordenhados) diminui a eficiência destas rotinas (Halasa et al., 2007).  

O tempo despendido por cada caso de doença clínica (MC) depende do maneio adotado, no 

entanto, será sempre superior ao despendido por caso de doença subclínica (MSC), as 

quais, sendo detetadas, raramente são tratadas (Nielsen, 2009). Geralmente, o cálculo 

desta despesa é feita com base no custo de oportunidade do trabalho, ou seja, consoante o 

valor da melhor alternativa perdida devido ao tempo que foi gasto no maneio dos casos de 

mastite (Halasa et al., 2007). No entanto, o custo do trabalho agrícola é difícil de determinar 

e varia bastante consoante as explorações, principalmente consoante a fonte de mão-de-

obra presente, a qual pode ser externa (pessoal assalariado) ou interna (família). 

4.4 Mortalidade 

Os casos severos de mastite podem levar à morte ou à eutanásia do animal, cujos custos se 

estendem para além do valor de mercado da vaca, incluindo também as perdas da potencial 

lactação interrompida e os custos de substituição do animal doente (Kossaibati & Esslemont, 

1997). A taxa de mortalidade devido a mastite é geralmente baixa, estando estimada entre 

os 0,3% e os 0,6% dos casos totais de mastite, porém estes valores podem variar 
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principalmente conforme os agentes patogénicos presentes, sendo superiores para agentes 

Gram-negativos, particularmente os coliformes. 

4.5 Diminuição da produção de leite 

Nas explorações leiteiras, a diminuição da produção de leite por animal infetado com mastite 

é uma das principais causas, senão a maior, das perdas económicas que advêm desta 

doença (Quadro 8), quer na sua forma clínica quer na sua forma subclínica (Hortet & 

Seegers, 1998a; Schepers & Dijkhuizen, 1991). Assim, para a determinação dos custos 

totais devido à ocorrência de mastite é fundamental o estudo cuidado da magnitude das 

perdas que esta provoca na produção leiteira dos animais infetados (Hortet & Seegers, 

1998a).  

Quadro 8: Contributo de cada efeito (em %) nos custos associados à doença mastite. 

 Philpot (1976) Blood et. al (1983) Crist et. al (1993) 

% total % total % total 

Diminuição da 

produção leiteira 

70 70 64 

Refugo prematuro 14 14 13 

Leite descartado 8 7 14 

Tratamentos e 

serviços veterinários 

8 8 9 

Fonte: (Yalcin et al. (1999) 

O Quadro 8 mostra os resultados de três trabalhos que analisaram os custos da ocorrência 

de mastite num efetivo de vacas de leite. Os resultados mostram que, nas respetivas 

condições, a diminuição da produção de leite num animal doente é responsável por cerca de 

64% e 70% dos custos totais gerados. Não obstante, é preciso notar que estes valores 

representam médias de explorações consideradas padrão, sendo esperado a sua variação 

considerável entre explorações com maiores e menores incidências, produtividades, 

populações em risco, bem como diferentes condições de mercado e preços de venda dos 

seus produtos (leite, animais de refugo, animais de substituição, etc) entre muitos outros 

fatores determinantes na magnitude destas perdas, nomeadamente o nível de doença 

subclínica existente nas explorações, ou seja, a CCS do tanque de leite (Yalcin et al., 1999). 

De facto, a mastite provoca efeitos tanto a curto-prazo, observados na lactação em que 

ocorre, quanto efeitos a longo-prazo, incluindo aqueles que se estendem para as lactações 

seguintes (Lescourret & Coulon, 1994), implicando o uso de diversas abordagens 

comparativas e/ou de modelação para a sua determinação visto estas perdas não serem 

efetivamente mensuráveis (Hortet & Seegers, 1998a; Seegers et al., 2003). Adicionalmente, 

as perdas de produtividade são extremamente variáveis e dependentes de vários fatores, 

entre os quais o agente patogénico responsável pela infeção (Schepers et al., 1997; Yalcin 
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et al., 1999), o número de parições do animal20, o seu nível de produção21 e a fase de 

lactação em que este se encontra no período de estudo22. Outras especificidades a serem 

consideradas dizem respeito aos animais multíparos registarem maiores CCS do que os 

primíparos (Harmon, 1994; Nielsen, 2009) e estarem, por norma, em maior risco de 

contraírem doença clínica durante toda a extensão da lactação exceto no seu período inicial, 

onde esta relação se revela oposta (Rajala-Schultz et al., 1999; Steeneveld et al., 2007), tal 

como evidências de que quando a infeção ocorre no final da lactação, a produção começa a 

diminuir 2 a 4 semanas antes do aparecimento dos sintomas clínicos, o que, naturalmente, 

leva à obtenção de subvalorizações significativas dos resultados em perdas de leite nos 

referidos animais (Rajala-Schultz et al., 1999; Petrovski et al., 2006). Por outro lado, o 

prejuízo económico por perda de litro de leite produzido é, em certo grau, aliviado pela 

redução da ingestão do animal doente o que, consequentemente, diminui o gasto em 

alimentação. Esta particularidade, embora pouco significativa no total dos custos por 

mastite, está associada a uma redução da ingestão de 30 kg de matéria seca durante um 

período médio de 117 dias nos casos de MC crónica (Yalcin et al., 1999) e raramente é 

contabilizada (Nielsen, 2009).  

Deste modo, devido à complexidade inerente à magnitude das perdas de leite em animais 

com mastite, existem grandes discrepâncias nos valores obtidos e aceites pela comunidade 

científica, levando mesmo alguns autores, tais como Graves e Fetrow (1993), a admitirem 

que nenhuma das técnicas desenvolvidas é perfeita pois as lactações de cada animal 

registam inúmeras variações inerentes à fisiologia de qualquer organismo biológico, bem 

como a sua reação à doença e consequente magnitude dos seus efeitos, sendo impossível 

aferir exatamente o quanto seria produzido numa situação sem doença por aquele animal 

especificamente. Os mesmos autores concluem ainda que os resultados destas perdas têm 

sido constantemente subestimados (DeGraves & Fetrow, 1993; Seegers et al., 2003).  

Em 1991, Schepers e Dijkhuizen, numa revisão da literatura publicada sobre a economia da 

mastite até 1970, referem que a extensão das perdas de leite por MC e MSC varia entre os 

diferentes autores entre 4,1% e 7% do total produzido por vaca numa lactação média de 305 

dias, 20% do total produzido por cada quarto infetado por MSC e 10% por cada quarto 

infetado por MC, ou, ainda, entre os 10% de perdas em leite por cada vaca infetada com MC 

(Schepers & Dijkhuizen, 1991). Seegers, Fourichon e Beaudeau (2003), mais recentemente, 

referem que as perdas de leite por mastite, as quais não englobam o leite descartado devido 

a tratamento pois este depende de regulações e preços locais, são comummente 

determinadas através de diversas metodologias analíticas e tendo em conta diferentes 

 
20 Animais multíparos sofrem perdas mais acentuadas do que animais primíparos (Steeneveld et al., 2007). 
21 Quanto maior produtividade maior a perda em leite (Rajala-Schultz et al., 1999). 
22 A doença é tanto mais severa quanto mais cedo se estabelecer relativamente ao pico da lactação (Lescourret & Coulon, 
1994; Hortet & Seegers, 1998a; Hagnestam-Nielsen et al., 2010). 
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alturas de ocorrência do caso clínico na lactação do animal, as quais, apenas de forma 

improvável, serão comparáveis entre estudos (Hortet & Seegers, 1998a; Seegers et al., 

2003). Não obstante, através da aplicação de um modelo de regressão para análise de mais 

de 20 artigos publicados desde 1990 concluíram que a perda média por lactação ronda os 

300 a 400 kg de leite (cerca de 4% a 6%) por caso clínico ocorrido no segundo mês de 

lactação de uma vaca da raça Holstein cuja produtividade é de 7.000 kg/ano, considerando, 

assim, uma perda média cumulativa ao longo de 305 dias (Hortet & Seegers, 1998a); 

Seegers et al., 2003). Os casos clínicos com ocorrência prévia ao pico de lactação 

observaram-se associados a perdas mais elevadas (0-200kg/vaca/mês) relativamente aos 

de ocorrência posterior (0-100kg/vaca/mês) (Hortet & Seegers, 1998b). Relativamente aos 

casos subclínicos (MSC), os autores concluem que as perdas estimadas variam entre os 80 

kg e os 120 kg de leite por lactação ou 0,40 e 0,60 kg de leite por dia por cada aumento de 

50.000 células em vacas primíparas e multíparas, respetivamente (Hortet & Seegers, 

1998a); (Seegers, Fourichon, & Beaudeau, 2003).  

Também Halasa et al. (2009), através da aplicação de um test-day sobre uma população 

holandesa de animais doentes de 400 explorações aleatórias durante o período de um ano, 

aferiram que as perdas devido a MSC em animais primíparos se situam entre 0,38 e 0,46 kg 

de leite por dia, em primíparas e multíparas respetivamente. Adicionalmente, os autores 

concluíram que para valores de CCS superiores a 100.000 cél./ml, quanto maior o aumento 

destas células, maior a perda de leite (Halasa, Nielen, De Roos, et al., 2009). Esta última 

abordagem assenta numa análise de curto-prazo entre a doença e os seus efeitos na 

produtividade leiteira, permitindo a análise de diferentes padrões de produção de leite não 

detetados numa abordagem que, por regra, distribui o efeito por 305 dias (Ostergaard & 

Gröhn, 1999). Contudo, de modo geral, uma aparente baixa ou mesmo falta de impacto da 

doença na produção leiteira pode ser devido ao facto desta estar diluída e, por isso, oculta, 

ressalvando-se a importância da análise crítica dos valores obtidos, bem como das 

metodologias de análise que lhes deram origem.  

4.6 Alteração da qualidade do leite  

A mastite não tem repercussões na qualidade da carne mas tem, e de forma determinante, 

na qualidade do leite, sendo que algumas dessas alterações diminuem a eficiência do 

posterior processo de transformação do leite em derivados lácteos resultando numa redução 

significativa do valor comercial dos bens obtidos. As alterações atingem os três principais 

componentes do leite: a proteína, a gordura e a lactose (Hortet & Seegers, 1998; Seegers et 

al., 2003; Green et al., 2004; Huijps et al., 2010; Nielsen et al., 2010). A quantidade de 

proteínas sintetizadas ao nível do tecido mamário e de alta qualidade diminuem, como as α 

e β caseína, α-lactoalbumina e β-lactoglobulina, e as de origem sanguínea aumentam, como 

a albumina sérica e as imunoglobulinas, em virtude do aumento da permeabilidade vascular 
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secundaria ao processo de inflamação (Kitchen, 1981), traduzindo-se, no final, num leite 

com maior concentração mas de menor qualidade proteica. A gordura, regra geral, sofre 

uma tendência de queda na concentração à medida que aumentam as CCS contudo, nos 

casos em que a produção de leite diminui bastante, a percentagem aumenta em animais 

com CCS elevadas devido ao efeito concentração. A lactose, a qual tem um papel 

fundamental na regulação osmótica do leite, também sofre uma diminuição com o aumento 

das CCS, tanto pela destruição das células epiteliais secretoras, quanto pela fermentação 

de que é alvo através da ação de alguns microrganismos e enzimas derivadas das CS. 

A aferição das consequências económicas associadas a estas alterações é difícil de 

realizar, assim como a interpretação dos seus impactos diretos na receita do produtor. 

Alguns autores são de opinião que as alterações nas percentagens de proteína e gordura 

são relativamente pequenas e que, considerando o intervalo de segurança após o 

tratamento de um caso clínico, a perda destes componentes é proporcional à perda de leite, 

não lhes atribuindo, portanto, importância significativa (Houben, Dijkhuizen, Van Arendonk, 

& Huirne, 1993). No entanto, do ponto de vista económico e assumindo que a principal 

preocupação do produtor é a maximização do lucro obtido em cada litro de leite que vende, 

a gordura e a proteína têm um impacto negligenciável exceto quando existe a oportunidade 

de uma valorização do leite significativa (Seegers et al., 2003). No último caso, os 

indicadores de expressão de qualidade do leite dos sistemas de pagamento de cada 

mercado (como, por exemplo, os limites estipulados para as CCS) são os utilizados para a 

aferição dos cálculos. 

Em Portugal, o Recenseamento Agrícola de 2009 refere que o aumento do preço do leite de 

vaca no produtor desde 1995 resultou, em grande parte, do facto das empresas 

compradoras de leite passarem a valorizar outras características organoléticas do leite além 

do teor butiroso (% gordura do leite), pagando melhor aos agricultores que, por isso, foram 

incentivados a melhorar a qualidade do leite que produziam (INE 2009, 2011). Seguindo a 

mesma lógica, as alterações que as mastites provocam na qualidade do leite e dos produtos 

lácteos levaram a que as empresas que procedem à recolha e transformação do leite 

também introduzissem prémios para valorizar aquele de baixo nível de CS, uma vez que 

este indicador reflete a presença de um processo inflamatório no úbere com consequência 

negativa na composição e qualidade do leite. Também de acordo com a legislação europeia 

(Diretiva 92/46/CEE), o leite destinado a consumo humano deve ter menos de 400.000 

cél./ml e em Portugal a depreciação do valor do leite entregue, devido a CCS elevadas, é 

efetuado por quase todas as organizações de recolha, refletindo os limites impostos pela 

referida legislação (Aires, 2010). As quatro maiores cooperativas e empresas privadas 

compradoras/transformadoras de leite nacionais têm diferentes escalões de bonificação, 

porém, de modo geral, estas organizações atribuem um bónus de 0,003€/l para valores de 

CCS entre 0 e 300.000 cél/ml, para valores de 301.000 cél/ml até 400.000 cél/ml não existe 
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penalização nem compensação, para valores entre 401.000 cél/ml e os 500.000 cél/ml 

existe uma penalização de 0,015€/l e para igual ou mais de 501.000 cél/ml uma penalização 

de 0,045€/l. 

Desta forma, as bonificações atribuídas pelas organizações ao preço do leite com baixa 

quantidade de CCS e a redução da produção leiteira devido à mastite, são dois fatores com 

implicações diretas no preço pago pelo leite e na rentabilidade da exploração.  

4.7 Refugo e custo de substituição  

O termo refugo diz respeito à ação de retirar um animal de uma exploração, ou seja, de 

reformar o animal e, no caso da mastite, uma parte significativa dos custos totais advêm das 

perdas devidas ao refugo dos animais (DeGraves & Fetrow, 1993; Hortet & Seegers, 1998b; 

Kossaibati & Esslemont, 1997; McInerney et al., 1992a; Østerås, 2000; Seegers et al., 2003; 

Swinkels et al., 2005) que têm ou já tiveram MC (DeGraves & Fetrow, 1993; Hortet & 

Seegers, 1998b), ou apresentam CCS elevadas (Seegers et al., 2003), e aos custos 

associados à sua substituição (McInerney et al., 1992a). A mastite é uma das principais 

causas de refugo involuntário nas explorações leiteiras, sendo apenas ultrapassada pelo 

impacto no refugo devido a problemas reprodutivos (DeGraves & Fetrow, 1993; Kossaibati & 

Esslemont, 1997; Seegers et al., 2003).  

A magnitude das perdas relativas ao refugo depende do grau de severidade da doença 

instalada (Nielsen, 2009), do estágio de lactação do animal, do seu nível produtivo, da sua 

paridade, do seu status reprodutivo (Østerås, 2000), bem como das cotações dos preços do 

leite e da carne no mercado. E, tal como as perdas em produtividade leiteira, apresenta 

custos ocultos ou mais difíceis de identificar pelos produtores, nomeadamente os custos de 

reposição/substituição do animal refugado e, nos casos em que existe um compasso de 

tempo entre o refugo e a reposição, o prejuízo pela falta do animal produtivo, que se 

acoplam àqueles relativos aos custos fixos. Adicionalmente pode também considerar-se a 

diferença entre a produtividade da vaca de substituição, a qual poderá ser menor, e a da 

vaca doente refugada, a qual, com grande probabilidade pertencerá ao grupo dos animais 

de elevada produção visto que a alta produtividade é um fator de risco na contração de 

mastite (Rajala-Schultz et al., 1999; Halasa et al., 2007). Por outro lado, da venda da carne 

do animal refugado obtêm-se retornos adicionais, pelo que estes também têm que ser 

contabilizados nos cálculos. 

4.8 Bem-estar animal 

Qualquer tipo de doença envolve algum grau de diminuição do bem-estar e conforto animal. 

A mastite é reconhecida como uma condição bastante dolorosa e um dos maiores 

problemas de bem-estar animal entre os bovinos leiteiros (Hogeveen, 2014), existindo 

evidências de que, inclusive em casos moderados da doença clínica, ocorre a ativação de 
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respostas fisiológicas e sintomas clínicos referenciados como respostas à dor, a par de 

observações que comprovam que um animal outrora infetado sofre uma hipersensibilização 

a estímulos que, num animal nunca infetado com mastite, seriam inócuos (Nielsen, 2009). 

Nos países europeus e no mundo cada vez mais globalizado, os consumidores revelam-se 

cada vez mais preocupados e sensibilizados com o nível de bem-estar animal, impondo 

novas exigências ao setor da produção pecuária. Relativamente ao leite, se este for 

produzido por vacas com elevadas incidências de mastite, ou qualquer outra doença, a 

aceitação dos consumidores por produtos lácteos diminuirá, afetando toda a cadeia de 

produção de leite e seus derivados. 
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PARTE II 

5. METODOLOGIA 

Face ao exposto na revisão bibliográfica, o trabalho que aqui se apresenta tem como 

objetivo principal determinar os custos diretos mensais resultantes da ocorrência de mastites 

em duas explorações leiteiras da região da Beira Litoral, no distrito de Aveiro, utilizando 

como base o modelo económico formulado por Bennett (2003). Posteriormente foi aplicada 

uma análise de sensibilidade para avaliar a variação destes custos consoante os diferentes 

preços de mercado que se registam ao longo do tempo (relativo ao leite e ao animal 

refugado). 

Subjacente ao objetivo primário, existe um objetivo secundário que consubstancia o primeiro 

e que visa o estudo dos fatores que determinam a viabilidade económico-financeira das 

empresas do setor dos lacticínios enquanto influenciadas pela crise económica e 

envelhecimento das suas populações. Pretende-se evidenciar o papel do MV nos programas 

de qualidade de leite com vista à produção de um leite de qualidade superior, assim como 

na prevenção das doenças nas explorações, com vista à maximização da produção de leite 

e, consequentemente, do lucro final. 

5.1 Recolha de informação 

Para o presente trabalho foram selecionadas, como casos de estudo, 2 explorações do 

distrito de Aveiro, assistidas durante o período de estágio e acompanhadas pelo mesmo MV. 

A cada exploração foi atribuída a letra (A e B) de forma a manter o anonimato das mesmas. 

Ambas têm em comum o sistema de produção intensiva e um alto nível de produção porém, 

simultaneamente, revelam notáveis diferenças relativas às rotinas envolvidas no maneio da 

saúde do úbere, mais precisamente nas técnicas e procedimentos adotados na sala de 

ordenha, assim como nos protocolos de tratamento e nas ações de prevenção da doença 

(Quadro 11). Por esta razão, e porque a maior dificuldade na gestão de doenças endémicas 

como a mastite assenta, por um lado, na extrema variabilidade das práticas entre as 

explorações ao longo do tempo e, por outro, no impacto cruzado dos diferentes fatores com 

o mesmo resultado, foi proposto comparar os custos das duas explorações em causa.  

Todos os dados utilizados referentes às explorações foram obtidos em conjunto com os 

proprietários e funcionários das duas explorações durante as visitas regulares do MV 

assistente e do estagiário. Para o registo de dados e observações feitos na sala de ordenha 

construiu-se uma folha (ver Anexo IIa) de preenchimento diário pelos funcionários nas duas 

ordenhas diárias, destinada a registar os casos de doença clínica observados, assim como a 

duração e os tipos de tratamento utilizados, a quantidade de leite descartado, entre outras 

observações particulares da rotina de ordenha. Estes registos efetuaram-se de forma mais 

rigorosa possível durante um período completo de 4 meses, entre Dezembro do ano 2011 e 

Fevereiro do ano 2012. 
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Para a obtenção de dados relativos aos hábitos de trabalho e maneio das duas salas de 

ordenha, a observação in loco revelou-se fundamental no sentido em que proporcionou a 

aprendizagem e participação em duas rotinas de ordenha completamente diferentes, nas 

quais diferentes medidas de controlo e prevenção são adotadas. Registaram-se as 

principais atividades/rotinas praticadas e os dados relativos aos casos clínicos observados 

com frequência mensal e diária, respetivamente (Anexos II e IIa,, III e IV). O Quadro 9 

resume cada uma das explorações quanto a algumas características base de ambos os 

sistemas produtivos. 

Quadro 9: Resumo das principais características das explorações A e B no ano em estudo. 

 EXPLORAÇÃO A EXPLORAÇÃO B 
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Águeda — Óis da Ribeira Aveiro — Quinta do Picado 

ÀREA 30 ha 45 ha 
SISTEMA DE PRODUÇÃO Intensivo Intensivo 

EFETIVO 90 75 
Nº TRABALHADORES 5 3 

TIPO DE CAMA Tapetes de borracha e serrim Tapetes de borracha e palha 
Nº PARQUES 2 1 

TIPO DE ESTABULAÇÃO Livre com cubículos; Livre 
novilhas, pré-parto e secas 

Livre com cubículos; Livre novilhas, 
pré-parto e secas 

ALIMENTAÇÃO Unifeed 2x/dia Unifeed 2x/dia 
RENOVAÇÃO DO EFETIVO Auto-renovação e compra Auto-renovação e compra 

REPRODUÇÃO IA por funcionário 
 

IA por funcionário 
 

DETEÇÃO DE CIOS Observação Observação 
 

PLANO PROFILÁTICO 
Vacinação IBR, BVD e Clostridium 
6-6 meses; 
Vacinação E. coli, Rotavírus e 
Coronavírus na secagem 

Vacinação IBR, BVD e BRSV 6-6 
meses. 
 

PRINCIPAL AFEÇÃO 
REPORTADA PELO 

PRODUTOR 

Mastites e problemas podais 
Hipocalcémias 

Mastites e problemas podais 
Cetoses e deslocamento de 
abomaso 

OUTRAS PRODUÇÕES ALÉM 
DO LEITE 

Venda de vitelos e vacas para 
abate 

Venda de vitelos e vacas para 
abate 

 

Ambas as explorações alojavam as vacas em período de lactação em parques com 

cubículos, sendo que a A mantinha os animais divididos em função da produção. De forma 

geral não se observou sobrelotação dos parques, existindo uma cama por vaca. 

Relativamente a estas, importa referir a diferença de materiais que as constituíam devido à 

influência destes na higiene de todo o sistema, no sentido em que certos materiais podem 

tornar-se verdadeiros fatores de risco para a ocorrência de mastites ambientais (National 

Mastitis Council, 2009). Assim, na exploração A eram utilizados tapetes de borracha e 

serrim, enquanto que na exploração B era mais comum o uso de palha relativamente ao 

serrim (Quadro 9). 

Em ambas as explorações existia ainda um parque de pré-parto/maternidade para onde 

transitavam as vacas no final da gestação e apenas uma sala de ordenha. 
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5.1.1 Caracterização das explorações quanto às práticas de controle e prevenção de 

mastites 

Práticas de Ordenha  

A ordenha era realizada por 3 pessoas na Expl. A, duas das quais com formação adequada, 

e por 2 pessoas na Expl. B. sem qualquer formação e do núcleo familiar dos proprietários da 

exploração. A entrada dos animais na sala de ordenha da Expl. A era feita segundo as CCS 

de cada animal, sendo que os de contagens mais elevadas e com casos clínicos eram 

ordenhados no fim. Na Expl. B este cuidado era direcionado apenas para animais com 

infeções clínicas crónicas, os quais eram, de igual forma, ordenhados no fim. Em ambas as 

explorações foi notório que os animais eram conduzidos calmamente pelos ordenhadores 

até à respetiva sala, sem exibirem sinais de stress e/ou desconforto, contudo, a disparidade 

entre as duas explorações relativa às práticas de ordenha tornou-se evidente a partir do 

momento em que os animais se apresentavam à ordenha. Ao contrário da exploração A, em 

que a maioria destes se observavam com os úberes limpos e os flancos traseiros 

razoavelmente limpos, na exploração B os animais exibiam um grau de sujidade acima do 

desejado. A falta de limpeza e desinfeção dos tetos antes do início da ordenha (pré-dipping), 

a não eliminação dos primeiros jatos de leite e a falta de cuidado nas medidas de 

biossegurança e higiene, tal como o não cumprimento da indicação base do uso de luvas, 

constituíram outros hábitos indesejáveis praticados (e observados) na exploração B. Pelo 

contrário, na Expl. A, os funcionários usavam luvas descartáveis, avental e botas geralmente 

desinfetadas, bem como estavam instruídos dos protocolos estabelecidos para limpeza e 

desinfeção dos materiais em contacto com o leite.  

Adicionalmente, na Expl. B era prática corrente efetuar a higiene do úbere pré-ordenha com 

um jato de água em toda a sua superfície, sem se efetuar, muitas vezes, a cuidada secagem 

dos tetos antes da colocação das tetinas nem a remoção dos primeiros jatos de leite e, o 

pre-dipping. As unidades de ordenha, em ambas as explorações, eram removidas 

automaticamente mas, menos frequentemente, também de forma manual, observando-se a 

prática de machine stripping23 na exploração B com o fim de aumentar a coleta de leite por 

animal. Em ambas as explorações a ordenha era finalizada com a aplicação de uma solução 

desinfetante (pós-dipping) no úbere de todas as vacas. No final da ordenha as salas eram 

sempre lavadas e os equipamentos por onde circula o leite, lavados várias vezes e 

automaticamente com um detergente ácido e alcalino de forma alternada. 

 

  

 
23 Prática algo observada entre os ordenhadores no fim da ordenha que consiste em aplicar pressão no sentido do chão no 
coletor, vulgarmente designada por repasse. Este é um processo completamente desaconselhado (Blowey & Edmondson, 
2010). 
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Deteção de MC  

A deteção de casos clínicos era feita durante a ordenha em ambas as explorações, através 

da cuidada observação dos animais com vista à identificação de qualquer manifestação de 

sinais clínicos de doença. A inspeção do úbere em busca de quartos inflamados (com dor, 

rubor e calor) acontecia durante a limpeza pré-ordenha e era seguida da eliminação dos 

primeiros jatos de leite na Exploração A, nos quais se procurava por alterações. Em caso de 

dúvida na Expl. A utilização do TCM era bastante comum, ao contrário da Expl. B. 

Registos de ordenha e outros  

A Exploração A tinha já implementado a prática da recolha de registos na sala de ordenha, 

na qual eram comummente apontados a identificação da vaca, a data de ocorrência de 

doença, os dias de tratamento e o protocolo efetuado. Para efeitos do presente estudo 

adicionou-se o registo do número de dias em que não se aproveitou o leite do quarto 

afetado por doença devido ao intervalo de segurança e a correspondente quantidade de 

leite descartado (Anexo IIa). 

Na Exploração B esta prática não existia, pelo que a colaboração dos produtores na 

obtenção de todos os dados recolhidos foi de extrema importância. 

Maneio dos casos de MC durante a lactação  

Ao serem detetadas infeções, ambas as explorações efetuavam o tratamento e o descarte 

do leite proveniente do(s) quarto(s) afetado(s), registando a identificação do animal, bem 

como o medicamento utilizado e o período de tempo de administração. Ambas as 

explorações referiram o cuidado ao escolher a terapia de acordo com dados de 

antibiogramas passados referente ao animal, quando existentes, adotando uma abordagem 

empírica nos restantes casos. No trimestre em estudo, na Expl. A, os três medicamentos 

intramamários utilizados consistiram em Penicilina Mista©, Cobactan ® VL e Mamyzin ® e, 

na Expl. B, em Synolox ® e Cefovet ® L. A terapia revelou-se prolongada, por vezes, por 

tantos quantos os dias de doença. 

O descarte do leite com vestígios de antimicrobianos era efetuado nas duas explorações e 

em ambas este leite era utilizado para a alimentação de vitelos. 

Maneio dos tratamentos de secagem  

Ambas as explorações aplicavam o tratamento de secagem a todos os quartos, de todas as 

vacas, após a última ordenha antes da secagem. A escolha do antimicrobiano era feita em 

função dos resultados de antibiogramas nas duas explorações, sendo que, no entanto, foi 

observada uma fraca periodicidade na prática desta análise. Conclui-se que na maioria das 

vezes o mesmo tratamento é aplicado indiferentemente a todas as vacas, sem relação 

específica com o agente mais presente/identificado nos úberes doentes, facto consistente 

com as observações efetuadas nos 4 meses de estudo em que a terapia usada na Expl. A 

consistiu no Mamyzin Secado ® e na Expl. B, no Orbenin Extra ® VC.  
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O uso de selantes do teto após a terapêutica antimicrobiana intramamária era efetuado nas 

duas explorações com o produto Orbeseal®. 

Quadro 11: Resumo do maneio da saúde do úbere das explorações A e B. 

MIM – Medicação Intramamária; IM – Intramuscular; AINS – Anti-inflamatórios não-esteróides.    

 EXPLORAÇÃO A EXPLORAÇÃO B 

 
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE ORDENHA E DO 
EQUIPAMENTO 

Semestral Segundo necessidade 
Programa de desinfeção do sistema de ordenha antes de cada 
ordenha. 

 
 
CUIDADOS HIGIÉNICOS DA SALA DE ORDENHA 

uso contínuo de luvas 
descartaveis 

uso de luvas apenas com 
animais com MC 

Desinfeção das tetinas entre 
todas as vacas ordenhadas 

Desinfeção das tetinas entre 
vacas com MC e MC crónica 

 
 
 
 

MONITORIZAÇÃO DO 
ÚBERE 

PRODUÇÃO LEITEIRA 
MÉDIA VACA/ANO (365d) 

12 745 l 11 521 l 

MÉDIA DE CCS NO 
TANQUE (cél/ml) 

220 000 cél/ml 380 000 cél/ml 

% QUARTOS >200.000 
cél/ml (infeção 
crónica)/mês 

14% (cerca de 12 animais) 21,7% (cerca de 16 animais) 

Nº ORDENHAS/DIA 2 2 

MÉDIA DE REFUGO 
DEVIDO A MASTITE/ MÊS 

1,667% (1,5 animais) 2,667% (2 animais) 

CONTRASTE LEITEIRO Mensal Mensal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TÉCNICAS E 
PROCEDIMENTOS DE 
ORDENHA 

Ordem de entrada dos 
animais na sala de 
ordenha 

1º — animais no pós-parto 
2º —  CSS baixas 
3º — CSS elevadas e MC 

— animais com MC e MC 
crónicas no fim 

 
 
Limpeza dos tetos 

— Pre-dipping t>30s 
— massagem com toalhetes 
individuais e descartaveis 

— Jatos de água (mangueira) 
— Panos individuais e 
reutilizáveis após imersão em 
lixívia 

Pós-dipping Pós-dipping 
 
 
 
Identificação de MC 

— Observação e palpação do 
úbere 
— Obervação de alterações 
no leite através dos primeiros 
jatos sobre uma caneca de 
fundo escuro 
— TCM após observação de 
alterações 

— Observação e palpação do 
úbere 
— Obervação de alterações no 
leite através dos primeiros jatos 
sobre o piso da sala de 
ordenha 
— TCM muito raramente 

Identificação dos animais 
com Mastite Crónica 

 
Dados do contraste leiteiro 

 
Dados do contraste leiteiro 

Sistema de Registos Sim Não 
Destino do leite infetado leite de substituição em vitelos 

em amamentação 
leite de substituição em vitelos 
em amamentação 

 
 

TRATAMENTO DE 
SECAGEM 

População alvo Todos os animais Todos os animais 
Separação dos animais Sim Sim 
Escolha do antibiótico Antibiograma anual Empírico 
Tipo de terapia MIM Completa MIM Completa 
Vacinação Não Não 

 
 

TRATAMENTO DE MC 
DURANTE A 
LACTAÇÃO 

Identificação de tetos 
afetados 

TCM TCM 

 
Escolha do tratamento 

De acordo com antibiogramas 
e/ou empírica 

Empírica 

Aplicação do tratamento MIM+IM+AINS+Oxitocina MIM+IM+AINS+Oxitocina 
Antibiograma e perfis de 
sensibilidade a AB 

  
Anual 

 
Anual 
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5.2 O modelo económico de Bennett 

Dada a escassez de resultados sobre o impacto económico das doenças endémicas mais 

prevalentes no Reino Unido, aliada à extrema dificuldade de estabelecer conclusões 

fidedignas através da análise dos resultados publicados (frequentemente obtidos por 

diferentes metodologias, valores base, períodos de tempo e populações em risco), Bennett 

et al. (1999) desenvolveram um sistema de estudo comparativo dos custos diretos para 35 

doenças animais. O desenvolvimento de uma metodologia de análise comum e transversal a 

estas doenças endémicas foi fulcral no entendimento da magnitude do impacto económico 

de cada uma delas e, consequentemente, do benefício da aplicação das suas estratégias de 

controlo (Bennett, 2003). Uma das doenças consideradas foi a mastite, procurando 

categorizar os impactos económicos envolvidos bem como avaliar a relação custo-benefício 

da implementação de programas de controlo e erradicação desta doença (e as restantes 34 

analisadas) no Reino Unido. 

No âmbito do objetivo proposto na presente dissertação foi utilizada a folha referente aos 

custos associados à doença mastite, a qual foi adaptada à realidade das explorações em 

estudo e ao tipo de dados que foi possível obter.  

De acordo com Bennett (2003), o modelo disponível calcula os custos diretos da doença, os 

quais correspondem às perdas esperadas na produção 𝐿  e às despesas associadas aos 

custos com serviços veterinários, intervenções de tratamento e prevenção 𝐸 . Desta forma, 

a expressão “custos diretos” é aplicada de forma a evidenciar o facto dos efeitos indiretos 

(impactos na saúde humana, no bem-estar animal ou no comércio internacional) não 

estarem contemplados neste modelo. A seguinte equação traduz este conceito: 

 

  𝑪 = 𝑳+ 𝑬   ou 𝑪 =    (𝑳𝟏+ 𝑹)   +   𝑻  +   𝑷 
 
Onde, 

𝐶 = Custo direto da doença   𝐿1 = Perdas esperadas na produção 

𝐿 = Perdas     𝑅 = Aumento das despesas não veterinárias 

𝐸  = Despesas     𝑇 = Custo com tratamento 

      𝑃 = Custo com prevenção 

 

Dentro destes parâmetros foi considerado, 

 

para cada doença:     (L+R) = p id ie e v1    

para cada tratamento:    T = p it vt 

para cada medida preventiva:   P = p ip vp 
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onde, 

 

p: população em risco 

id: incidência anual24 da doença em proporção à pop. em risco 

ie: incidência dos efeitos da doença em proporção à pop. em risco25 

e: magnitude dos efeitos físicos (por ex., litros de leite perdidos) 

v1: valor unitário do output ou recurso perdido (por ex., €/litro de leite perdido) 

it: proporção de população em risco tratada 

vt: custo do tratamento por animal 

ip: proporção da população que recebe prevenção 

vp: custo da prevenção por animal 

 

A folha de cálculo que serviu de base para o trabalho prático proposto desenvolveu-se 

segundo o modelo atrás apresentado onde seguimos os seguintes passos: 

 

1) Identificação da população em risco, do sistema de produção afetado e estimação da 

incidência ou prevalência da doença em estudo nessa população; 

2) Identificação da amplitude e da incidência dos efeitos físicos da doença no sistema de 

produção afetado (comparado com o que seria esperado numa situação sem doença); 

3) Avaliação dos efeitos físicos da doença na produção; 

4) Estimativa do valor das perdas diretas de produção devido à doença; 

5) Identificação das medidas de tratamento utilizadas e estimação dos respetivos custos; 

6) Identificação das medidas de profilaxia adoptadas e estimação dos respetivos custos. 

Assim, foram desenvolvidas no programa Microsoft Office Excel duas folhas de cálculo, 

refentes à exploração A e B (Anexo VI), após a determinação e definição das respetivas 

variáveis a utilizar. Sendo este último processo uma tarefa primordial na quantificação dos 

custos totais, segue-se a discriminação dessas variáveis e a sua definição, associada à 

respetiva explicação do método de cálculo seguido, quando aplicável. 

5.2.2 Definição das variáveis utilizadas 

A folha de cálculo original foi construída segundo uma base de dados anual (DEFRA June 

Census 2001, referente apenas a populações animais do UK) pelo que proporciona 

resultados referentes ao período temporal de um ano (12 meses) e relativos a uma 

população de escala e amostragem não comparável à representada por este trabalho. Aqui, 
 
24 A incidência anual corresponde ao número de novas infeções/casos por ano. Em certos casos, o mesmo animal pode ser 
infetado mais do que uma vez por ano (por exemplo, na mastite). 
25 Nem todos os animais infetados mostram sinais de doença ou sofrem perdas de produção detetáveis. Logo, ie será, 
frequentemente, menor do que id. (Bennett, 2003). 
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visto a frequência de recolha de registos nas duas explorações ter sido diária e 

correspondendo, no seu todo, a um período contínuo de quatro meses, foi estabelecido que, 

para maior rigor dos resultados, o período de análise base é mês, ou seja, 30,5 dias. 

Posteriormente foram calculadas as médias correspondentes ao trimestre em estudo e ao 

custo direto da mastite por litro de leite produzido num mês (€/l), visto a produtividade das 

duas explorações não ser igual, e por animal, visto a população em risco também não ser a 

mesma. 

A adoção de uma abordagem de cálculo mensal e a natureza efetivamente real dos registos 

obtidos e usados no presente estudo implicou a revisão de todas as variáveis utilizadas pelo 

autor do modelo original, tal como a introdução de umas e a eliminação de outras (Quadro 

12), e à alteração de alguns valores assumidos pelo mesmo autor, o qual se baseia em 

valores da literatura para os cálculos da incidência, da magnitude e severidade dos efeitos 

da doença, das práticas de tratamento e dos métodos de controle (Bennett, 2003).  

Por fim, após a obtenção dos resultados do trimestre analisado, aplicou-se uma análise de 

sensibilidade ao seu conjunto, o que permitiu observar o comportamento dos resultados 

finais face a alterações nos parâmetros utilizados no modelo relativos aos preços do litro de 

leite e da carcaça dos animais de refugo. 

A recolha de todos os dados utilizados fez-se acedendo a diferentes fontes, tais como 

registos da própria exploração (Anexo III), o programa de gestão utilizado pelo MV 

assistente (ReproGTV©), o livro do contraste leiteiro ANABLE 2012, o livro de existências, 

inquéritos diretos ao produtor (Anexo II e IIa) e participação nas atividades das explorações, 

como descrito no Quadro 12. 
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Quadro 12: Discriminação de todas as variáveis utilizadas no modelo proposto e do respetivo nº do 
subcapítulo onde são definidas, com o sumário da sua descrição e respetivas fontes de informação. 

Variável Descrição Fonte  

5.2.2.1. População em risco Nº de vacas na exploração, pós 1º 
parto, em lactação e secas 

Programa de gestão ReproGTV© 

5.2.2.1.1. Nº de casos clínicos 
de mastite 

Nº de casos clínicos por mês ou 
ano 

Registos de ordenha 

 
5.2.2.1.1. Incidência mensal de 

MSC 

Incidência mensal de vacas com 
contagens superiores a 200 000 
células. 

Dados do contraste leiteiro + 
Programa de gestão ReproGTV© 

Produção leiteira média/vaca/dia Produção kg/l por vaca em 365 
dias 

Contraste Leiteiro Anable 2012 

 
5.2.2.2. Nº de mortes por mastite 

Animais que morreram durante o 
episódio de mastite, no ano/ mês 

Devido a ausência de dados esta 
variável não foi contemplada co 
modelo proposto. 

 
5.2.2.2. Nº de refugos por 

mastite 

Animais refugados no ano/mês 
devido a mastite 

Registos de ordenha + observação. 

5.2.2.3. Perda de leite Leite não produzido devido a MC e 
MSC 

Bibliografia (valores médios) 

 
5.2.2.3. Incidências parcelares 

Subdivisão dos casos clínicos em 
sug-agudos, agudos e híper-
agudos. 

Devido a ausência de dados esta 
subdivisão não se aplicou no 
modelo proposto, considerando-se 
todos os casos como moderados. 

5.2.2.3. Descarte de Leite Leite descartado devido a período 
de tratamento. 

Registos de ordenha. 

5.2.2.3. Valor do Leite 
descartado 

Valor do leite descartado usado na 
alimentação de vitelos 

Inquérito ao produtor. 

5.2.2.4. Preço do litro de leite Preço médio do leite com as CCS 
atuais 

Livro do Contraste Leiteiro Anable 
2012 

5.2.2.4. Preço da novilha de 
substituição 

Preço de compra de uma novilha 
ou vaca parida de substituição 

Inquérito ao produtor. 
 

5.2.2.4. Preço da vaca de refugo Preço de venda da vaca a refugar Inquérito ao produtor. 
 

4.2.2.5. Custos dos tratamentos Custo de tratamento por caso Registos de ordenha + registos de 
pagamentos 

5.2.2.5. % casos clínicos 
tratados 

% de animais com casos clínicos 
que receberam tratamento 

Registos de ordenha. 

5.2.2.6. Custo da Prevenção Custo médio da prevenção 
aplicada por vaca 

Inquérito ao produtor. 
 

5.2.2.6. % de vacas secas % de animais que recebem 
tratamento de secagem 

Registos de ordenha + observação 

 

5.2.2.1 POPULAÇÃO EM RISCO 

O número total de animais em risco, por mês, inclui todas as vacas após a 1ª lactação, quer 

em período de lactação quer em período seco. Estes valores foram calculados através da 

consulta dos registos das explorações referentes aos meses em estudo no programa de 

gestão ReproGTV©, no qual se inseriu previamente os dados obtidos através do livro do 

contraste leiteiro ANABLE 2012 (disponível para download direto através da identificação 

dos produtores). 
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Quadro 13: Imagem do Workbook relativo à população em risco total respetiva aos meses de 
novembro e dezembro de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012, das duas explorações em estudo. 

 
 

5.2.2.1.1 INCIDÊNCIAS MENSAIS DE MC E MSC 

Relativamente ao número de casos clínicos de mastite clínica (MC) e à consequente 

incidência mensal, o modelo original considera incidências altas e baixas de ocorrência de 

doença, de forma a captar a variação de incidências da doença que se regista ao longo do 

tempo. Para tal, Bennett baseia-se em valores descritos na literatura, mais precisamente em 

(Kossaibati & Esslemont, 1997) para os valores das incidências alta e baixa de doença 

clínica, calculando posteriormente a incidência média (Bennett, 2003).  

Porém, no presente trabalho, as incidências médias mensais foram calculadas com recurso 

aos registos obtidos diretamente das salas de ordenha (Anexo IIa e III), nomeadamente a 

identificação de todas as vacas em lactação doentes, perfazendo quatro meses de 

registos/informação em cada uma das explorações em estudo. Desta forma, posteriormente 

à análise e interpretação desses dados (Anexo IV), aplicou-se a fórmula de cálculo de 

incidência cumulativa mensal26 (Figura 4), a qual consiste na divisão do número total de 

novos casos clínicos registados, por mês, pela população em risco de cada exploração 

nesse respetivo período (Quadro 14). 

Figura 4: Fórmula de cálculo da incidência cumulativa. 

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅ê𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =   
𝑵º  𝒅𝒆  𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒊𝒔  𝒒𝒖𝒆  𝒂𝒅𝒐𝒆𝒄𝒆𝒎  𝒏𝒖𝒎  𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐

𝑵º  𝒅𝒆  𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒊𝒔  𝒔𝒂𝒖𝒅á𝒗𝒆𝒊𝒔  𝒏𝒐  𝒊𝒏í𝒄𝒊𝒐  𝒅𝒐  𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐
 

  

Quadro 14: Imagem de rosto do Workbook das explorações A e B 
relativo à tabela de incidências mensais de MC nos meses em estudo.  

Incidência MC A Incidência MC B 
NOV   DEZ  JAN FEV NOV   DEZ  JAN FEV  

VACA# VACA# VACA# VACA# VACA# VACA# VACA# VACA# 
8050 2157 2686 2686 5644 6695 4443 4995 
4670 4224 3820 8050 3100 5674 5005 3324 
6787 4373 4450 2595 5005 8733 6733 2787 
8930 6539 9983 3 6695 5644 2871 6733 

4 4 4 
 

7445 6733 3029 5644 

    
6733 2871 4020 6695 

    
4995 6 4995 8500 

    
7 

 
8443 3580 

      
8 8 

INCIDÊNCIA 
NOV 

INCIDÊNCIA 
DEZ 

INCIDÊNCIA 
JAN 

INCIDÊNCIA 
FEV 

INCIDÊNCIA 
NOV 

INCIDÊNCIA 
DEZ 

INCIDÊNCIA 
JAN 

INCIDÊNCIA 
FEV 

4,4% 4,4% 4,4% 3,4% 9,3% 7,9% 10,5% 10,5% 

 
26 A incidência cumulativa é uma medição de risco, ou seja, é a probabilidade de um indivíduo desenvolver doença num 
período de tempo específico. 
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É importante ressaltar que cada vaca infetada foi considerada como um caso de mastite 

clínica, independentemente do número de quartos infetados. Novos casos de mastite clínica, 

em vacas reincidentes, foram contabilizados se o intervalo de tempo entre a cura clínica do 

último episódio e do novo episódio tivesse sido igual ou superior a sete dias (Quadro 14, 

#vacas a vermelho).  

Os valores obtidos para a incidência mensal de mastite clínica (MC), organizados no Anexo 

III, apresentam-se no Gráfico 13. Neste observa-se que as incidências são superiores na 

exploração B, variando entre os 7,9% e os 10,5% de casos por mês, face ao máximo de 

4,4% de casos por mês da exploração A. 

Relativamente ao número de casos de doença subclínica (MSC), a obtenção foi mais direta 

ao utilizar-se o programa ReproGTV© que, recorrendo a valores do contraste leiteiro, fez o 

cálculo da média percentual mensal de animais que apresentavam contagens celulares 

acima das 200000 células. O Gráfico 13 mostra que a percentagem do efetivo mensal 

infetado subclinicamente varia entre os 13,33% e 15,73% na exploração A e entre 14,5% e 

os 25% do efetivo na exploração B. 

Gráfico 13: Incidências de MC e de MSC nas explorações A e B 
para cada mês do trimestre analisado. 

 
 

5.2.2.2 EFEITOS DA DOENÇA RELATIVAMENTE À POPULAÇÃO EM RISCO 

São enumerados de seguida os diferentes efeitos decorrentes da doença mastite nas 

explorações de bovinos de leite consideradas neste trabalho. 

Perda de leite — de acordo com Bennett (2003), 100% dos animais afetados com mastite 

sofrem uma quebra na produção de leite pelo que atribui a este parâmetro o valor 1. 
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Mortalidade — Bennett (2003) calculou a mortalidade em função da incidência de casos 

clínicos hiperagudos. No modelo proposto, com o intuito de diminuir o risco de sobre e/ou 

subvalorização dos custos aferidos, não se utilizou incidências parcelares. Esta condição, a 

par da ausência de dados relativos ao número de animais que morrem nas duas 

explorações devido a mastite, levou a que não se considerasse esta variável, não sendo, 

portanto, contemplada nos custos totais estimados. 

Leite Descartado — Bennett considera o leite mamítico como uma despesa extra 

decorrente das infeções por mamite e inclui-o no custo do tratamento, atribuindo-lhe um 

valor obtido da literatura de 80 litros de leite descartado por caso clínico moderado e 120 

litros por caso clínico agudo. No modelo proposto considera-se este parâmetro como efeito 

da doença e, também, que todas as vacas com MC o demonstram, provocando perdas 

devido ao leite produzido mas que tem de ser deitado fora devido a resíduos de antibióticos 

utilizados durante o tratamento do caso. Assim, seguindo a mesma linha de pensamento 

que Bennett (2003), atribuiu-se a este parâmetro o valor 1. 

Refugo prematuro — Bennett (2003) quantifica o refugo prematuro devido a mastites em 

função dos animais que saíram na 3ª ou menos lactação. Na ausência destes dados esta 

variável não foi calculada. 

Refugo devido a infeção — Para o cálculo dos animais refugados devido a mastite 

consideraram-se os animais que foram refugados por mês devido a história de MC. A média 

encontrada (1,667% de vacas na Expl. A e 2,667% na Expl. B) foi obtida com base em 

registos das respetivas explorações naqueles meses. 

Quadro 17: Nº de animais refugados e respetiva incidência de refugo devido a mastite nas 
explorações A e B durante o trimestre analisado. 

  
Nov-11 DEZ-2011 Jan-12 FEV 2012 

Expl. A # animais R 1 1 3 1 
Incidência R 0,0112 0,0112 0,0329 0,0113 

Expl. B # animais R 2 2 1 3 
Incidência R 0,0267 0,0263 0,0132 0,0395 

 

5.2.2.3 QUANTIFICAÇÃO DOS EFEITOS FÍSICOS DA DOENÇA 

No que se segue discrimina-se a forma como foram quantificados os diferentes efeitos da 

doença atrás descritos. 

Perda de leite (% da produção mensal) — ou seja, perda de leite em função da gravidade 

do caso clínico. Neste ponto, Bennett usa sempre valores de bibliografia, os quais atribuem 

5% de perda de leite numa lactação (305 dias) para os casos clínicos moderados 

(subagudos), 9% para os casos agudos, 30% para os casos hiperagudos e 4,5% para os 

casos subclínicos (Bennett, 2003).  

No presente trabalho, dada a ausência de registos de sinais clínicos, a impossibilidade de 

categorizar os casos clínicos observados em casos agudos, subagudos ou moderados, e a 
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ausência de registos sobre os dias em lactação das vacas na altura da afeção, todos os 

casos clínicos identificados foram considerados como moderados, atribuindo-lhes, teórica e 

homogeneamente, uma perda de 5% de leite por lactação (Hortet & Seegers, 1998a; 

(Seegers et al., 2003). Esta percentagem, correspondendo às perdas em produção de leite 

diluídas pelos 305 dias de duração média de uma lactação, representa um valor estimado 

das perdas para uma lactação completa, sendo que as respetivas perdas mensais serão 

bastante variáveis devido ao facto da produção de leite não ser constante e variar conforme 

a altura da ocorrência da doença na lactação do animal. No entanto, na impossibilidade de 

cálculo das perdas exatas devido a mastite naqueles animais específicos, no presente 

trabalho foi aplicada uma regra de proporcionalidade para aferir o valor da perda de leite 

mensal, a qual não descreve a perda de leite real, principalmente porque o mês analisado 

corresponde à altura do episódio de doença (reconhecido como a altura onde as maiores 

perdas se concentram) mas que, dada a representatividade dos dados obtidos ser de um 

terço do ano, se aceita como um valor estimado. Desta forma, considerou-se uma perda de 

0,49% da produção leiteira total do animal, por mês, por episódio de mastite clínica.  

Relativamente à média de perda de leite devido a MSC considerou-se, de igual forma, o 

valor bibliográfico utilizado por Bennett e proporcional às perdas num mês, o qual 

corresponde a uma perda de 0,44% da lactação por mês.  

Para o cálculo das referidas perdas utilizaram-se as seguintes equações: 

p ×  im (MC) ×  ie (perda de leite por MC) × em (perda de leite por MC) ×  v (litro de leite) × l/mês 

p ×  im (MSC) ×  ie (perda de leite por MSC) × em (perda de leite por MSC) ×  v (litro de leite) × l/mês 

Onde, 

p: população em risco 

im (MC): incidência mensal de MC em relação à população em risco 

im (MSC) : incidência mensal de MSC em relação à população em risco 

ie (perda de leite por MC/MSC): incidência da perda de leite devido a MC/MSC na população em risco  

em (perda de leite por MC/MSC): magnitude da perda de leite mensal devido a MC/MSC 

v (litro de leite): valor do litro de leite 

l/mês: produção média de leite mensal da exploração 

 

Refugo devido a infeção — Bennett calcula o refugo precoce como a diferença entre o 

custo da vaca de substituição e o valor da vaca de refugo devido a doença, pelo que 

também no presente trabalho foi calculado segundo a seguinte equação: 

p ×  im (MC) ×  ie (taxa de refugo) × (v (vaca de substituição) –  v (vaca de refugo)) 

Onde, 

p: população em risco 

im: incidência mensal da doença em relação à população em risco 

ie (taxa de refugo): incidência do refugo devido a mastite na população em risco 
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v (vaca de substituição): valor da vaca de substituição 

v (vaca de refugo): valor da vaca de refugo 

Leite Descartado — o leite deitado fora do sistema de venda comum, por vaca afetada, foi 

obtido diretamente dos registos diários da sala de ordenha efetuados pelos funcionários. 

Como referido, este parâmetro não é considerado como um efeito da doença no modelo 

original, estando englobado nos cálculos das despesas, mais precisamente nos custos de 

tratamento, juntamente com o custo médio da terapêutica administrada e com o custo dos 

honorários extra de trabalho pelos funcionário de ordenha. Porém, no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho prático, através da observação in loco de uma grande 

quantidade de leite desperdiçado diariamente devido à doença, colocou-se a questão do 

quão determinante seria este efeito no total dos rendimentos do produtor e, por esse motivo, 

procedeu-se à sua quantificação na sala de ordenha (com auxílio de um balde medidor), 

obtendo-se 4 meses de registos das quantidades (em litros) desperdiçadas em cada uma 

das explorações, por vaca e episódio de doença. O Quadro 18 resume as quantidades de 

leite descartadas por mês nas duas explorações relativamente à produção mensal de cada 

exploração, bem como a média mensal de cada exploração. 

Quadro 18: Percentagem (%) do leite descartado por mês devido a MC 
nas duas explorações em estudo, relativamente à média de produção mensal respetiva. 

 
 

Deste modo, no modelo proposto, o parâmetro leite descartado é considerado como um 

efeito direto da doença no custo da produção, tendo sido calculado como uma percentagem 

da produção média mensal de leite, através da seguinte equação: 

p ×  im (MC) ×  ie (descarte de leite) × em (descarte de leite) ×  v (litro de leite) × l/mês 

Onde, 

p: população em risco 

im: incidência mensal de MC em relação à população em risco 

ie (descarte de leite): incidência do descarte de leite na população em risco 

em (descarte de leite): magnitude do descarte de leite mensal  

v (litro de leite): valor do litro de leite 

l/mês: produção média de leite mensal da exploração 

 

Posteriormente, porque todo o leite mastítico foi aproveitado para alimentação dos vitelos 

em ambas as explorações, foi necessário subtrair o “ganho obtido” em leite de alimentação 

ao seu valor de venda numa situação sem mastite. Este cálculo foi feito aplicando a mesma 

Nov-11 DEZ-2011 Jan-12 FEV 2012 MÉDIA 

Expl. A 5,06% 11,12% 13,32% 9,69% 9,80%
Expl. B 16,26% 13,73% 20,38% 23,66% 18,51%

Descarte de leite (l) por MC em relação à produção mensal



 

73 

forma de determinação do valor do leite descartado com a particularidade de, em vez de se 

utilizar o preço do litro de leite, se ter utilizado o valor do leite em pó. Este último foi 

calculado através da premissa de cerca de 110g de leite em pó comporem um litro de leite 

de substituição (o qual tem um valor médio de 1,4€/kg), pelo que um litro de leite em pó terá 

um valor monetário de cerca de 0,15€, valor atribuído ao leite descartado (Anexo IV). 

A média de produção de leite/vaca/mês de cada exploração foi obtida dividindo a média de 

produção leiteira vaca/ano (365d) por 30,5 dias. Este valor foi consultado no livro do 

contraste leiteiro ANABLE 2012, na coluna da produção total. 

 

5.2.2.4 PREÇOS E OUTROS PARÂMETROS 

As fontes dos valores económicos e financeiros utilizados no presente trabalho encontram-

se nomeadas de seguida.  

Preço do litro de leite — preço médio do leite dos respetivos meses com as CCS atuais. 

Preço da novilha de substituição — preço de compra de uma novilha ou vaca parida de 

substituição. 

Preço da vaca de refugo — preço de venda da vaca a refugar.  

Quadro 19: Valores económicos e financeiros admitidos no modelo proposto.  

VALORES USADOS: Nov-11 DEZ-2011 Jan-12 FEV 2012 

Litro de leite perdido (€/100kg)*  32,53 €   32,41 €   32,44 €   32,21 €  
Custo da vaca de substituição  1 590 €   1 590 €   1 590 €   1 590 €  

Valor da vaca de refugo  500 €   500 €   500 €   500 €  
* assumiu-se que 1 l de leite é aproximadamente igual a 1 kg de leite (GPP, 2014, p. 329). 

5.2.2.5 TRATAMENTO 

No modelo original, Bennett calcula o preço do tratamento por vaca em função dos casos 

clínicos moderados, agudos e hiperagudos, atribuindo aos primeiros um preço que assume 

médias de tratamento por vaca de £10.50, 15 minutos de tempo extra do funcionário 

(contabilizado de acordo com o ordenado/hora referido na literatura) e 80 litros de leite 

descartado em resultado de resíduos de antibióticos.  

No modelo proposto, o custo do tratamento refere-se somente ao custo das drogas 

utilizadas, obtido diretamente dos registos efetuados na sala de ordenha pelos funcionários 

visto que após a identificação e registo do caso clínico, estes registavam também a terapia 

administrada, bem como a sua duração. O cálculo posterior dos valores totais desenvolveu-

se através da análise dos registos e dos preços dos medicamentos em vigor no ano de 2012 

(Quadro 20 e Anexos III e IV ). 

Percentagem de casos clínicos tratados — proporção de animais com casos clínicos que 

receberam tratamento. Neste ponto considerou-se que 100% dos animais afetados são 

tratados. 
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5.2.2.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Relativamente às medidas preventivas considerámos as seguintes ações adotadas nas 

explorações em estudo: 

Terapia de secagem e teat dipping — calcularam-se os custos dos fármacos para terapia 

de secagem através da análise dos protocolos e dos preços dos medicamentos em vigor no 

ano de 2012. 

% vacas secas/mês — Bennett admite que 96% das vacas são secas durante um ano, no 

entanto, no modelo proposto, o número de vacas sujeitas a tratamento de secagem por mês 

foi diretamente observado e registado no momento de ordenha e de aplicação do mesmo 

pelo que os valores utilizados correspondem efetivamente à realidade das explorações. 

 

Como se observa no Quadro 20, o custo da terapia de secagem (€/vaca) foi obtido através 

do cálculo do valor de 4 bisnagas de Mamyzin Secado ® (9,63€/vaca) na Expl. A e de 

Orbenin Extra® VC (6,96€/vaca) na Expl. B, considerando-se que todos os quartos são 

tratados. A este valor foi acrescentado o do selante Orbeseal ® em ambas as explorações.  

Para o custo do teat dipping (€/vaca) utilizou-se maioritariamente o produto de pós- dipp 

Iosan Silkdip® na Expl. A, cujo preço com IVA é de 45€ por 5 litros de solução pura, a qual 

se dilui e resulta em 20 litros de produto. Sendo que 20 litros se gastam num mês (cada 

vaca gasta 3kg/ano de pós dipp, logo cada vaca gasta 0,25kg/mês), este valor multiplicado 

pelo efetivo da Expl. A (90 vacas) é igual a 22,5 L/mês, resultando na despesa mensal por 

vaca de, sensivelmente, de 45€/90vacas = 0,5€. A Expl. B utiliza um teat dipp mais barato, 

cujo preço é de 2€/litro. Tendo em conta o efetivo da Expl. B e que esta gasta 19 L de teat 

dipping por mês, o custo total por vaca/mês é de 0,5€. 

O Quadro 20 resume os valores (€) considerados para os medicamentos utilizados por 

ambas as explorações. É de notar que em nenhuma das situações se contemplou os custos 

de mão-de-obra extra. 

Quadro 20: Custos (€) dos medicamentos utilizados nas duas explorações em estudo 
para tratamento de vacas com MC e tratamento de secagem, 

por unidade de bisnaga intra-mamária e por vaca, no ano de 2012. 

   

Nº 
bisnagas Preço (€) €/bisnaga €/vaca 

Expl. A 
Penicilina Mista® 4 11,82 € 2,96 € - 

Cobactan® VL 15 34,62 € 2,31 € - 
Mamyzin® Inj. 20 45,85 € 2,29 €  -  

Mamyzin® Secado 20 48,15 € 2,41 €  9,63 €  

Expl. B 

Synolox® 12 30,69 € 2,56 € - 
Cefovet® L 2 3,80 € 1,90 € - 

Orbenin® Extra DC 
(secagem) 24 41,77 € 1,74 €  6,96 €  

Selante Orbeseal®  24 48,00 € 2,00 €  8,00 €  
Fonte: Agrovis (2012). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados Mensais 

Os resultados preliminares do modelo de custos diretos da mastite implementado para as 

duas explorações em estudo podem ser observados nos Gráficos 14, 15 e 16 e nos 

Quadros 21 e 22. O Gráfico 14 mostra a média das percentagens (%) obtidas relativas ao 

custo total da doença das perdas por rúbrica e das despesas em tratamento e prevenção 

nas duas explorações em relação ao que poderia ser evitado se a doença não estivesse 

presente, discriminando os efeitos da doença considerados, os custos de tratamento dos 

animais infetados e o das medidas de prevenção adotadas. Os valores das perdas 

esperadas na produção (𝐿) apenas podem ser interpretados relativamente às despesas de 

tratamento e prevenção da doença, 𝑇 e 𝑃, pois de um aumento das despesas em prevenção 

e tratamento espera-se uma diminuição das perdas em output (McInerney et al., 1992a); 

(Bennett, 2003).  

Gráfico 14: Média mensal da contribuição relativa (em %) de cada um efeitos da mastite na produção, 
tratamento e prevenção no custo total da mastite nas explorações A e B, obtida nos 4 meses de 

estudo. 

 
 

Os resultados revelam que os custos decorrentes desta doença não estão distribuídos de 

forma semelhante nas duas explorações analisadas, sendo evidente um forte investimento 

em ações de prevenção em A ao contrário de B, na qual são os elevados custos dos 

impactos dos efeitos da doença que tomam as maiores proporções no custo total da mastite 

(Gráficos 14, 15 e 16). Desta forma, em A, do total dos custos decorrentes da presença da 

doença, os relacionados com ações de prevenção cobrem 39% do total e os dos efeitos da 

doença 52% (Gráficos 14 e 15), sendo que estes são maioritariamente devidos às perdas 

em Leite descartado (28,40%) e ao Refugo devido a infeção (17,24%). De forma contrária, o 

total dos custos das ações de prevenção em B apenas correspondem a 16% dos custos 
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totais, sendo que 72% destes são atribuíveis aos efeitos da doença, principalmente devido 

ao Leite descartado (35,70%) e ao Refugo precoce (31,48%). Apesar das demais 

diferenças, as contribuições do efeito Perda de leite nos custos totais da doença são muito 

semelhantes entre as duas explorações, descrevendo distribuições e magnitudes iguais 

(6,70% em A e 4,80% em B). É de notar que em ambas as explorações são as infeções 

subclínicas que constituem os maiores custos do total da perda de leite (composto pela 

perda de MC e MSC), correspondendo a 5% e 3% de perdas em A e B, respetivamente, 

comparativamente a 2% dos casos de mastite clínica em ambas as explorações.  

Na análise relativa ao peso de cada um dos efeitos da doença (Leite descartado, Refugo 

devido a infeção e Perda de leite) no total dos seus custos (𝐿), os Gráficos 15 e 16 revelam 

que em ambas as explorações é o efeito do leite descartado que detém a maioria do 

impacto, sendo responsável por 54% e 50% do total dos custos dos efeitos da mastite nas 

explorações A e B, respetivamente, seguido do efeito Refugo, o qual representa 33% e 44% 

do custo total dos efeitos da doença nas mesmas explorações, respetivamente. 

Gráficos 15 e 16: Contribuição relativa dos diferentes efeitos da mastite, tratamento e prevenção no 
seu custo total (em%) nas explorações A e B. 
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O custo total da doença obtido nas duas explorações, resultante do somatório da média dos 

custos dos efeitos da doença (L), de tratamento (T) e de prevenção (P), foi de 402€ e de 

663€ para A e B, respetivamente. Quanto ao custo da doença por litro de leite produzido no 

total de ambas as explorações, os valores são de 0,004€ e 0,009€ para as mesmas (Quadro 

21). 

Quadro 21: Média mensal e média por litro de leite produzido (em €) dos custos dos efeitos da 
mastite na exploração, do tratamento e da prevenção, nas explorações A e B. 

 
Resultados Médios Mensais do Conjunto da Exploração 

 
A B A (por litro) B (por litro) 

Efeitos da doença (L)  210,51 €   477,05 €   0,002 €   0,007 €  
Tratamento (T)  36,48 €   81,00 €   0,0004 €   0,0011 €  
Prevenção (P)  155,19 €   105,20 €   0,002 €   0,002 €  

Custo Total (média)  402,18 €   663,25 €   0,004 €   0,009 €  
 

 

Note-se que na exploração B, onde se investe menos em prevenção, é também onde os 

efeitos da doença são mais pronunciados.  

De forma mais detalhada, o Quadro 22 apresenta os custos obtidos para cada um dos 

efeitos da doença (𝐿), revelando que o Leite descartado tem o maior peso nestes custos na 

exploração A, com perdas mensais de 114,24€, seguido do Refugo, o qual representa 

69,34€ de perdas por mês e, em último lugar, o efeito da Perda de leite, o qual representa 

apenas 26,66€ mensais. A distribuição dos custos em B é semelhante, observando-se, no 

entanto, que os custos são sempre superiores aos de A, sendo o Leite Descartado 

responsável por 236,59€, o Refugo devido a infeção por 208,63€, e as Perdas de Leite por 

31,83€ mensais. 

Quadro 22: Efeitos da mastite: valores médios mensais. 

Efeitos da Mastite Exploração A  Exploração B 
Leite Descartado  114,24 €   236,59 €  
Refugo devido a infeção  69,34 €   208,63 €  
Perda de leite total  26,93 €   31,83 €  

Mastites Clínicas  6,27 €   10,93 €  

Mastites Subclínicas 20,66 €   
20,90 €  

  
 

Relativamente ao custo médio mensal da mastite por animal doente com doença clínica, 

tratado e excluindo-se a prevenção aplicada 𝐿 + 𝑇 , obtiveram-se valores de 66,37€ e de 

76,04€ para A e B, respetivamente. Desta forma, a diferença de custos entre as duas 

explorações, ao excluir-se P, alcança cerca de 10€ por episódio de doença clínica e 0,02€ 

por litro de leite produzido. Quanto aos custos de P, os resultados mostram uma diferença 

na ordem dos 50€ mensais, dos 0,0001€ por litro de leite produzido e dos 0,32€ por animal 

em risco de contrair a doença. Desta forma, os custos diretos totais da mastite (resultantes 



 

78 

do somatório de 𝐿, 𝑇  e 𝑃) por animal doente, tratado e Em termos de custo por vaca 

presente na exploração estes valores serão de 4,47€ na exploração A e de 8,84€ na 

exploração B (Quadro 23).  

Quadro 23: Custo da mastite: valores médios mensais. 

 
Custos de L + T  

	  
 

Mensais por Litro leite por Animal doente 
	  A  246,99 €   0,063 €   66,37 €  
	  B  557,58 €   0,080 €   76,04 €  
	  diferença B-A -  0,017 €   9,67 €  
	  

 

Custos de P 
	  Mensal por litro leite por Animal em risco 
	  A  155,19 €   0,0016 €   1,72 €  
	  B  105,20 €   0,0015 €   1,40 €  
	  diferença B-A -49,986 €  -0,0001 €  -0,32 €  
	  

 

Custos Diretos Totais da Mastite (L+T+P) 

Mensal por litro leite por Animal doente 
por Animal da 

Exploração 
A  402,18 €   0,063 €   68,09 €   4,47 €  
B  662,78 €   0,080 €   77,44 €   8,84 €  

diferença B-A -  0,017 €   9,35 €   4,37 €  
 

A distribuição dos custos em cada mês em estudo observa-se no Gráficos 17 e 18, onde se 

verificam os resultados descritos anteriormente para cada uma das explorações e as 

respetivas variações mensais. Note-se a ausência de alterações no custo da prevenção ao 

longo dos 4 meses e a semelhança entre o traçado do total dos efeitos da doença com o do 

total do custo da doença, em ambas as explorações.  

Gráficos 17 e 18: Comportamento mensal dos custos (em €) dos efeitos da mastite na produção, 
do tratamento e da prevenção nas explorações A e B, obtidos no trimestre em estudo. 

  
 

O impacto económico da doença no rendimento obtido por litro de leite produzido em cada 

uma das explorações devido às perdas da doença (𝐿), do tratamento (𝑇) e da prevenção (𝑃), 

bem como devido ao custo total da doença por vaca doente ou por cada vaca presente na 
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respetiva exploração, pode ser observado no Quadro 24. De acordo com a incidência média 

calculada nos 4 meses em análise para cada exploração, o impacto total da doença no 

preço do litro de leite produzido por uma vaca doente é de 0,065€ e 0,083€ nas explorações 

A e B, respetivamente. Nas explorações em estudo, o custo da mastite por litro de leite 

representa entre 1,4% a 2,8% do valor de mercado do litro de leite. 

Quadro 24: Custo da mastite: impacto no preço do leite (valores médios mensais).  

(€/l) Exploração A Exploração B 
Incidência da doença (%) 4,2% 9,6% 

Perdas da doença (L) por vaca doente €0,054 €0,070 
Custo do Tratamento (T) por vaca doente €0,010 €0,012 

Custo da Prevenção (P) €0,002 €0,002 
Custo total da doença por vaca doente €0,065 €0,083 

Custo total da doença por vaca da 
exploração €0,004 €0,009 

Preço pago por litro de leite  €0,320 €0,320 

 

6.2 Resultados anuais 

Os resultados anuais apresentam-se no Quadro 25. Estes, foram calculados a partir da 

multiplicação das médias mensais obtidas em ambas as explorações por doze 

(correspondente aos 12 meses do ano) e sob o pressuposto da ausência de variações nas 

incidências da doença e na magnitude dos seus efeitos ao longo desse ano. Tal 

extrapolação foi possível visto os valores mensais serem bastante semelhantes nos 4 

meses em análise. 

Quadro 25: Custo total da mastite: valores médios anuais. 

 
Custos de L + T  

 
 

Anuais por Animal doente 
 A  2 963,92 €   796,44 €  
 B  6 690,95 €   912,52 €  
 diferença B-A - 116,08 € 
 

 

Custos de P 
 Anual por Animal em risco 
 A  1 862,26 €   20,64 €  
 B  1 262,42 €   16,80 €  
 diferença B-A - -3,84 € 
 

 

Custo Total da Mastite (L+T+P) 

Anual por Animal doente por Animal da 
Exploração 

A  4 826,16 €   817,08 €  53,64 € 
B  7 953,36 €   929,32 €  106,08 € 

diferença B-A 3 127,20 € 112,24 € 52,44 € 
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Se considerarmos que no caso da exploração A, e assumindo uma produção média de 

12.745l/vaca/ano, a receita global anual resultante da venda de leite é da ordem dos 

371.644,2€, o custo total da mastite representa cerca de 1,3% desta receita. 

6.3 Análise de sensibilidade dos resultados 

Os resultados obtidos têm um certo grau de risco associado dado o comportamento incerto 

de algumas das variáveis que integram o modelo proposto (subcapítulo 5.2.2., Quadro 12), 

nomeadamente os preços atribuídos ao leite e ao quilo de carne dos animais refugados 

devido a doença (subcapítulo 5.2.2.4., Quadro 19). Estas variações, tais como em gastos 

operacionais críticos e em rendimentos, podem alterar o valor atual do custo da doença pelo 

que, para averiguar até que ponto os resultados obtidos se mantêm face às respetivas 

flutuações de preços verificadas, se procedeu a uma análise de sensibilidade dos resultados 

obtidos. Este tipo de análise conduz ao estabelecimento de diversos cenários alternativos 

sobre o comportamento das variáveis do modelo que aqui consideramos, possibilitando a 

avaliação da influência do aumento ou da diminuição dessas variáveis nos resultados finais.  

Desta forma, e visto que as duas condições acima referidas são, neste estudo particular, 

variáveis críticas ou sensíveis que transferem incerteza e risco aos resultados obtidos, foram 

estabelecidos seis cenários adicionais correspondentes ao aumento e diminuição em 20% 

do preço de venda de leite, do preço da carne da vaca de substituição e das duas variações 

em simultâneo (com o mesmo valor das variações individuais consideradas). O Quadro 26 

apresenta as variações dos preços consideradas.  

Quadro 26: Análise de sensibilidade: variação nos preços do leite e da vaca de refugo. 

VALORES USADOS (€): Menos 20% Preço base Mais 20% 
Litro de leite perdido (L)  0,256 €   0,32 €   0,384 €  

Valor da vaca de refugo (R) 400 €   500 €   600 €  
 

Os Gráficos 19 e 20 apresentam as variações obtidas nos resultados de ambas as 

explorações de acordo com aumentos (barras positivas) e diminuições (barras negativas) do 

custo total final associado à doença decorridos em função das alterações de preços 

introduzidas no modelo original (preços-base). Quando se aumenta o preço do leite (PLì), o 

custo total da mastite aumenta devido, essencialmente, ao aumento dos custos do leite 

descartado e, em menor grau, dos custos da perda de leite. O oposto é observado quando 

ocorre diminuição do preço do leite (PLí). 

O padrão inverso é observado quando se alteram os valores associados ao preço de venda 

da vaca de refugo (PCì), pelo que quando o preço deste aumenta, os custos totais da 

doença diminuem e vice-versa, sendo que, no entanto, a influência da mesma variação 

deste parâmetro comparativamente ao da variação do preço do leite revelou-se menos 
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determinante devido ao menor peso que o efeito Refugo detém nos custos totais face ao 

peso do efeito Descarte de Leite. 

No gráfico 19 é evidente o maior impacto da variação do preço da venda de leite no custo 

total da mastite face à do preço de venda da carcaça da vaca de refugo.  

Gráfico 19: Análise de sensibilidade: exploração A. 

 

 

Gráfico 20: Análise de sensibilidade: exploração B. 

 
 

No capítulo que se segue, apresentamos uma breve discussão sobre os resultados obtidos.  
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7. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A complexidade e as dificuldades práticas inerentes ao estudo económico das doenças em 

sistemas pecuários estão bem reconhecidas e identificadas (Bennett, 1992; Dijkhuizen et al., 

1991; Dijkhuizen, Huirne, & Jalvingh, 1995; Mclnerney, 1996), pelo que os principais méritos 

e limitações do modelo proposto se discriminam no Quadro seguinte: 

Quadro 29: Méritos e limitações do modelo económico proposto. 

Méritos Limitações 

Abordagem simples e transparente. 
Os impactos económicos fora da esfera da exploração 

não são considerados. 

Modelo estruturado de acordo com princípios 

epidemiológicos e sistemas de produção. 

Os valores base são em função dos preços de 

mercado do ano em que decorreu a análise. 

Parâmetros, variáveis, assunções e cálculos 

adotados bem documentados e explicados. 

Escassez de informação específica das explorações 

relativo a certos parâmetros. 

Custos diretos da doença, do tratamento e da 

prevenção incluídos e discriminados. 

Ausência de análise marginal do impacto das 

despesas nas perdas de produção e do nível ótimo de 

input/doença. 

Providencia uma base para a análise custo-beneficio 

de medidas de prevenção da doença. 

Ausência de análise custo-benefício de medidas de 

prevenção da doença. 

Os parâmetros são facilmente alterados, 

respondendo a diversas questões e diferentes 

cenários de doença, em caso de novas informações. 

 

 

O modelo que aqui se propõe apresenta cinco principais limitações. A primeira delas diz 

respeito ao perigo de deturpação da realidade, o qual é recorrente nas análises através de 

modelação. Por essa razão, e tendo por objetivo a representação mais fiel possível da 

realidade observada, o modelo original, que serviu a metodologia e as ferramentas do 

modelo proposto, foi alterado em relação a vários parâmetros e variáveis conforme descrito 

no ponto 5.2.2. No entanto, a precisão desejada foi comprometida a vários níveis que de 

seguida serão discutidos. 

A segunda, mas não menos pertinente, tem que ver com o facto de três tipos básicos de 

informação para o presente estudo económico, os quais, i) a incidência da doença, ii) a 

magnitude, incidência e distribuição dos efeitos da doença na população e iii) o tratamento e 

as ações de prevenção adotadas, serem extremamente variáveis ao longo do tempo, 

refletirem decisões de maneio tomadas pelo produtor e serem dependentes de inúmeros 

fatores (incluindo características específicas do hospedeiro, condições meteorológicas, 

recursos financeiros, entre outros) (Bennett, 2003), pelo que têm de ser analisadas a nível 

individual da exploração. No entanto, e também para que a primeira limitação referida seja 

minimizada, é necessário que a recolha de dados seja fiável, requerendo a manutenção de 

registos atuais, completos e obtidos com a maior precisão possível (Hagnestam-Nielsen & 
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Ostergaard, 2009). Assim, constituindo a primeira grande dificuldade sentida no 

desenvolvimento deste trabalho, tentou-se que todos os efeitos diretos da mastite na 

produção, tratamentos e ações de prevenção adotados e utilizados como variáveis no 

modelo proposto, fossem calculados com recurso a registos reais da perda de output e/ou 

alterações no input usado nas explorações em causa e durante o trimestre referido como 

período de estudo. Para tal foi imprescindível a cooperação dos produtores e restantes 

trabalhadores na recolha da informação, bem como a recolha presencial de dados o que, 

em parte, foi uma das condicionantes do grau de pormenorização do modelo proposto. No 

entanto, certas circunstâncias obrigaram a que determinados processos sofressem algumas 

alterações durante a sua execução e que, consequentemente, se diminuísse a precisão 

desejada, como aconteceu relativamente à quantificação do custo do trabalho-extra devido a 

doença (sendo que as rotinas de tratamento já muito enraizadas no maneio da sala de 

ordenha não permitiram a quantificação independente do tempo extra dedicado por caso de 

doença) ou, nos casos onde não foi possível obter registos no momento, obrigando o 

recurso às médias da exploração em causa calculadas através do programa ReproGTV© e 

transportando-as, posteriormente, para os períodos em estudo. 

A terceira relaciona-se com o facto da complexidade das definições encontradas nos vários 

artigos da especialidade, a qual não permite muitas vezes fazer comparações de dados 

entre eles. No caso deste trabalho, a organização dos dados e respetivas variáveis, tal como 

já referido anteriormente, seguiu as definições e a metodologia de Bennett (2003), pelo que 

todas as comparações efetuadas com outros artigos e modelos económicos terão de ser 

bem ponderadas. 

A quarta limitação está averiguada no título da presente dissertação e diz respeito à 

omissão de outros custos da mastite, assumindo-se que os resultados obtidos apenas 

refletem parte do total dos custos associados à doença e, por isso, diretos.  

Por fim, a quinta limitação diz respeito à ausência de análise do tipo custo-benefício de 

possíveis medidas de prevenção da doença implementadas/a implementar nas explorações. 

De seguida discutir-se-á em pormenor cada parâmetro analisado no presente estudo. 

 

Incidências de MC 

De forma geral, observaram-se em ambas as explorações determinados aspetos positivos e 

negativos que, em grande parte, explicam os elevados custos obtidos para a presença de 

mastites e determinam o traçado do Gráfico 21. Neste, relaciona-se a incidência mensal de 

MC com o custo total mensal da doença em cada uma das explorações em estudo, por mês, 

sendo claramente evidente que menores incidências da doença conduzem a menores 

custos e vice-versa pelo que, comparativamente, a exploração A, tendo incidências menores 

tem também custos menores, observando-se a situação contrária na exploração B. 
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A menor incidência de MC em A relativamente a B pode, em primeira instância, ser 

justificada pelas diferenças nas práticas de maneio adotadas nas duas explorações e 

descritas no subcapítulo 5.1.1., principalmente as relativas aos procedimentos de ordenha, 

aos cuidados de higiene e a regras de biossegurança tomadas durante esta atividade. 

Adicionalmente, na exploração B foram evidentes alguns comportamentos 

desaconselhados, tais como a ausência de uso de luvas durante a ordenha, a pré-lavagem 

dos tetos e/ou úberes com jatos de água e a ausência/esquecimento frequente de pré-

dipping. Raramente se verificou o cuidado em separar os animais em diversos grupos 

consoante as CCS e, relativamente ao estado higieno-sanitário destes, as camas de palha, 

a existência de um só parque e o menor número de trabalhadores também refletiram piores 

condições em B relativamente a A, onde o pessoal assalariado e instruído tinha, por norma, 

o cuidado de respeitar as regras inerentes à prática desta atividade.  

Gráfico 21: Incidências de MC mensais e correspondente custo total da doença para cada uma das 
explorações A e B, em cada um dos meses do trimestre analisado. 

 
 

De facto, a influência determinante que o maneio exerce sobre o grau e severidade da 

mastite nas explorações leiteiras é alvo de variados estudos publicados, consensuais 

relativamente à íntima relação entre o grau de higiene das vacas, as práticas de maneio 

adotadas e o aumento da incidência de mastites (Bradley & Green, 2005); (Huijps et al., 

2010). Segundo Ginsberg (2011), fatores como a produção de leite, o número de 

ordenadores, o comportamento animal, a ordem e rotina de ordenha e o tempo que a 

máquina de ordenha permanece afixada no úbere do animal, têm bastante relevância no 

desempenho da sala de ordenha (Ginsberg, 2011). Assim, entre outras regras, o ordenhador 

deve ser uma pessoa saudável, ausente de doenças transmissíveis através do leite, deve 

isolar feridas ou cortes caso existam, deve ter as mãos e braços lavados, usar luvas, avental 
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e macacão (National Mastitis Council, 2009). No que diz respeito ao uso de luvas, segundo 

vários autores, nomeadamente Ruegg et al. (2005) e Huijps et al. (2010), através da sua 

utilização pode diminuir-se a transferência de agentes patogénicos sendo que estas devem 

ser mudadas entre os diferentes grupos de animais (Schreiner & Ruegg, 2003); (Ruegg et 

al., 2005); (Blowey & Edmondson, 2010); (Huijps et al., 2010). Os mesmos autores referem 

também que, na limpeza dos tetos, devem usar-se toalhas de pano e não de papel (por ser 

um material mais absorvente), evitando a possível contaminação do leite e do interior do teto 

por prováveis bactérias que possam estar presentes na água. Posteriormente, devem ser 

retirados os primeiros jatos, de modo a detetar a presença de possíveis anomalias no leite 

(National Mastitis Council, 2009). 

Também fatores como a consistência das fezes, a arquitetura e o grau de higiene dos 

cubículos, o maneio das camas e dos materiais das camas (Schreiner & Ruegg, 2003), a 

ventilação dos parques, a densidade animal, os pelos das caudas e dos úberes, a fase da 

lactação, o número de ordenhas ou o número de vezes que os animais são movimentados 

para outras operações de maneio (Barkema et al., 1998; Schreiner & Ruegg, 2003), entre 

outros exemplos, podem influenciar o estado de higiene dos animais, requerendo um 

cuidado contínuo na manutenção de um ambiente mais seguro em termos de doenças. A 

literatura refere também que explorações com elevadas CCS estão associadas a piores 

condições de higiene (Barkema et al., 1998; Breen, Green, & Bradley, 2009) e, 

consecutivamente, terão tendência a mais casos de doença face a explorações onde os 

cuidados referidos se verificam e praticam de modo correto (Bradley & Green, 2005; Hand et 

al., 2012). Adicionalmente, o cuidado que os produtores devem ter em manter uma 

adequada saúde do úbere, não é apenas importante para o produtor e para a exploração 

mas também o é para o consumidor, na medida em que o leite que sai da exploração é a 

matéria-prima para vários alimentos, nomeadamente leite pasteurizado, iogurtes e queijo 

(Hogeveen et al., 2011). 

Desta forma, conclui-se que relativamente a este aspeto, e sendo que as práticas referidas 

para B são reconhecidas por inúmeros estudos como catalisadores da multiplicação e 

transmissão de organismos patogénicos causadores de mastites, aumentando seriamente o 

risco de exposição do efetivo à doença (Blowey & Edmondson, 2010; Huijps et al., 2010), a 

obtenção de maiores incidências em B do que em A está de acordo com o descrito pela 

literatura. Por outro lado, o facto dos resultados obtidos para as incidências serem algo 

elevados reflete uma boa deteção de mastites em ambas as explorações.  

Dada a existência de muitas e variadas definições do que é, efetivamente, um caso de 

mastite clínica, bem como de diversas formas de deteção e de cálculo das taxas de 

incidência da doença nos variados estudos publicados sobre a especialidade, é difícil 

estabelecer comparações entre estes e os resultados obtidos, não obstante, estes 

consideram-se, para ambas as explorações, bastante elevados. Na literatura estão descritos 
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como razoáveis, médias de dois novos casos de doença por mês por cada 100 vacas, ou 

seja, 2% por mês (Ruegg, 2003) e, nas explorações em estudo, a média obtida corresponde 

a 5,8% e 9,6% do efetivo infetado por mês.  

 

Custo Total dos Efeitos da Mastite 

De modo geral são os efeitos da mastite na produção que têm o maior peso no custo total 

da doença. Destes, nas explorações A e B, respetivamente, 28,40% e 35,70% são devido 

ao Leite descartado, 17,24% e 31,48% devido ao Refugo involuntário e 6,70% e 4,80% 

devido às perdas em leite (tanto por MC como por MSC). Este cenário resulta da grande 

influência do preço do leite descartado associado ao preço de refugar o animal doente.  

Na exploração A as perdas totais devidas aos efeitos da mastite são mais baixas devido, 

essencialmente, a uma menor incidência da doença, a qual pode ser justificada pelo maior 

investimento desta exploração em medidas de prevenção. Este resultado confirma a 

importância destas intervenções como coadjuvantes na diminuição dos custos associados à 

doença. Porém, em ambas as explorações, o efeito da mastite de maior significado no total 

dos custos da doença é o Leite descartado, o qual é responsável por 54% e 50% do total 

dos custos dos efeitos da doença nas explorações A e B, respetivamente. Este cenário 

comprova o descrito na literatura (Halasa et al., 2007; Nielsen, 2009; Swinkels et al., 2005). 

Segundo alguns autores, o custo do Leite descartado devido a mastite é, tal como nos 

resultados obtidos neste trabalho, um dos principais determinantes do custo total da doença 

(Bartlett et al., 1991; Ruegg, 2003; Ruegg, 2005). Num estudo efetuado nos anos de 2005 e 

2006 em 25 explorações leiteiras espanholas, o leite descartado foi responsável por 74% do 

custo total desta doença (Pérez-Cabal, Yaici, & Alenda, 2008). No caso aqui apresentado, o 

maior peso percentual dos custos associados ao leite descartado na exploração A deve-se à 

maior produtividade que, em média, as vacas desta exploração apresentam, o que, numa 

situação de doença se traduz, também, em maiores perdas. 

 

Custo do efeito Perda de leite  

Os custos obtidos para o efeito da perda de leite são muito menores face aos custos 

provocados pelos outros efeitos da mastite calculados pelo modelo proposto, representando 

apenas cerca de 13% e 7% do total dos custos dos efeitos da doença e 7% e 5% no total do 

custo da doença para as explorações A e B, respetivamente. Mais uma vez, a razão pela 

qual os custos associados a este parâmetro são maiores na exploração A deve-se a esta ter 

uma melhor produção que B. 

Um dos casos em que, à partida, se sabia ir diminuir a precisão desejada associada aos 

resultados obtidos diz respeito à quantificação dos custos do efeito da perda de leite por MC 

ou MSC pois, dada a variação intrínseca ao cálculo deste parâmetro para cada animal, era 

necessário recorrer a valores de perdas médias descritos na literatura, tal como Bennett 
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(2003) e outros. Por outro lado, sabe-se que as perdas em leite variam de animal para 

animal face aos diferentes estádios de lactação, nível de produção, bem como a diferentes 

genéticas e variações inerentes ao organismo vivo (Hagnestam-Nielsen & Ostergaard, 

2009), sendo que uma vaca de alta produção perderá mais leite comparativamente a uma 

de mais baixa produtividade, assim como uma vaca na 3a parição perderá mais leite do que 

uma na 1ª (Rajala-Schultz et al., 1999; Steeneveld et al., 2007). Porém, no modelo proposto 

foi assumido que a perda de leite é a mesma para todos os animais, não tendo sido 

investigado a diferença entre perdas em grupos de alta e baixa produção. Desta forma, 

assumiu-se que estas são consistentes para todos os animais, esperando-se menor 

variação de resultados relativamente a uma situação onde estas tivessem sido 

consideradas. Adicionalmente, não foi considerada a diferença na composição do leite para 

as curvas de lactação que ocorreram especificamente no trimestre analisado, pelo que os 

resultados obtidos se podem considerar subestimados tanto para MC como para MSC. Não 

obstante, observa-se que as perdas de leite são superiores na exploração A mas, devido à 

diferença no valor da incidência, o impacto resultante das perdas em leite acaba por ser 

maior em B. Note-se que alguns trabalhos referidos na literatura (Philpot, 1976; Blood et al, 

1983; Crist et. al, 1993), todos eles mais antigos e utilizando modelos diferentes do utilizado 

no presente trabalho, chegam a conclusões diferentes. 

 

Custo do efeito Leite Descartado 

O estudo do impacto de cada um dos efeitos da mastite no custo total da doença revelou 

que, para as explorações em causa, é o efeito da perda de Leite por descarte que detém a 

maior influência, representando 28,40% e 35,70% do total dos custos dos efeitos da mastite 

e 54,27% e 49,59% do total do seu custo nas explorações A e B, respetivamente (Quadro 

30). Ou seja, 9,8% e 18,5% do leite produzido mensalmente nas explorações A e B, 

respetivamente, acaba sem valor comercial devido à presença de mastites.  

Quadro 30: Quantidade de leite descartado, dias de descarte, perda de leite por descarte 
relativamente à produção mensal e anual das explorações A e B. 

LEITE DESCARTADO  
(valores médios) 

EXPLORAÇÃO A EXPLORAÇÃO B 

Dias de descarte 4,5 4,5 
Perdas por dia (l) 6,1 5,3 

Perda por episódio de MC (l) 27,8 23,9 
Perda de leite mensal média (%) em 
relação ao total produzido por mês 

sem doença 

 
9,8% 

 
18,5% 

Perda Mensal Bruta 212,951€ 441,081€ 
Ganho mensal obtido na alimentação 

do leite mastítico aos vitelos 
98,713€ 204,494€ 

Perda Mensal Real 114,237€ 236,587€ 
Impacto (%) no custo total dos efeitos 

da doença 
28,40% 35,70% 

Impacto (%) no custo total da doença 54,27% 49,59% 
Adicionalmente, é de notar que estes custos estarão, possivelmente, subvalorizados, pois os 



 

89 

custos do alimento ingerido pelos animais para produção daquele leite descartado fazem 

também parte do total destes custos e, no modelo proposto, não são contemplados. Este 

pormenor considerou-se demasiado complexo de quantificar e, visto que simultaneamente à 

doença ocorre uma diminuição da ingestão, que resulta numa diminuição dos custos de 

alimentação (Kaneene & Scott Hurd, 1990), não se considerou de impacto significativo o 

valor da alimentação nestes casos. Não obstante, 114€ e 237€ nas explorações A e B, 

respetivamente, de perdas devido a leite descartado revela-se excessivo e é um sinal de 

alerta para mudança de estratégia. 

Naturalmente, a alimentação de vitelos com o leite referido (leite mastítico), em ambas as 

explorações, reduziu os custos associados a esta perda (poupança de 99€ e 204€ nas 

explorações A e B respetivamente, e resultando numa perda efetiva de 114€ e 237€, 

respetivamente, devido ao leite descartado). Esta prática, bastante frequente entre os 

produtores de leite por ser uma alternativa económica ao leite de substituição e uma via de 

escoarem um produto sem valor comercial, tem a vantagem de reduzir os custos associados 

às perdas em leite descartado. Porém, o uso deste leite na alimentação de vitelos é 

bastante controverso, especialmente devido à sua contaminação com agentes patogénicos, 

podendo contribuir para a infeção dos vitelos e para o aparecimento de bactérias resistentes 

aos antibióticos, resultando em custos de produção a longo prazo, ocultos e difíceis de 

prever e/ou calcular.  

De facto, os primeiros estudos realizados entre 1970 e 1980 referentes a agentes como 

Streptococcus e Staphylococcus spp. não relatam efeitos a longo prazo sobre a saúde, 

produção ou incidência de infeções na primeira lactação de novilhas previamente 

alimentadas com leite mastítico enquanto vitelas. Todavia foi demonstrado que a 

transmissão de agentes patogénicos no colostro e leite, seja direta ou indiretamente, é 

possível (Rebelo, 2014). Outro dos riscos da alimentação de vitelos com leite de desperdício 

já comprovado é a contaminação destes animais com resíduos de antimicrobianos, o que 

poderá aumentar o risco de resistências na flora intestinal que, tendo implicações graves a 

nível do animal, representa também um elevado risco para o Homem. Desta forma, esta 

prática não se pode considerar uma efetiva e correta medida de redução de custos nas 

explorações pecuárias, sendo, no entanto, necessário a análise de todas as alternativas, 

suas vantagens e desvantagens, de forma a escolher as mais equilibradas para cada 

exploração.  

No contexto económico atual, atendendo aos custos de recria e à obtenção de lucro, podem 

estabelecer-se alternativas à utilização do leite de desperdício cru, reduzindo os impactos a 

longo-prazo da melhor forma possível. A fermentação do leite mastítico, por exemplo, 

produz um alimento de alta qualidade para vitelos e que permite ganhos de peso superiores 

a 0,320 kg/dia e crescimentos homogéneos, bem como um acréscimo de aproximadamente 

9 a 10 kg para períodos de 28 dias de aleitamento, com um índice de conversão alimentar 
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inferior a 2,0 kg MS/kg de ganho de peso (Rebelo, 2014), bem como o uso da pasteurização 

ou do tratamento por luz ultravioleta (UV) do leite. Este último, referido por Dann (2014), 

num estudo realizado com leite de desperdício de 9 explorações, revelou o tratamento com 

luz UV efetivo para alguns mas não para todos os tipos de bactérias. No mesmo estudo, o 

leite de desperdício foi também pasteurizado a 72,22 ºC durante 15 segundos, reduzindo a 

contagem bacteriana em 10 a 100.000 vezes. Desta forma concluiu-se que o tratamento 

térmico foi mais eficaz do que o tratamento com UV na redução da contagem bacteriana, 

tendo-se o mesmo verificado em relação ao colostro (Dann, 2014). 

No entanto, nos dois casos concretos, observam-se bastantes irregularidades nos períodos 

de descarte, bem como prolongamentos excessivos da terapia em ambas as explorações, 

principalmente na exploração A onde se verificaram casos de 10 a 15 dias de descarte de 

leite (Anexo III). Estes factos, para além de aumentarem a quantidade de leite descartado, 

diminuem a eficiência da antibioterapia pelo que, de forma a reduzir o custo relativo a este 

parâmetro, optar-se-ia pelo aconselhamento das explorações no sentido do estabelecimento 

e cumprimento de planos e protocolos de antibioterapia de mastites, com vista a aumentar a 

eficácia do tratamento administrado, a redução do período de terapia e, consequentemente, 

a quantidade de leite que deve ser, obrigatoriamente, deitada fora. 

 

Custo do efeito Refugo devido a infeção/mastite 

A taxa de refugo involuntário média devido a mastite foi de 1,667% (1,5 animais) e de 

2,667% (1,9 animais) mensalmente na exploração A e B, respetivamente, resultando no 

segundo efeito da mastite com maior impacto no custo total da doença e atingindo 69€ e 

209€ mensais na exploração A e B, respetivamente. Estes valores devem-se ao elevado 

custo de uma novilha de reposição (cerca de 1 590€) e ao baixo valor da vaca que vai ser 

refugada (atualmente de apenas 250€), associados aos custos a longo-prazo no potencial 

do efetivo relativos à perda de um animal de alto potencial genético, possivelmente muito 

cedo na sua vida produtiva (Esslemont & Peeler, 1993).  

A obtenção de dados relativos ao refugo em termos da paridade ou dos dias em leite seria 

interessante do ponto de vista económico para ambas as explorações. 

 

Custo do Tratamento 

Os custos do tratamento representam os menores entre os custos de 𝐿 , 𝑇  e 𝑃 , 

representando cerca de 36€ e 81€ mensais e cerca de um cêntimo por litro de leite 

produzido, para A e B, respetivamente. No entanto, as práticas observadas relativamente à 

escolha da terapêutica, tanto em A quanto em B, demonstram que muitos custos 

associados, nomeadamente os do leite descartado devido a resíduos de antibióticos durante 

o tratamento e durante o intervalo de segurança dos fármacos usados, poderiam ser 

diminuídos com a instituição de certas regras no maneio destes casos. 
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Os tratamentos realizados durante a lactação, sob o ponto de vista custo-benefício, não 

devem ultrapassar os 5 dias, uma vez que é no intervalo de 3 a 5 dias que ocorrem os 

maiores índices de cura clínica. Para além disso, o prolongamento ou a aplicação de vários 

tratamentos sucessivos com diferentes antimicrobianos pode levar ao aparecimento de 

infeções por leveduras ou fungos, que são de difícil combate. A quantidade de antibiótico 

usado reduz-se ainda, significativamente, com o auxílio de antibiogramas (Cha et al., 2011), 

assim como o risco de desenvolvimento de resistências às moléculas utilizadas. 

 

Custo da Prevenção 

Os resultados obtidos para os custos de prevenção consideram-se subvalorizados pois não 

se contabilizaram os custos de mão-de-obra extra na aplicação da prevenção nem os custos 

dos materiais usados de forma extraordinária devido ao maneio dos casos clínicos (luvas, 

energia, água, desinfetantes e pré-dipping). Não obstante, na exploração A estes constituem 

uma grande fatia dos custos totais da mastite, sendo responsáveis por 39% destes, o que 

equivale a 155€ mensais e a 0,002€ por litro de leite produzido, em oposição a B, onde os 

custos de prevenção apenas atingem os 105€ mensais.  

Naturalmente que, se tivermos em conta os custos dos efeitos da doença (𝐿), concluímos 

que existe uma relação inversamente proporcional entre a prevenção, perdas e tratamento, 

na qual quanto maior forem as despesas em prevenção (𝑃), menores serão os custos das 

perdas (𝐿) e do tratamento (𝑇) e vice-versa (McInerney et al., 1992a; Bennett, 2003), pelo 

que se poderá arriscar afirmar que o investir mais em prevenção poderá ser compensado 

pelas menores perdas associadas à doença que possam daí advir. No entanto, com o 

presente modelo não é possível saber se a exploração A poderia baixar os seus custos em 

𝑃 mantendo os mesmos custos de 𝐿, de forma a reduzir os seus custos diretos totais. Se 

sim, poderia, como exemplo, tentar-se reduzir a quantidade de antibiótico usado, por 

exemplo, nos tratamentos de secagem pois, apesar da aplicação do tratamento de secagem 

a todas as vacas e a todos os quartos ser aconselhado por vários autores, os quais 

defendem que existem sempre vacas que funcionam como reservatório de agentes 

infecciosos mesmo que não apresentem sinais clínicos (Blowey & Edmondson, 2010), 

outros, porém, consideram que se devem tratar apenas as vacas infetadas de modo a 

reduzir os custos em tratamentos, prevenindo a emergência de novas resistências a 

antibióticos e estimulando também o sistema imunitário do animal (Pyörälä, 2009). Desta 

forma seria interessante desenvolver um estudo do tipo custo-benefício relativamente à 

exploração A. 

 

 

Custos Totais da doença 
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Ao compararmos os resultados obtidos no presente estudo com outros determinados sob 

metodologias ou em territórios/realidades semelhantes às do presente estudo, conclui-se 

que os custos diretos totais aqui obtidos para a doença mastite se situam na mesma escala 

de valores. De acordo com Aires (2005), que aplicou igualmente a metodologia de Bennett 

(2003), os valores para os custos diretos das mastites por vaca e por ano são da ordem dos 

172€ (os nossos valores variam de 54€ a 106€) e de acordo com Pérez-Cabal (2008), em 

Espanha, um caso de mastite por vaca e por ano custa em média cerca de 74€. No entanto, 

como referido na revisão bibliográfica, a severidade da doença e, consequentemente, o  

rigor destes resultados, dependem de inúmeros fatores intrínsecos ao animal, do maneio 

adotado e do ambiente onde habitam, bem como da fase de lactação em que estes se 

encontram no ocaso da infeção, do seu número de partos, do tipo de microrganismo 

patogénico envolvido, entre outros (Lescourret & Coulon, 1994; Rajala-Schultz et al., 1999; 

Petrovski et al., 2006). Desta forma, tal como é referido por Pérez-Cabal et al., (2008), os 

valores obtidos no presente trabalho são passíveis de diminuírem ou aumentarem caso se 

trate, por exemplo, de um animal primíparo ou multíparo, respetivamente. 
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8. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

A ocorrência de doenças nos efetivos bovinos leiteiros, nomeadamente de mastites, afetam 

o resultado económico das explorações de vocação leiteira em diversos graus e proporções, 

acarretando perdas e despesas capazes de atingir valores de centenas de euros por mês 

nas explorações nacionais. Os custos que a doença acarreta variam de exploração para 

exploração, de acordo com o maneio adotado e apresentando distribuições bastante 

variadas. Além disso, a doença mastite tem componentes epidemiológicas que regem a sua 

própria resposta aos meios de prevenção pelo que duas explorações bovinas nunca têm 

cinquenta por cento de práticas de produção em comum e, da mesma forma, a instauração 

dos meios de prevenção habituais nunca terá, por isso, o mesmo impacto doseável em cada 

uma das duas explorações (Bradley et al., 2007). Assim, o conhecimento dos custos 

associados à presença da doença é essencial, constituindo uma mais valia quando 

determinadas decisões têm de ser tomadas, bem como é igualmente importante que o 

produtor tenha conhecimento dos fatores que elevam os custos da sua produção, com vista 

a focalizar os seus esforços na correção/redução das eventuais perdas desnecessárias. 

Os resultados obtidos com o modelo aqui proposto devem ser considerados com alguma 

reserva e interpretados no âmbito de uma avaliação de custos a curto-prazo na pequena 

esfera das duas explorações aqui consideradas. Pareceu-nos contudo relevante procurar 

mostrar de uma forma simples e com base no estudo de caso de duas explorações em 

concreto, os custos diretos associados à presença de mastites em explorações de bovinos 

de leite. Assim, não pretendemos que os resultados sejam extrapoláveis para nível nacional 

mas sim indicativos do que poderão ser as consequências de uma doença como a mastite 

numa exploração de bovinos de leite. Acresce a isto que alguns resultados poderão estar 

subestimados uma vez que não foram contabilizados, por exemplo, o custo associado à 

mão-de-obra extra eventualmente necessária, o acréscimo de custos energéticos nas salas 

de ordenha, entre outros. Por fim, os efeitos de médio e de longo-prazo (como efeitos na 

reprodução e tempo de vida útil da vaca de leite) não foram contabilizados.  

Não obstante, através do presente estudo foi possível demonstrar que os principais custos 

mensais associados à presença de mastites em duas explorações de bovinos leiteiros com 

técnicas e procedimentos de maneio muito distintos, atingem, em ambas as situações, 

valores elevados. Os custos associados às perdas em leite descartado, assim como ao 

refugo devido a infeção, são fatores que aumentam consideravelmente os custos de 

produção por litro de leite nas duas explorações, os quais estão descritos na literatura como 

atores principais dos custos inerentes a esta doença (Bradley et al., 2005; Ruegg, 2005). 

Porém, são as decisões de maneio que determinam a distribuição destes custos, sendo que 

na exploração A, a maioria dos custos são referentes à prevenção das mastites e, na 

exploração B, a maioria dos custos associados à doença são, efetivamente, as perdas 

provocadas pelos efeitos da doença no efetivo. 
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Conclui-se ainda que uma maior despesa na prevenção resulta em menores efeitos da 

doença na exploração (ou seja, em menor 𝐿), confirmando que quanto maior for a despesa 

em prevenção menores serão os custos associados aos efeitos da doença e tratamento 

(McInerney et al., 1992a; Bennett, 2003), compensando o investimento em prevenção. Por 

outro lado, percebeu-se a necessidade de um estudo sobre o custo-benefício destas 

estratégias com vista a calcular o ponto ótimo de investimento em prevenção face aos 

efeitos da doença que poderiam ser ou não evitados.  

Assim, de modo geral, o modelo proposto serve de ferramenta de apoio na tomada de 

decisão relativamente à melhor estratégia a adotar com objetivo de diminuir os custos 

diretos associados a esta doença. O modelo aqui utilizado pode ser alterado e adaptado a 

outras explorações proporcionando, desta forma, uma avaliação personalizada tendo em 

conta as características de cada exploração. 

Com custos diretos médios mensais de 402€ e 662€ em cada exploração percebe-se que 

ainda há muito trabalho a fazer no sentido da orientação da otimização da produção das 

explorações leiteiras em causa, num negócio onde as margens são muito pequenas, 

cabendo ao MV um papel determinante nesse caminho.  

A aprendizagem de bases de economia da saúde animal foi, desta forma, o maior benefício 

retirado do desenvolvimento do trabalho aqui apresentado, bem como o acordar para a 

importância do estudo pormenorizado dos custos associados à ocorrência de doenças nas 

explorações pecuárias. Na verdade, este estudo semeou a curiosidade pelo entendimento 

dos reais impactos económicos que a doença nos animais de produção alcança, também, 

nas sociedades em geral pois os seus efeitos económicos na saúde humana, no bem-estar 

animal, no ambiente, assim como no comércio internacional, representam custos indiretos 

que, idealmente, merecem ser analisados, discriminados e quantificados apropriadamente 

no decorrer de qualquer análise económica de uma doença animal. 
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Anexo I 

Análise SWOT da fileira do Leite em Portugal 

 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

Produção 
Setor muito organizado através de estruturas 
cooperativas com dimensão relevante 
Consolidação, verticalização e crescimento das 
principais organizações  
Especialização produtiva das explorações com 
melhorias de produtividade, eficiência da recolha e 
qualidade do leite; 
Concentração da produção 
Evolução positiva dos principais indicadores 
 
 
 
 
 
Indústria 
Modernização tecnológica recente 
Qualidade das infraestruturas e equipamentos 
Elevada capacidade de conservação e resistência 
ao transporte e manuseamento de toda a gama de 
produtos 
Evolução positiva dos principais indicadores 
Notoriedade de marcas nacionais líderes de 
mercado 
 

Produção 
Custos de produção elevados (em especial no 
Continente), nomeadamente de alimentos 
compostos 
Predominância de empresas com reduzida 
dimensão e fraca estrutura corporativa 
Pouca partilha entre os agricultores 
Potencial produtivo limitado por dificuldades 
financeiras 
Aumento do preço das terras agrícolas 
Concentração da produção 
Muitas explorações de pequena dimensão, 
deficientes nas condições Higieno-sanitárias e na 
qualidade do leite 
 
Indústria 
Pressão crescente ao nível da distribuição no 
sentido da margem negocial 
Baixa diferenciação da produção e predomínio dos 
produtos de baixo valor acrescentado 
Atomização na indústria do queijo 
Exportações centradas em produtos de baixo valor 
acrescentado e dependente do fator preço 
Preços médios de exportação do leite em natureza 
inferiores aos de importação (leite embalado) 
Peso dos custos de transporte proporcionalmente 
muito elevado no caso do leite líquido 

Oportunidades Ameaças 
Produção 
Potencial de redimensionamento das explorações 
para aumentos de escala e eficiência produtiva 
num contexto de desligamento das ajudas e 
abandono dos produtores menos eficientes 
Quadro regulamentar favorável ao reforço do papel 
das organizações de produtores e organizações 
interprofissionais, nomeadamente no que concerne 
às relações contratuais, entre indústria e produção 
(PARCA) 
 
 
 
Indústria 
Aumento do consumo de produtos de maior valor 
acrescentado 
Possibilidade de aumentar as exportações 
Exploração do conceito de marcas e de novos 
nichos de mercado 
Apoios à diferenciação/inovação (e.g. rotulagem de 
origem) e à promoção do produto para exportação 

Produção 
Volatilidade extrema dos preços dos produtos base 
Ausência de objetivos estratégicos para o setor 
Processo de licenciamento das explorações 
Dúvidas relativas ao apoio dos próximos quadros 
comunitários 
Competitividade do setor condicionada pelo fator 
escala, face a EM com maior potencial de 
crescimento e mais competitivos 
Fim do regime de quotas 
Dificuldade de adaptação às novas normas 
ambientais comunitárias 
 
Indústria 
Redução dos níveis de apoio ao mercado 
Concentração/fusão dos grandes grupos 
empresariais com aumento de penetração no 
mercado nacional 
Concentração e aumento do poder negocial da 
grande distribuição, com capacidade de 
abastecimento fora da fronteira nacional 
 Entrada de produtos de alto valor acrescentado 
provenientes de outros EM 
Capacidade exportadora limitada por uma indústria 
que privilegia o segmento do leite líquido no 
mercado interno 
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Anexo II 

Folha de registos da sala de ordenha MENSAL 
MÊS/ANO 

 
Nome:                                                                         
Empresa coletora de leite:                                        Contraste:                   
 

Dimensão da exploração 
Nº de parques: 
Animais em lactação:  Vacas:   Novilhas: 
Vacas secas:   % Refugo:  % Primíparas: 
Método de substituição do efetivo: 
Método de reprodução:     Deteção de cios: 
Maneio profilático:     Vacinação: 
Critérios de refugo:     CCS: 
Nº de animais refugados por mês devido a mastite: 
Média de mortes devido a mastite:    
Frequência de ordenha:     Produção média diária: 
Média de CCS do tanque:     Produção média/ lactação:  
 
Alojamento 
Cubículos:      Tipo de cama: 
Limpeza das regiões posteriores dos cubículos:  Substituição da cama: 
     
Higiene da Sala de Ordenha 
Tetinas encontram-se nos apoios: 
Sala de ordenha limpa, seca e sem moscas:   Tipo de piso e paredes: 
Sala de ordenha pronta para a próxima ordenha: 
Higiene do parque dos animais antes da ordenha: 
Via de acesso à sala de ordenha limpa:   Via de saída da sala limpa: 
 
Rotina de Ordenha 
Unidades de ordenha (nº):     Nº funcionários de ordenha: 
Uso de vestuário e proteção:    Uso de luvas: 
Ordem pela qual os animais entram na sala de ordenha: 
Comportamento das vacas ao entrarem na sala: 
Reação das vacas à ordenha/máquina de ordenha: 
Nº de vacas que urinam/defecam durante a ordenha: 
Estado de limpeza das vacas (1-muito sujas; 5-limpas) 
Úbere   Cauda   Tetos   Flancos   
Método de preparação e limpeza do úbere/tetos:      
Método de desinfeção dos tetos:    Desinfetante utilizado: 
Emissão dos primeiros jatos:    Exame dos primeiros jatos: 
Uso de pós-dipp: 
Alimentação dos animais pós ordenha: 
Manutenção da máquina de ordenha:   Estado das tetinas: 
Manutenção do sistema de registos atualizado: 
 
Rotina de lavagem da máquina de ordenha 
Tipo de manutenção: 
Lavagem feita logo após a ordenha:    Tipo de desinfetante: 
 
Maneio dos casos clínicos na sala de ordenha 
Recolha do leite mamítico/ com AB com ou sem balde coletor individual: 
Coletor utilizado lavado por refluxo antes de ser utilizado noutro animal? 
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Método de decisão para descarte de leite: 
Leite mamítico administrado aos vitelos:   Tratamento aplicado: 
Razão para iniciar tratamento dos animais mamíticos:    
Tratamento durante a lactação feito em função de antibiograma: 
Método de tratamento utilizado: 
IMM:   IMM e INJ:   Ocitocina:  
INJ:   Massagem do úbere:  Outro: 
Compostos mais utilizados:    Técnica de administração: 
Método de preparação do teto antes de administração local: 
Média de administração: 12h/12h:    24h/24h   
Metodologia de secagem:     Critérios de secagem: 
Tratamento de secagem feita em função de antibiograma: 
Monitorização dos animais durante o período de secagem: 
Administração do tratamento de secagem a todas as vacas: 
 
Tratamentos do presente mês 
Bisnagas mais usadas/ lactação: 
Bisnagas mais usadas/ seca: 
Pré-dipp utilizado:     Pós-dipp utilizado: 
Selante do teto utilizado: 
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Anexo IIa 

Folha de registos da sala de ordenha DIÁRIA 

MÊS/ANO 
 
Registo dos casos de MC detetados na sala de ordenha, quantidade de leite descartado (l) e tratamento 
administrado (caso ocorra).  
 

Data #Vaca Descarte (l) Manhã Descarte (l) Noite Tratamento 
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Anexo III 

Dados obtidos na sala de ordenha —  A 

VACA Total Litros Dias de 
Descarte 

Total litros 
perdidos 
por DIA 

Quarto 
afetado 

Nrs de 
tratamentos 
(bisnagas) 

Medicação 

8050 3,5 2 1,75 F.E. 3 PENICIILINA MISTA 
4670 11 3 3,67   2 PENICIILINA MISTA 
6787 16 3 5,33   2 PENICIILINA MISTA 
8930 22,5 3 7,50   2 PENICIILINA MISTA 
2157 59 10 5,90 T.D. 6 COBACTAN 
4224 35 6 5,83 T.D. 4 MAMYZIN 
6539 17,5 5 3,50 F.D. 4 PENICIILINA MISTA 
4373 14 4 3,50 T.E. 3 PENICIILINA MISTA 
2686 52,5 7 7,50 T.E. 4 PENICIILINA MISTA 
3820 37 6 6,17   4 COBACTAN 
4450 13 2 6,50   2 PENICIILINA MISTA 
9983 37 5 7,40   3 COBACTAN 
4389 48 8 6,00 F.E. 11 MAMYZIN 
3097 69 15 4,60 T.E. 10 PENICIILINA MISTA 
2686* 19 2 9,50 F.D. 11 PENICIILINA MISTA 
8050 48,5 6 8,08 T.E. 3 PENICIILINA MISTA 
2595 34 5 6,80   2 COBACTAN 

17 536,5 5,412 5,85 
 

76 
  

Dados obtidos na sala de ordenha —  B 

VACA Total Litros Dias de 
Descarte 

Total litros 
perdidos por 

DIA 

Quarto 
afetado 

Nrs de 
tratamentos 
(bisnagas) 

Medicação 

5644 29 4 7,25 D.F. 5 Synolox BID 
3100 15 3 5,00 E.T. 4 CEFOVET BID 
5005 43 7 6,14 D.F. 6 Synolox BID 
6695 23 5 4,60 E.T. 6 Synolox BID 
7445 3 1 3,00 D.F. 3 Synolox BID 
6733 31 5 6,20 D.F. 6 Synolox BID 
4995 10 4 2,50 D.F. 4 Synolox BID 
6695 2 1 2,00 D.F. 2 CEFOVET BID 
5674 40 5 8,00 D.T. 5 Synolox BID 
8733 41 4 10,25 D.F. 4 Synolox BID 
5644 22 5 4,40 D.T. 5 CEFOVET BID 
6733 9 4 2,25 D.T. 5 CEFOVET BID 
2871 16 3 5,33 D.F. 3 Synolox BID 
4443 19 2 9,50 E.T.+D.T. 5 Synolox BID 
5005 44 8 5,50 E.T. 6 CEFOVET BID 
6733 16 4 4,00 D.T. 4 CEFOVET BID 
2871 8 5 1,60 E.F. 5 Synolox BID 
3029 22 4 5,50 E.T. 3 Synolox BID 
4020 33 6 5,50 E.F. 5 CEFOVET BID 
4995 4 1 4,00 D.F. 3 CEFOVET BID 
8443 47 9 5,22 E.F. 6 CEFOVET BID 
4995 23 9 2,56 E.T. 6 Synolox BID 
3324 53 4 13,25 D.F.+D.T. 8 Synolox BID 
2787 40 7 5,71 E.T. 6 Synolox BID 
6733 28 8 3,50 E.F. 6 Synolox BID 
5644 22 5 4,40 D.T. 5 Synolox BID 
6695 7 3 2,33 D.F. 4 Synolox BID 
8500 20 4 5,00 D.F. 3 CEFOVET BID 
3580 31 4 7,75 D.F. 4 Synolox BID 

29 701 4,621 5,25   137   
 



POPULAÇÃO EM RISCO Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
VACAS MULTÍPARAS 55 55 53 51
VACAS 1º PARTO 35 35 38 38

TOTAL de vacas em risco 90 90 91 89

INCIDÊNCIA MENSAL (% de população em risco): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Casos Clinicos/MÊS 4 4 4 3

INCIDÊNCIA MC 0,044              0,044 0,044 0,034              

Casos Sub-clinicos (CCS>400.000) 14 12 15 14
INCIDÊNCIA MSC  0,155556        0,133333        0,164835        0,157303        

EFEITOS DA DOENÇA
AFETADOS (% dos casos clinicos): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Perda de leite
media 1 1 1 1

Leite Descartado
1 1 1 1

Refugo devido a infecção 1,667% 1,5 1 1 3 1
media 0,011111111 0,011111111 0,032967033 0,011235955

IMPACTO DA DOENÇA: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Perda de leite (% produção MENSAL) 0,49%
MC  moderada 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049

Leite Descartado (% produção MENSAL) 5,06% 11,12% 13,32% 9,69%
média/mês 0,0560 0,2410 0,1733 0,2086

Perda de leite (% produção MENSAL)
MSC 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

PREÇOS/VALORES USADOS: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Litro de leite perdido (€) 0,33 €               0,32 €               0,32 €               0,32 €               
Custo da vaca de substituição 1.590 €             1.590 €             1.590 €             1.590 €             
Valor da vaca de refugo 500 €                500 €                500 €                500 €                
Produção leite média (litro/vaca/mês) 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0
Produção leite média (litro/vaca/ano) 12.745,0 12.745,0 12.745,0 12.745,0
Valor do leite descartado (litro) 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Leite Descartado 76,440 €           327,953 €         235,827 €         211,583 €         

Valor do Leite Descartado valor lucro 35,280 €           151,830 €         109,179 €         98,564 €           
Perda Real por Leite Descartado 41,160 €           176,123 €         126,648 €         113,019 €         

Refugo devido a infecção 48,444 €           48,444 €           143,736 €         36,742 €           

Perda de leite (% produção MENSAL) 28 €                  25 €                  29 €                  26 €                  
MC MODERADAS 6,716 €             6,695 €             6,695 €             4,990 €             

SUB-CLÍNICAS 21,117 €           18,044 €           22,555 €           20,922 €           

PERDAS ESTIMADAS COM EFEITOS DA DOENÇA (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
117,437 €         249,307 €         299,634 €         175,673 €         

 Perdas/ Animal 29,36 €             62,33 €             74,91 €             58,56 €             

 Perdas/ Litro 0,028 €             0,059 €             0,071 €             0,056 €             

TRATAMENTO: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
% casos clinicos tratados

media 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO TOTAL DO TRATAMENTO (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
media Tx do total de MC 26,60 € 39,45 € 33,89 € 45,99 €

Tx/animal 6,65 €               9,86 €               8,47 €               15,33 €             

Tx/litro 0,0063 €           0,0094 €           0,0081 €           0,0146 €           

PERDAS + CUSTO DE TRATAMENTO por mês 144,04 €           288,76 €           333,52 €           221,66 €           
por animal 36,01 €             72,19 €             83,38 €             73,89 €             

por litro 0,034 €             0,069 €             0,079 €             0,070 €             

PREVENÇÃO ESPECÍFICO: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
% tratamento de secagem 5 5 7 8

media 0,056 0,056 0,077 0,090
% teat dipping

media 1 1 1 1

Preços/valores usados (€) Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
terapia de secagem (€/vaca) 17,63 €             17,63 €             17,63 €             17,63 €             
custo do teat dipping (€/vaca) 0,50 €               0,50 €               0,50 €               0,50 €               

CUSTO TOTAL DA PREVENÇÃO (€) Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
media mensal 133,150 €         133,150 €         168,910 €         185,540 €         

CUSTOS TOTAIS ESTIMADOS COM A DOENÇA (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Incluindo tratamento e controlo
media 277,19 €           421,91 €           502,43 €           407,20 €           
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Anexo IV 

Folha de cálculo proposta MENSAL A 

 



POPULAÇÃO EM RISCO Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

VACAS MULTÍPARAS 28 30 30 31
VACAS 1º PARTO 47 46 46 45
TOTAL de vacas em risco 75 76 76 76

INCIDÊNCIA MENSAL (% de população em risco): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Casos Clinicos/MÊS 7 6 8 8

INCIDÊNCIA MC 0,093              0,079 0,105 0,105              

Casos Sub-clinicos (CCS>400.000) 17 15 11 19
INCIDÊNCIA MSC  0,226667        0,197368        0,144737        0,250000        

EFEITOS DA DOENÇA
AFETADOS (% dos casos clinicos): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Perda de leite
media 1 1 1 1

Leite Descartado
1 1 1 1

Refugo devido a infecção 2 2 1 3
media 0,026667 0,026315789 0,013157895 0,039473684

IMPACTO DA DOENÇA: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Perda de leite (% produção MENSAL)

MC  moderada
0,0049 0,0049 0,0049 0,0049

Leite Descartado (% produção MENSAL) 16% 13,73% 20,38% 23,66%
média/mês 0,1626 0,1373 0,2380 0,2366

MSC 0,44%
0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

PREÇOS/VALORES USADOS: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
Litro de leite perdido (€) 0,33 €               0,32 €               0,32 €               0,32 €               
Custo da vaca de substituição 1.590 €             1.590 €             1.590 €             1.590 €             
Valor da vaca de refugo 500 €                500 €                500 €                500 €                
Produção leite média (litro/vaca/mês) 946,93 946,93 946,93 946,93
Produção leite média (litro/vaca/ano) 11.521,0 11.521,0 11.521,0 11.521,0
Valor do Leite Descartado (litro) 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Leite Descartado 350,284 €         252,746 €         584,157 €         577,136 €         
Valor do Leite Descartado valor lucro 161,669 €         117,012 €         270,443 €         268,852 €         

Perda Real por Leite Descartado 188,614 €         135,734 €         313,714 €         308,284 €         

Refugo devido a infeção 203,467 €         172,105 €         114,737 €         344,211 €         

Perda de leite (% produção MENSAL) 34 €                  29 €                  27 €                  37 €                  
MC MODERADAS 10,599 €           9,057 €             12,076 €           12,001 €           

SUB-CLÍNICAS 23,020 €           20,249 €           14,849 €           25,491 €           

PERDAS ESTIMADAS COM EFEITOS DA DOENÇA (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

425,700 €         337,145 €         455,376 €         689,986 €         
Perdas/Animal 60,814 €           56,191 €           56,922 €           86,248 €           

Perdas/Litro 0,064 €             0,059 €             0,060 €             0,091 €             

TRATAMENTO: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
% casos clinicos tratados

media 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO TOTAL DO TRATAMENTO (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Tx do total de MC 84,33 €             53,49 €             78,85 €             105,44 €           
Tx/animal 12,05 €             8,92 €               9,86 €               13,18 €             

Tx/litro 0,0127 €           0,0094 €           0,0104 €           0,0139 €           

PERDAS + CUSTO DE TRATAMENTO por mês 510,03 €           390,64 €           534,23 €           795,43 €           
por animal 72,86 €             65,11 €             66,78 €             99,43 €             

por litro 0,077 €             0,069 €             0,071 €             0,105 €             

PREVENÇÃO ESPECÍFICA: Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
% tratamento de secagem 4 4 6 4

media 0,0533 0,0526 0,0789 0,0526
% teat dipping

media 1 1 1 1

Preços/valores usados (€) Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012
terapia de secagem (€/vaca) 14,96 €             14,96 €             14,96 €             14,96 €             
custo do teat dipping (€/vaca) 0,50 €               0,50 €               0,50 €               0,50 €               

CUSTO TOTAL DA PREVENÇÃO (€) Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

media mensal 97,35 €             97,85 €             127,77 €           97,85 €             

CUSTOS TOTAIS ESTIMADOS COM A DOENÇA (€): Nov/11 DEZ-2011 Jan/12 FEV 2012

Incluindo tratamento e controlo
media 607,38 €           488,48 €           662,00 €           893,27 €           
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Anexo V 

Folha de cálculo proposta MENSAL B 

 



Default
Média mensal do custo (€) do L, T e PA (mensal) PL ! (A) PL " (A) PC ! (A) PC " (A) PL+C ! (A) PL+C " (A)
Total dos efeitos da doença 211 €         160 €         255 €         217 €         204 €         167 €         249 €         

Leite Descartado 114 €         70 €           154 €         114 €         114 €         70 €           154 €         
Refugo devido a infeção69 €           69 €           69 €           76 €           63 €           76 €           63 €           
Perda de Leite (% da prod. mensal)27 €             21 €           32 €           27 €           27 €           21 €           32 €           

MC 6 €             5 €             7 €             6 €             6 €             5 €             7 €             
MSC 21 €           16 €           25 €           21 €           21 €           16 €           25 €           

Total dos efeitos da doença/ litro 0,0535 €    0,0408 €    0,0649 €    0,0551 €    0,0519 €    0,0424 €    0,0633 €    
Total do Custo do Tratamento 36,5 €        36,5 €        36,5 €        36,5 €        36,5 €        36,5 €        36,5 €        
Total do Custo do Tratamento/ litro0,0096 €    0,0096 €    0,0096 €    0,0096 €    0,0096 €    0,0096 €    0,0096 €    
Total do Custo da Prevenção 155,19 €    155,19 €    155,19 €    155,19 €    155,19 €    155,19 €    155,19 €    
Total do Custo da Prevenção / litro0,0016 €    0,0016 €    0,0016 €    0,0016 €    0,0016 €    0,0016 €    0,0016 €    
Custo Total da doença 402,18 €    352,06 €    446,95 €    408,54 €    395,82 €    358,43 €    440,59 €    
CustoTotal da doença/ litro 0,00426 €  0,0037 €    0,0047 €    0,0043 €    0,0042 €    0,0038 €    0,0047 €    

PL ! (A) PL " (A) PC ! (A) PC " (A) PL+C ! (A) PL+C " (A)
Total dos efeitos da doença 50,12 €-      44,77 €      6,36 €        6,51 €-        43,51 €-      38,49 €      

Leite Descartado 44,48 €-      39,76 €      = = 44,48 €-      39,76 €      
Refugo devido a infeção = = 6,36 €        6,36 €-        6,36 €        6,36 €-        
Perda de Leite (% da prod. mensal)5,64 €-        5,01 €        = = 5,64 €-        5,01 €        

MC 1,32 €-        1,17 €        = = 1,32 €-        1,17 €        
MSC 4,32 €-        3,85 €        = = 4,32 €-        3,85 €        

Total dos efeitos da doença/ litro 0,0127 €-    0,0114 €    0,0016 €    0,0016 €-    0,0111 €-    0,0098 €    
Total do Custo do Tratamento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo do Tratamento/ litro -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo da Prevenção -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo da Prevenção / litro -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Custo Total da doença 50,12 €-      44,77 €      6,36 €        6,36 €-        43,75 €-      38,41 €      
CustoTotal da doença/ litro 0,0006 €-    0,0004 €    0,0001 €    0,0001 €-    0,0005 €-    0,0004 €    

Default
A (mensal) PL ! (A) PL " (A) PC ! (A) PC " (A) PL+C ! (A) PL+C " (A)

0,0535 €    0,0408 €    0,0649 €    0,0551 €    0,0519 €    0,0424 €    0,0633 €    

0,0127 €-    0,0114 €    0,0016 €    0,0016 €-    0,0111 €-    0,0098 €    

0,0043 €    0,0037 €    0,0047 €    0,0043 €    0,0042 €    0,0038 €    0,0047 €    

0,0006 €-    0,0004 €    0,0001 €    0,0001 €-    0,0005 €-    0,0004 €    

Total dos efeitos da 
doença/ litro

Variação dos efeitos da 
doença/ litro

CustoTotal da doença/ litro

Variação no Custo Total da 
doença/litro

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DA DOENÇA EM A

ANÁLISE SENSIBILIDADE A
Preço Leite Preço carcaça Preços Leite e Carcaça

ANÁLISE SENSIBILIDADE A
Preço Leite Preço carcaça Preços Leite e Carcaça
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Anexo VI 

Análise de sensibilidade — A 



Default
Média mensal do custo (€) do L, T e P B (mensal) PL ! (B) PL " (B) PC ! (B) PC " (B) PL+C ! (B) PL+C " (B)
Total dos efeitos da doença 477 €         378 €           565 €         496 €         458 €         397 €         540 €         

Leite Descartado 237 €         145 €           319 €         237 €         237 €         145 €         314 €         
Refugo devido a infeção 209 €         209 €           209 €         228 €         189 €         228 €         189 €         
Perda de Leite (% da prod. mensal)32 €           25 €             38 €           32 €           32 €           25 €           37 €           

MC 11 €           9 €               13 €           11 €           11 €           9 €             13 €           
MSC 21 €           17 €             25 €           21 €           21 €           17 €           25 €           

Total dos efeitos da doença/ litro 0,0700 €    0,0560 €      0,0830 €    0,0730 €    0,0670 €    0,0580 €    0,0800 €    
Total do Custo do Tratamento 80,5 €        80,5 €          80,5 €        80,5 €        80,5 €        80,5 €        80,5 €        
Total do Custo do Tratamento/ litro 0,0900 €    0,0900 €      0,0900 €    0,0900 €    0,0900 €    0,0900 €    0,0900 €    
Total do Custo da Prevenção 297,00 €    297,0 €        297,0 €      297,0 €      297,0 €      297,0 €      297,0 €      
Total do Custo da Prevenção / litro 0,3100 €    0,3 €            0,3 €          0,3 €          0,3 €          0,3 €          0,3 €          
Custo Total da doença 662,78 €    564,05 €      751,14 €    681,92 643,64 583,19 €    732,00 €    
CustoTotal da doença/ litro 0,0093 €    0,0079 €      0,0106 €    0,0096 €    0,0091 €    0,0082 €    0,0103 €    

PL ! (B) PL " (B) PC ! (B) PC " (B) PL+C ! (B) PL+C " (B)
Total dos efeitos da doença 98,73 €-        88,36 €      19,14 €      19,14 €-      79,59 €-      63,37 €      

Leite Descartado 92,09 €-        82,43 €      = = 92,08 €-      76,97 €      
Refugo devido a infeção = = 19,14 €      19,14 €-      19,14 €      19,14 €-      
Perda de Leite (% da prod. mensal) 6,66 €-          5,86 €        = = 6,66 €-        5,54 €        

MC 2,29 €-          1,97 €        = = 2,29 €-        1,90 €        
MSC 4,37 €-          3,90 €        = = 4,37 €-        3,64 €        

Total dos efeitos da doença/ litro 0,0140 €-      0,0130 €    0,0030 €    0,0030 €-    0,0120 €-    0,0100 €    
Total do Custo do Tratamento -  €            -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo do Tratamento/ litro -  €            -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo da Prevenção -  €            -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Total do Custo da Prevenção / litro -  €            -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
Custo Total da doença 98,73 €-        88,36 €      19,14 €      19,14 €-      79,59 €-      69,22 €      
CustoTotal da doença/ litro 0,0014 €-      0,0013 €    0,0003 €    0,0002 €-    0,0011 €-    0,0010 €    

Default
B (mensal) PL ! (B) PL " (B) PC ! (B) PC " (B) PL+C ! (B) PL+C " (B)

Total dos efeitos da doença/ litro 0,0700 €    0,0560 €      0,0830 €    0,0730 €    0,0670 €    0,0580 €    0,0800 €    

Variação dos efeitos da doença/ litro 0,0140 €-      0,0130 €    0,0030 €    0,0030 €-    0,0120 €-    0,0100 €    

CustoTotal da doença/ litro 0,0093 €    0,0079 €      0,0106 €    0,0096 €    0,0091 €    0,0082 €    0,0103 €    

Variação no Custo Total da doença/litro 0,0014 €-      0,0013 0,0003 -0,0002 -0,0011 0,0010

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DA DOENÇA EM B

ANÁLISE SENSIBILIDADE B
Preço Leite Preço carcaça Preços Leite e Carcaça

ANÁLISE SENSIBILIDADE B
Preço Leite Preço carcaça Preços Leite e Carcaça
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Análise de sensibilidade — B 


