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Resumo 

Para fazer face à necessidade do mercado em aumentar a produção de leite, nos últimos 

anos, as explorações de bovinos com aptidão leiteira têm apostado na seleção genética dos 

animais com melhores características para a produção de leite. Isto fez com que aumentasse a 

suscetibilidade dos animais para a ocorrência de mamite. Sendo esta a doença que mais impacto 

económico negativo tem numa exploração, não só pela diminuição da qualidade do leite, mas 

também a diminuição da quantidade que o animal produz, os custos veterinários, os intervalos 

de segurança a respeitar e porque este é um problema que pode causar o abate precoce do 

animal.  

O termo mamite refere a inflamação da glândula mamária em resposta à entrada de 

agentes patogénicos infeciosos através do canal do teto, podendo apresentar carácter subclínico 

(associada a maiores perdas de produção) ou clínico de acordo com os sinais clínicos que 

apresente. Além disto, pode também ser diferenciada entre aguda ou crónica de acordo com a 

sua duração no tempo e ainda de origem ambiental ou contagiosa tendo em conta a fonte de 

contaminação, o agente etiológico e a sua forma de transmissão. A maioria dos casos de mamite 

está associada a agentes bacterianos, no entanto esta pode também ter na sua etiologia outros 

agentes como fungos ou algas. 

Tendo em conta a sua etiologia multifatorial, é muito importante identificar todos os 

fatores de risco para a ocorrência de mamite em cada exploração para que se possa seguir um 

plano que vise diminuir a sua incidência por forma a tornar as explorações mais rentáveis, 

proporcionando também uma melhoria na saúde do úbere.  

O estudo apresentado visa identificar casos de mamite causados por algas do género 

Prototheca que são seres unicelulares de distribuição mundial, geralmente responsáveis pela 

ocorrência de mamite subclínica. Uma vez que este tipo de mamite representa perdas 

económicas significativas nas explorações é importante identificar o agente evitando aplicar 

planos terapêuticos desadequados, pois este agente apresenta-se resistente a antibióticos.  

Durante a realização do presente estudo, foram tratados dados relativos a 39 vacas 

diagnosticadas com mamite causada por Prototheca spp. na ilha de São Miguel nos Açores. Foi 

feita uma associação estatística entre os animais com resultado positivo e o ano, a altura do ano, 

os quartos afetados e a realização ou não de TCM. Assim, deferiu-se que a maior parte dos 

diagnósticos teriam sido obtidos em 2016 (28,2%) e em termos gerais nos meses de fevereiro 

(15,4%) e maio (15,4%). Foi realizado TCM em 71,8% dos animais, maioritariamente em maio 

(31,4%), a maioria com resultado de 2 (35,7%). Quase metade dos animais tinha apenas um 
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quarto afetado (51,3%), sendo mais comum no quarto posterior direito (56,4%). 

 

Palavras-chave: mamite, glândula mamária, inflamação, células somáticas, Açores, 

Prototheca spp.. 
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Abstract 

To face the market necessity to raise milk production, in the last few years dairy farms 

have been working on genetic enhancement of farm animals aiming for better milk production 

features. This has led to raise cattle susceptibility to mastitis. Since this is the most harmful 

disease regarding it’s economic effects, not only because it lowers milk quality, but also because 

it lowers milk production, adds to veterinary expenses, to safety interval time and because it 

could lead to an early slaughter of the animal. 

Mastitis regards to the inflammation of the mammary gland responding to the invasion 

by pathogenic agents through the teat canal, which could lead to subclinical presentations of 

the disease (causing even bigger production losses to the farm) or clinical presentations 

according to the clinical signs observed. Furthermore, it’s presentation can also be differentiated 

between acute and chronical according to the duration of the process and also between 

environmental and contagious regarding its source of contamination, the etiological agent and 

its way of transmission. Most cases of mastitis are connected to bacterial infection, but it can 

also be caused by other kind of agents such as fungus or algae. 

Regarding its multifactorial etiology, it’s very important to identify all the risk factors 

that may contribute to the onset of mastitis in each dairy farm, so they can follow a plan that 

aims to lower mastitis incidence, thus leading to an enhancement in farm’s rentability and the 

animal’s udder health. 

This study aims to identify cases of mastitis caused by an algae of the genus Prototheca, 

which are unicellular beings with worldwide distribution, usually responsible for the occurrence 

of subclinical mastitis. Since this type of mastitis presentation represents significant economic 

losses to dairy farms, it is important to identify the etiological agent thus avoiding the 

application of inadequate therapeutic plans because this agent is resistant to antibiotics. 

During the execution of this study, data was treated regarding 39 cows diagnosed with 

mastitis caused by Prototheca spp. in São Miguel Island in Azores. A statistic association has 

been established between the number of animals with positive results and the year, the time of 

the year, the affected quarters and the realization or lack of realization of California Mastitis 

Test. Thus, it was found that most of diagnosis were obtained in 2016 (28,2%) and, generally, 

in february (15,4%) and may (15,4%). California Mastitis Test was used in 71,8% of the 

animals, most of them in may (31,4%), most with the result of 2 (35,7%). Almost half of the 

animals had only one quarter affected (51,3%), the most common being the right posterior 

quarter (56,4%). 



 X 
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1. Revisão Bibliográfica 

A produção agropecuária sofreu nas últimas décadas uma grande evolução, de tal forma 

que, hoje em dia, muitas explorações optaram por um sistema de regime intensivo tendo em 

vista uma melhoria da sua rentabilidade económica. Neste sentido, não só a qualidade e 

segurança alimentar são fatores a ter em conta em produção animal, mas também o bem-estar 

animal e o impacto que esta atividade tem sobre o meio ambiente (Stilwell, 2018).  

A capacidade produtiva de uma exploração leiteira assenta no equilíbrio das condições 

em que os animais são mantidos, atendendo às suas necessidades comportamentais e 

fisiológicas. Isto irá refletir o seu estado de saúde e bem-estar e consequentemente a valorização 

dos produtos alimentares, sendo que esta matéria está prevista no Decreto-Lei n. º64/2000 de 

22 de abril. 

Quando se fala na capacidade leiteira de uma vaca, todos os fatores são de extrema 

importância para que esta apresente um bom rendimento. Não havendo um suprimento 

adequado das suas necessidades, haverá uma quebra na produtividade tornando o animal menos 

rentável e consequentemente o efetivo. Isto pode ter origem, por exemplo, em mau maneio 

alimentar, fracas condições de estabulação ou pelo surgimento de doença (Cerqueira, Araújo, 

Sorensen, & Niza-ribeiro, 2011). 

Em efetivos com um grande número de animais nem sempre é possível a observação 

individual dos mesmos para que se possa avaliar o seu estado físico e clínico de forma a 

identificar animais doentes, passando estes facilmente despercebidos. Em explorações leiteiras, 

um dos primeiros sinais de alerta sobre o estado dos animais é a medição da quantidade de leite 

produzido, sendo muitas vezes indicativo de doença (Stilwell, 2018). 

De entre as várias patologias que podem afetar a capacidade leiteira de um animal, a 

mamite é aquela que revela ter maior impacto negativo nas explorações do nosso país uma vez 

que as perdas económicas por ela geradas estão não só relacionadas com a perda do leite 

descartado, como também com a diminuição da sua produção, as despesas médico-veterinárias 

e consequente mão de obra necessária para tratar o animal, a diminuição do período produtivo 

do animal devido a alterações da conformação do úbere ou infeção subclínica e ainda por 

aumento da taxa de substituição/ abate de animais afetados (Blowey & Edmondson, 2010; 

Vidal, 2015). 

Na ilha de São Miguel nos Açores, estima-se que as perdas de rentabilidade associadas 

a uma vaca com mamite rondem os 200€, não contabilizando a diminuição na qualidade do leite 

e a possibilidade de substituir o animal (Vidal, 2015). 
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1.1. Glândula Mamária 

O úbere dos bovinos está localizado na porção caudal do abdómen e é suportado por um 

conjunto de ligamentos, designados de ligamentos suspensores do úbere (lig. superficiais 

laterais, lig. profundos laterais e lig. médio) que, como o próprio nome indica, têm como função 

manter o úbere suspenso junto à parede abdominal por forma a minimizar o risco de lesão. O 

úbere é constituído por quatro glândulas mamárias (ou quartos leiteiros) que se encontram 

separadas entre si, sendo que cada uma delas é uma estrutura funcional independente. 

(Wattiaux, 2002)  

 
Figura 1 - Esquematização da estrutura da glândula mamária bovina (Blowey & Edmondson, 2010). 

Cada glândula mamária é constituída por alvéolos que são agregados de células 

secretoras (responsáveis pela produção de leite) e ductos alveolares que, em conjunto, formam 

os lóbulos mamários. Destes, seguem os ductos coletores que levam o leite produzido para a 

cisterna da glândula. Esta encontra-se separada da cisterna do teto por um anel fibroso (Haskell, 

2008). 

A cada glândula ou quarto mamário corresponde um teto individualizado que permite a 

passagem do leite através do chamado canal do teto. Este encontra-se normalmente fechado por 

um esfíncter de tecido muscular liso que também se encontra na constituição da parede do teto 
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(fibras longitudinais, circulares e oblíquas) e pela chamada roseta de Furstenburg (junção entre 

a mucosa da cisterna do teto e o epitélio pavimentoso estratificado do seu canal), o que lhe 

confere relevante importância no que diz respeito à prevenção de infeções do úbere, 

funcionando assim como barreira à entrada de bactérias invasoras na glândula mamária, que 

poderão ser causa de mamite ( Wattiaux, 2002; Haskell, 2008).  
 

 
Figura 2 - Esquematização da estrutura do teto (Blowey & Edmondson, 2010). 

Para além dos mecanismos de defesa anteriormente referidos, a parede do teto apresenta 

na sua constituição outras formas de combater a entrada de bactérias invasoras, que vai desde a 

formação de um tampão de queratina formado a partir das células da epiderme do teto, até à 

presença de nervos sensitivos na epiderme/derme que permitem que o canal do teto encerre 

quando não lhe são aplicadas forças de sucção ou pressão (Blowey & Edmondson, 2010). 

A glândula mamária é uma estrutura bastante vascularizada e inervada. Assim sendo, o 

aporte sanguíneo é assegurado pelos ramos mamários da artéria epigástrica superficial caudal 

que surge da artéria pudenda externa, ficando o retorno venoso a cargo das veias satélite. Quanto 

à inervação esta está a cargo de ramos dos nervos iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral 

e pudendo (König & Bragulla, 2004). 
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A drenagem linfática da glândula mamária direciona-se para o linfonodo inguinal 

superficial, também designado de linfonodo mamário (König & Bragulla, 2004). 

1.2. Definição de Mamite  

Mamite é a designação usada para referir a inflamação da glândula mamária. Na maioria 

dos casos resulta da resposta à infeção causada por bactérias, sendo que também as suas toxinas,  

fungos e algas podem estar na sua origem (Erskine, 2016b). 

A presença de mamite é uma das principais causas de diminuição da produção leiteira 

por alteração da capacidade funcional das células epiteliais da glândula mamária responsáveis 

pela secreção de leite. Estas alterações, dependendo do agente etiológico, podem ainda ter 

impacto em futuras lactações ou levar à perda de condição corporal da descendência no caso de 

animais aleitantes e ter consequências mais ou menos pronunciadas no animal afetado 

dependendo da gravidade da infeção, que podem variar entre perda produtiva ligeira até à morte 

do animal por infeção generalizada (Erskine, 2016b). 

Em vacas de leite é considerada uma patologia extremamente comum, distribuída 

mundialmente e geralmente presente em todas as explorações, ainda que na forma subclínica. 

Pode ser fruto de bacteremia, como no caso da infeção por Mycoplasma spp., mas a forma mais 

comum de propagação é por via ascendente através de máquinas de ordenha infetadas ou por 

fracas medidas de higiene e sanidade na exploração, especialmente no que toca ao material e 

limpeza das camas dos animais (Erskine, 2016a). 

1.3. Classificação das Mamites 

Esta patologia pode apresentar-se com carácter subclínico, como suprarreferido, em que 

a presença de sinais clínicos é muito rara ou mesmo inexistente, ou carácter clínico, com 

presença de sinais clínicos notórios. O tipo de apresentação da doença vai depender de vários 

fatores concomitantes, como o microrganismo causador da mesma, o estado fisiológico e 

imunológico do animal, as condições de maneio e acomodação em que este está inserido, entre 

outras (Erskine, 2016a).  

De uma forma geral, o leite mamítico e o úbere apresentam alterações características 

facilmente observadas na realização do exame físico do animal, que permitem diagnosticar de 

forma direta mamites clínicas. Posto isto, a presença de tumefação, calor, dor e edema do úbere 
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e as alterações físicas e químicas do leite como a variação de cor, a presença de coágulos e o 

aumento do número de leucócitos (alterações de composição do leite) são sinais sugestivos 

desta patologia que, dependendo da sua severidade, pode levar à existência de sinais sistémicos 

como febre ou até mesmo perda de apetite (Constable, Hinchcliff, Done, & Grünberg, 2017). 

Assim, de acordo com a exuberância dos sinais clínicos apresentados, a mamite clínica pode 

ainda ser designada por leve, moderada ou grave (Erskine, 2016a). No entanto, a ocorrência de 

mamites subclínicas apresenta uma maior prevalência, havendo assim um grande número de 

animais em que não é percetível qualquer tipo de alterações visíveis, sendo por isso necessário 

recorrer a métodos indiretos para diagnosticar estes animais (Constable et al., 2017). 

Destes métodos existem alguns mais práticos que outros e por isso mais ou menos 

usados. Por rotina, as mamites subclínicas são diagnosticadas pelo aumento do número de 

células somáticas detetado através do Teste Californiano de Mamite (TCM) (Nielsen, 2009; 

Queiroga & Grosso, 2017). 

As mamites são também designadas por agudas ou crónicas, dependendo da sua 

duração. O surgimento súbito de sinais clínicos, normalmente com contornos mais exuberantes, 

dita a sua classificação como aguda. Por outro lado, se se tratar de um processo inflamatório 

que dura meses e do qual resulta o desenvolvimento progressivo de tecido fibroso, esta será 

denominada de crónica (Nielsen, 2009). Por norma, a categorização como aguda está associada 

a mamites clínicas, sendo as subclínicas de existência crónica (Erskine, 2016a). 

1.4. Patogenia  

Os agentes patogénicos causadores de mamite chegam normalmente à cisterna da 

glândula mamária por via ascendente, ou seja, a sua porta de entrada é habitualmente o canal 

do teto, e podem ser encontrados por norma no meio ambiente ou ser transmitidos a partir de 

outros animais infetados. Este processo ocorre geralmente durante a manipulação dos tetos no 

decorrer da ordenha, quer seja através da maquinaria usada, das mãos do ordenhador ou de 

outros materiais (por exemplo panos de limpeza) que se encontrem em condições de fraca 

higienização, funcionando assim como veículos para o agente (Constable et al., 2017). Durante 

a ordenha, a anatomia do teto permite que este se adapte distendendo cerca de 30 a 40% o seu 

tamanho e tornando-se mais fino por forma a proporcionar a abertura do canal do teto, 

facilitando a ordenha. Assim sendo, a probabilidade de invasão por agentes patogénicos 

existentes no meio ambiente é mais elevada durante e após a ordenha, uma vez que a 

extremidade do canal do teto demora cerca de 20 a 30 minutos para que fique totalmente 
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fechada, sendo por isso recomendável que os animais não se deitem ou permaneçam em parques 

contaminados e sobrelotados depois da ordenha (Blowey & Edmondson, 2010).  

 

Figura 3 - A e B: Vacas em condições de fraca higiene, o que constitui uma possível fonte de contaminação 
ambiental. Fotografias obtidas pelo autor durante a realização de estágio, autorizadas pela Médica Veterinária 
responsável. 

O canal do teto é a primeira linha de defesa da glândula mamária contra os agentes 

patogénicos e, para que ocorra infeção intramamária, estes têm que ultrapassar as barreiras 

anatómicas e fisiológicas que o teto representa. Assim, o músculo do esfíncter do teto deve 

assegurar que o seu orifício se encontre normalmente fechado, isolando o interior da glândula 

mamária, o que significa que existe maior risco de mamite se esta estrutura sofrer danos. A 

queratina produzida pelo epitélio pavimentoso estratificado do canal só por si pode funcionar 

como barreira física adicional que impede a progressão dos agentes patogénicos. Esta, quando 

associada a ácidos gordos (mirístico, palmitoleico e linoleico) e a proteínas catiónicas 

(defensivas) que se ligam aos microrganismos, exibe propriedades bacteriostáticas. Esta 

dinâmica, associada à constante descamação do epitélio, pode também resultar numa obstrução 

física do canal (Valeris, 2011). 

Contudo, a possível penetração de microrganismos na glândula pode ser facilitada pela 

existência de soluções de continuidade das estruturas anatómicas que evitam que tal aconteça, 

refira-se então feridas com origem em procedimentos cirúrgicos ou simples traumatismos, entre 

outras (Erskine, 2016a).  

Existem casos de mamite em que a entrada do agente patogénico ocorre por via 

descendente, isto é, em casos de infeção sistémica o agente chega à glândula mamária por via 

A 
 

B 
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hematogénica, como acontece por exemplo em animais com brucelose (Bergonier, de Crémoux, 

Rupp, Lagriffoul, & Berthelot, 2003). 

Superadas as barreiras à penetração na glândula mamária, ocorre uma rápida 

multiplicação do agente etiológico originando uma população que se pode estabelecer no canal 

do teto e que se vai estender a todo o tecido mamário originando infeção. A multiplicação de 

certos agentes promove a libertação de endotoxinas que podem levar ao aparecimento de sinais 

sistémicos de mamite (Constable et al., 2017). 

Posto isto, passam a ser detetáveis as alterações que a ocorrência de mamite causa no 

úbere, no leite e até mesmo a nível sistémico. Isto traduz o combate do organismo à infeção 

causada pelo agente invasor, através dos mecanismos inflamatórios ao seu alcance para o 

eliminar. Além das alterações esperadas no úbere, anteriormente referidas, em casos de mamite 

aguda é possível que se observe o aparecimento de abcessos e o úbere pode chegar a gangrenar, 

já em casos de mamite crónica, pode haver atrofia do tecido mamário e diminuição da 

capacidade leiteira (Constable et al., 2017). 

Assim é possível concluir de uma forma muito sucinta que a patogenia desta doença se 

resume a três fases distintas. São elas a invasão da glândula mamária por agentes patogénicos, 

a infeção que corresponde ao período de multiplicação dos mesmos (infeção) e, finalmente, a 

inflamação que representa o início da mamite.  

1.4.1. Resposta Inflamatória 

Como geralmente acontece em qualquer agressão a tecidos orgânicos, também o tecido 

mamário deteta a presença de agentes patogénicos ou das suas toxinas levando a que os 

macrófagos e neutrófilos já existentes no leite iniciem a sua fagocitose. Deste processo resultam 

substâncias químicas que atuam como mediadores inflamatórios, as citocinas e quimiocinas 

(por exemplo IL-8) que funcionam como sistema de alarme para que mais elementos celulares 

sejam chamados ao local para combater o agente. Isto acontece pois estes mediadores 

inflamatórios promovem a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular de forma a 

facilitar migração de neutrófilos por diapedese para o foco da inflamação, nesta altura surgem 

então os sinais clínicos característicos de inflamação aguda (rubor, calor, edema e dor) (Blowey 

& Edmondson, 2010). 

Os neutrófilos vão fazer o reconhecimento dos agentes patogénicos e proceder à sua 

fagocitose que pode ocorrer através de mecanismos dependentes ou independentes de oxigénio. 

No primeiro caso, os neutrófilos são mediados por uma explosão respiratória de onde surgem 

moléculas com capacidade bactericida que também podem causar danos celulares no epitélio 
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dos ductos e alvéolos da glândula mamária, o que pode levar à diminuição da produção de leite. 

No segundo caso, existem no interior dos lisossomas componentes antimicrobianos (por 

exemplo lactoferrina e bacteriocinas) capazes de provocar a desgranulação dos agentes 

patogénicos (Burton & Erskine, 2003). 

Os linfócitos T e B e as células natural-killer têm também um papel ativo na reação 

inflamatória, uma vez que têm a capacidade de reconhecer uma grande variedade de estruturas 

antigénicas através dos recetores presentes nas suas membranas. Os linfócitos são também os 

responsáveis pela existência de memória imunitária e, especificamente, os linfócitos B possuem 

a capacidade de produzir anticorpos também designados de imunoglobulinas (Ig) responsáveis 

por facilitar o processo de fagocitose (Sordillo, 2005). Além disto, existem proteínas 

(lactoferrina e transferrina) e enzimas (xantina oxidase, lisozima e lactoperoxidase) com 

capacidade bactericida presentes na glândula mamária (Valeris, 2011). 

1.4.2. Resposta Inflamatória na Mamite 

A resposta inflamatória que acontece no combate a inflamação da glândula mamária 

representa importantes alterações na composição e qualidades físicas e químicas do leite, como 

já referido anteriormente, o que se traduz num aumento nas contagens de células somáticas 

(CCS). Assim sendo, são consideradas células somáticas (CS) todas as células presentes no leite 

aquando da implementação da mamite (Constable et al., 2017).  

No leite oriundo de uma glândula mamária saudável podem ser encontradas as seguintes 

proporções de CS: neutrófilos (<11%), macrófagos (66% -88%), linfócitos (10% - 27%) e uma 

menor percentagem de células epiteliais (0 % –7%). No caso de o leite ter origem numa glândula 

com inflamação ativa, os neutrófilos são o tipo de célula predominantemente encontrado nos 

tecidos e secreções produzidas, representando mais de 90% dos leucócitos totais da glândula 

mamária, estando estes aumentados pelo fato de se dar a migração para o local a partir da 

corrente sanguínea (Constable et al., 2017).  

A gravidade e duração da mamite estão diretamente relacionadas com a capacidade 

migratória de elementos celulares sanguíneos ao local de infeção. Se estes forem capazes de 

fagocitar rapidamente o agente patogénico, o seu recrutamento termina e, consequentemente, a 

CCS volta ao normal. Caso contrário, se o hospedeiro não tem a capacidade de combater o 

agente e há uma contínua inflamação ativa, haverá maior e mais prolongada migração de 

neutrófilos, o que vai acabar por danificar o epitélio da glândula que se traduz numa diminuição 

da produção de leite (Constable et al., 2017). 
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1.5. Efeitos da Mamite  

Características como a espécie animal, o nível de produção de leite, fase de lactação, 

maneio e ambiente em que o animal se encontra, têm influência na CCS no leite (Talukder & 

Ahmed, 2017). 

Num efetivo de vacas leiteiras, a existência de animais com mamite é a causa de grandes 

perdas económicas, não só pela diminuição da produção como também pela rejeição do leite 

produzido devido às alterações a que este é sujeito e instauração de intervalos de segurança para 

os tratamentos aplicados. A CCS no leite é utilizada como indicador de qualidade no leite cru 

(Talukder & Ahmed, 2017) sendo que o valor indicativo de ausência de mamite é inferior a 

100.000 células/ml de leite. Esta contagem pode rapidamente aumentar para mais de 1.000.000 

células/ml de leite em caso de inflamação, pelo efeito combinado de um aumento do número 

de neutrófilos (numerador) e um volume de secreção glandular diminuído (denominador) 

(Constable et al., 2017).  

Estas alterações, não afetam só a composição do leite como também alteram as suas 

características organoléticas uma vez que se denota uma diminuição nos teores de gordura e 

proteína (caseína). Desta forma, é importante salientar que o preço do leite sofre uma descida e 

que os tratamentos padrão, como por exemplo a pasteurização, pelos quais o leite passa têm de 

ser alterados por forma a que seja possível consumir este leite e seus derivados. Tudo isto, 

contribui para que o leite e seus derivados tenham um período de validade menor que o habitual 

(Ma et al., 2000). 

O leite mamítico, além disto, representa também um risco elevado para a saúde pública 

uma vez que o aumento da CCS está associado a um aumento da carga de agentes patogénicos 

nele detetados, revelando assim o seu potencial zoonótico, que pode ser conseguido quer pelos 

microrganismos quer pelas suas toxinas resistentes aos tratamentos térmicos a que o leite é 

submetido. Qualquer que seja o agente envolvido na origem da inflamação da glândula 

mamária, este será eliminado pelo leite, quer sejam bactérias, como a Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, ou até mesmo algas, por exemplo a Prototheca. Contribui para que isto 

aconteça o facto de que os fatores de crescimento presentes no leite com elevada CCS 

estimulem o crescimento de microrganismos (Arthur R. Hill, 2016). Ao abordar este assunto, é 

importante referir que existe também uma preocupação acrescida relacionada com o facto de se 

verificar a presença de resíduos de antibióticos no leite que, como se sabe, contribui para o 

aumentos das resistências bacterianas aos mesmos e por isso se recomenda que o seu uso em 

Medicina Veterinária seja ponderado e racionalizado (Nunes, Cavaco, & Vilela, 2007). 



 10 

1.6. Epidemiologia  

A espécie, quantidade e a patogenicidade do agente envolvido na origem da mamite 

influenciam amplamente a sua epidemiologia e há evidencias de que os fatores de risco diferem 

conforme essas particularidades (Prestes, Filappi, & Cecim, 2002).  

Porém, no que toca a mamites na forma clínica, na maioria das explorações leiteiras a 

principal fonte de infeção são os agentes patogénicos ambientais exceto em casos de surto de 

Mycoplasma. Além disto, é mais difícil analisar a prevalência do que a incidência da mamite 

clínica pois tratam-se de casos transitórios uma vez que a CCS usada rotineiramente para detetar 

mamites é um fraco indicador sobre a probabilidade de o animal desenvolver ou não mamite 

clínica. Posto isto, a incidência permite que sejam detetados os principais fatores de risco, como 

por exemplo fase de lactação ou mesmo a estação do ano para cada efetivo, o que permite 

delinear melhor um plano de controlo adaptado a cada situação específica (Erskine, 2016a). 

Por outro lado, em todas as explorações existem vacas com mamite na forma subclínica 

e a prevalência pode chegar aos 75% de animais infetados. Desta forma é importante tomar 

medidas preventivas que permitam a eliminação do grande número de agentes contagiosos e 

ambientais que existem nestes efetivos (Erskine, 2016a). 

Com a necessidade de aumento da produção de leite que se tem instaurado ao longo dos 

últimos anos tem aumentado também a número de doenças verificadas em efetivos de leite. No 

ano de 2010, a prevalência de mamite subclínica em explorações a nível mundial podia variar 

entre 19% e 78% (Srivastava, Kumaresan, Manimaran, & Prasad, 2015). 

As raças bovinas descritas como mais predispostas a contrair mamite são a Holstein-

Frísia para animais adultos (De Vliegher, Fox, Piepers, McDougall, & Barkema, 2012) e Jersey 

no que toca a novilhas (Prestes et al., 2002). 

1.7. Etiologia Multifatorial 

Existe uma variedade de fatores que influenciam a incidência e a etiologia da mamite, 

deste são exemplo a variação sazonal, zona geográfica e respetivas condições climatéricas, 

maneio, condições de estabulação, fisiologia do úbere e salubridade dos animais (Scott, Penny, 

& Macrae, 2011). 

São várias as espécies de bactérias, fungos, algas, leveduras e vírus que têm sido 

descritos como agente etiológico em casos clínicos de mamite (Scott et al., 2011) que de acordo 
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com a sua forma de transmissão e o seu reservatório principal são descritos em dois grupos: 

agentes contagiosos e ambientais (Blowey & Edmondson, 2010). Tendo em atenção esta 

divisão, se o agente patogénico se encontra principalmente no úbere ou na pele do teto e se a 

sua transmissão ocorre pelo contacto de leite originado numa glândula infetada com o teto de 

uma glândula sã e, portanto, a sua transmissão é facilitada durante a ordenha, designa-se de 

mamite contagiosa. Deste grupo os agentes patogénicos mais comuns são Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae (altamente contagioso) e Streptococcus dysgalactiae. Pelo 

contrário, com menor expressão aparece o Mycoplasma spp. e Corynebacterium bovis. Por sua 

vez, se o agente se encontra normalmente no meio ambiente e a sua transmissão ocorre através 

da invasão do canal do teto quando este entra em contacto com uma fonte de contaminação por 

exemplo o solo, as camas ou até mesmo água, designa-se de mamite ambiental. Escherichia 

coli e Staphylococcus uberis são os exemplos dos mais frequentemente encontrados, sendo 

menos comum Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Pasteurella spp., leveduras, bolores 

e outros coliformes presentes nas fezes (Scott et al., 2011). 

Nos últimos anos esta separação que é bastante simplista tem-se tornado controversa 

uma vez que pesquisas mostraram a existência de agentes ambientais que se adaptaram e 

conseguem permanecer no hospedeiro, como por exemplo Escherichia coli, e que bactérias 

contagiosas, como Streptococcus dysgalactiae, também podem persistir no meio ambiente 

(Scott et al., 2011).  

Para bovinos existe ainda quem defenda a separação dos agentes patogénicos, também 

ela em dois grupos, que reflete o grau de inflamação que causa na glândula mamária, na 

qualidade do leite e na sua produtividade. Assim, temos uma classificação Major e Minor a 

qual relata um maior ou menor impacto respetivamente (Zoetis, 2013). A termos de exemplo, 

temos o Staphylococcus aureus, o Streptococcus agalactiae, o Streptococcus uberis e a 

Escherichia coli pertencentes ao grupo Major e Corynebacterium spp. e Staphylococcus 

coagulase-negativos para o grupo Minor. Por norma, os agentes do grupo Major surgem 

associados a mamites clínicas, enquanto que os Minor originam mamites subclínicas associadas 

a um relevante aumento da CSS (Green, Green, Medley, Schukken, & Bradley, 2002). 

Em Portugal, os agentes infeciosos que são mais frequentemente encontrados na 

etiologia de mamites em bovinos de aptidão leiteira estão representados na seguinte tabela 

(Rocha, Mendonca, & Niza-Ribeiro, 2014): 
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Tabela 1 - Classificação de alguns agentes etiológicos bacterianos de mamite por impacto patológico e por 
reservatório/transmissão. 

Agente Impacto Reservatório 

Staphylococcus aureus Major Contagioso 

Escherichia coli Major Ambiental 

Streptococcus uberis Major Ambiental 

Streptococcus agalactiae Major Contagioso 

Streptococcus dysgalactiae Major Ambiental 

Enterococcus spp. Major Ambiental 

Klebsiella pneumoniae Major Ambiental 

Corynebacterium spp. Minor Ambiental 

Staphylococcus coagulase-negativos Minor Indeterminado 
Fonte: Adaptado de Rocha et al., 2014. 

1.7.1. Prototheca spp. 

As algas do género Prototheca são seres unicelulares, isentas de clorofila e a sua 

distribuição é mundial (Costa et al., 1996), reproduzem-se através do mecanismo de 

esporulação, são considerados um microrganismo saprófita, embora algumas espécies sejam 

também designadas de oportunistas por se aproveitarem de hospedeiros imunodeprimidos 

(Marques et al., 2008). 

Uma vez que se fixam no interior das células são responsáveis por causar diversas 

doenças, tanto em animais como no homem. Em vacas leiteiras, a ocorrência de mamite com 

esta etiologia é mais frequente na forma subclínica, embora também possa dar origem a mamite 

clínica, apresentando as implicações produtivas de cada tipo de inflamação (Bexiga & Vilela, 

2003). 

 
Figura 4 - A: Morfologia das colónias de Prototheca zopfii em agar Saboraud dextrose. B: Prototheca zopfii 

A 
 

B 
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vista ao microscópio, preparação a fresco com azul de algodão, x1000 (Bexiga & Vilela, 2003). 

A mamite bovina causada por Prototheca spp. foi descrita pela primeira vez na 

Alemanha (Yamamura et al., 2008) e em Portugal, esta alga, está descrita na zona litoral-centro 

e nos Açores (Bexiga & Vilela, 2003) e mais recentemente foi também identificada no norte do 

país (Marques, Silva, Carvalheira, & Thompson, 2010), sendo que por norma pode ser isolada 

a partir de reservatórios ambientais como plantas, solo, água potável e marinha, lodo, leite e 

fezes de animais domésticos (por exemplo bovinos, suínos e cães) e selvagens (Lopes, Ribeiro, 

Carvalho, & Freitas, 2008). Pode, portanto, ser encontrada no ambiente de explorações leiteiras 

sem se manifestar como agente de mamite. A sua presença é notória especialmente em zonas 

húmidas e onde se acumule matéria orgânica. No caso de animais que contribuem para a sua 

disseminação no ambiente, estes podem eliminar o agente sem que apresentem sinais de infeção 

(Bexiga & Vilela, 2003). 

A contaminação dos animais ocorre por via ascendente habitualmente pelo contacto 

com os reservatórios ambientais, durante a aplicação de formas farmacêuticas intramamárias 

em fracas condições de higienização do teto ou durante o processo de ordenha (Swartz & 

Petersson-Wolfe, 2016). 

 
Figura 5 - Exemplo de administração intramamária que se realizada em fracas condições de higiene pode 
contribuir para a entrada agentes patogénicos no úbere (Santos, 2013b).  

Pertencentes a este género, estão identificadas cinco espécies: Prototheca blaschkeae, 

Prototheca stagnora, Prototheca ulmea, Prototheca wickerhamii e Prototheca zopfii. Esta 

última espécie foi recentemente reclassificada e o seu genótipo II foi identificado como o agente 

patogénico mais frequentemente associado a mamite bovina. No caso de esta se expressar de 
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forma aguda, o leite produzido é caracterizado como uma secreção aquosa com flocos brancos 

(Bozzo et al., 2014), sendo que em mamites crónicas, os únicos sinais são a acentuada 

diminuição de produção leiteira e o aumento significativo da CCS. Com base nos sinais clínicos 

é impossível diferenciar a etiologia da mamite (Santos, 2013b) e, portanto, não deve ser usada 

antibioterapia pois este agente patogénico é normalmente resistente a antibioterapia (Filippsen, 

Moreira, Sakashita, & Bittencourt, 1999) contudo, revelaram ser suscetíveis a antifúngicos, pelo 

que, a forma mais eficaz de controlar a infeção consiste na separação e refugo de animais 

infetados (Bexiga & Vilela, 2003).  

Em termos de saúde pública, é importante salientar que estes microrganismos estão 

identificados como agentes zoonóticos (Yamamura et al., 2007) já detetado em meios com pH 

entre 3 e 11 e águas tratadas com cloro. De notar ainda que nem sempre a pasteurização é um 

tratamento que se revele eficaz na eliminação deste agente (Bexiga & Vilela, 2003).  

1.8. Fatores de Risco Para a Ocorrência de Mamite 

Como já tem sido referido ao longo desta dissertação, a CCS presente no leite é o 

indicador mais usado na deteção de mamites e são vários os fatores que causam variações no 

seu valor, como por exemplo o parto, fase de lactação, mês e estação do ano, mas, é sabido que 

o principal fator envolvido no aumento da CCS é a ocorrência de inflamação da glândula 

mamária (Coentrão, Souza, Brito, Paiva E Brito, & Lilenbaum, 2008).  

No entanto, são vários os fatores que estão associados ao surgimento de mamite nas 

explorações leiteiras e a variação da CCS, estes podem ser refletidos pelas características 

individuais dos animais ou pelas condições ambientais e de maneio a que estes se encontram 

submetidos. É, portanto, de extrema importância que quem trabalha diretamente com animais, 

consiga identificar todos os fatores de risco com o objetivo de minimizar as perdas económicas 

que causam e permitir uma maior salubridade em cada exploração. De notar ainda, a 

importância que tem a identificação do agente patogénico, através de exames microbiológicos, 

uma vez que irá permitir estabelecer uma melhor forma de combater e controlar a mamite 

(Coentrão et al., 2008). 

1.8.1. Fatores de Risco Associados ao Animal 

A idade do animal e o número de partos são fatores que contribuem para a ocorrência 

de mamite, sendo o seu pico entre os 7 e os 9 anos de idade. Animais mais velhos têm por norma 



 15 

uma maior prevalência de inflamação da glândula mamária e um consequente aumento de CS 

no início da lactação, maioritariamente devido a contaminação ambiental. Esta prevalência de 

mamite ambiental pode ser explicada, por exemplo, com as alterações pelas quais o úbere passa 

antes do parto que de uma forma ou outra podem alterar as defesas naturais do teto, tais como 

a perda do tampão de queratina por abertura permatura do canal do teto. Além disto, a 

ocorrência de outros distúrbios reprodutivos (retenção placentária, partos distócicos) está 

claramente relacionada com a alta prevalência de mamite (De Vliegher et al., 2012). 

Embora a prevalência de mamite em novilhas seja menor, não deixa de ser um indicativo 

preocupante uma vez que constitui uma potencial causa de grandes perdas de produção a longo 

prazo e por outro lado pode ser a causa de abate permaturo do animal (De Vliegher et al., 2012). 

Deve ainda ser referido que estes fatores têm um papel importante no que respeita à 

preservação das estruturas anatómicas que formam a primeira linha de resistência à entrada de 

agentes patogénicos, assim como o sistema imunológico no animal (Prestes et al., 2002).  

A fase de lactação e o período seco do animal são também fatores importantes. Durante 

o período de secagem, há um aumento da prevalência de mamite, uma vez que decorre a normal 

involução da glândula mamária e há uma continua secreção de leite que naturalmente irá 

aumentar a pressão no interior da glândula e, portanto, uma vez que o animal não é ordenhado, 

há uma dilatação natural do canal do teto aumentando a suscetibilidade de entrada de agentes 

na glândula mamária. Estes, podem manifestar-se, causando inflamação nessa fase, mas 

também pode a glândula funcionar como reservatório e a mamite surgir mais tarde com o inicio 

da lactação (Prestes et al., 2002). 

Quando se fala de úbere, deve-se ter em atenção as suas características e integridade, 

sendo que se deve verificar a existência de lesões que são muitas vezes portas de entrada de 

microrganismos para a glândula. Quanto às características individuais do úbere, deve-se ter em 

conta a sua profundidade em relação ao jarrete e simetria dos quartos mamários posteriores 

tendo neste caso como referência o ligamento mediano do úbere. Estes aspetos são importantes 

fatores de risco, pois, sabe-se que uma maior ou menor profundidade do úbere leva a uma maior 

probabilidade de aumentar a CCS, pois no caso de um úbere profundo os tetos encontram-se 

mais próximos do chão que constitui um reservatório ambiental de agentes patogénicos, o 

mesmo pode acontecer no caso de o teto apresentar um canal com diâmetro grande (Coentrão 

et al., 2008). 

Face às necessidades existentes em aumentar a produção leiteira foi feita seleção 

genética e consequentemente aumentou a suscetibilidade de inflamação da glândula mamária, 

sendo a sua conformação uma característica altamente transmitida entre gerações, o que quer 
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dizer que há a possibilidade de perpetuar no tempo a alta sensibilidade de ocorrência de mamite 

(Prestes et al., 2002). Contudo, existem estudos que apontam para que a forma clínica da 

mamite tenha uma baixa heritabilidade, revelando assim que estas têm uma grande influência 

do ambiente que as rodeia (Koeck et al., 2010). 

1.8.2. Fatores de Risco Ambientais e de Maneio 

Na mamite de origem ambiental as condições de estabulação dos animais têm um papel 

fundamental na sua etiologia, assim, conforto e higienização são aspetos que não devem ser 

esquecidos numa exploração. A má ventilação dos espaços em conjunto com a humidade 

existente em espaços e camas sujos com fezes e/ou urina permitem o crescimento de agentes 

patogénicos e com isso aumentam a probabilidade de o animal desenvolver mamite. Também 

as instalações devem cumprir uma série de requisitos para que seja respeitado o espaço 

individual de cada animal garantindo mais conforto e ao mesmo tempo menor grau de 

conspurcação do espaço uma vez que se evita a sobrepopulação (Smith, 2014).  

Muitas vezes é no decorrer da ordenha, quer seja ela manual ou com recurso a 

equipamentos apropriados que se proporciona a invasão da glândula mamária por agentes 

patogénicos, uma vez que são facilmente transmitidos entre animais por falhas na lavagem 

(pode ser considerada como um pré-dipping) e secagem do teto antes da ordenha e má 

higienização da tetina de ordenha. Além disto, se o mecanismo de funcionamento do sistema 

de vácuo que a tetina exerce sobre o teto para extração do leite sofre alguma falha, pode causar 

a movimentação do leite entre tetinas impulsionando os microrganismos para o interior da 

cisterna da glândula mamária. De salientar que a ordenha excessiva e uma força de vácuo 

exagerada podem provocar lesões no teto que funcionarão também como portas de entrada para 

os agentes, no final da ordenha é também aconselhado mergulhar o teto numa solução pós-

dipping, que tal como o pré-dipping (lavagem inicial do teto), se a concentração as solução 

utilizada não for a ideal pode causar irritação da pele local favorecendo o desenvolvimento de 

microrganismos (Prestes et al., 2002). 

É de esperar que seja em condições de elevada humidade e temperaturas amenas que 

haja maior suscetibilidade dos animais contraírem mamite e por isso o clima e estação do ano 

podem influenciar a capacidade de o agente infetar o hospedeiro. Assim, é de esperar que nos 

meses mais chuvosos se verifique um aumento na incidência de mamite pois os animais passam 

mais tempo em estábulo e, portanto, com maior contacto entre eles. Pelo contrário, quando as 

vacas são mantidas em pasto, esta incidência tem tendência a diminuir exceto se se trata de um 

pasto húmido (Prestes et al., 2002). 
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É também importante manter um bom maneio nutricional uma vez que há nutrientes 

que influenciam o sistema imunitário dos animais, como é exemplo a Vitamina E e o selénio 

que influenciam a função das células com capacidade fagocitária (Prestes et al., 2002). 

1.8.3. Plano de Controlo e Prevenção de Mamites 

Avaliando os fatores de risco existentes a necessidade de criar um plano de controlo de 

mamites é muito importante para diminuir a sua ocorrência, estes planos são realizados com 

base nos seguintes princípios:  

• Estabelecer metas para a saúde do úbere, por exemplo através da implementação 

de planos de melhoria da qualidade do leite por forma a incentivar os criadores; 

• Manter um ambiente limpo, seco e confortável com o objetivo de reduzir a 

exposição a agentes patogénicos; 

• Usar técnicas de ordenha adequadas sem dispensar a higiene necessária em todo 

o processo; 

• Manutenção dos equipamentos de ordenha; 

• Aplicação de um bom sistema de registo, onde conste toda a informação, desde 

a incidência de mamite e se possível qual ou quais os agentes patogénicos, até 

mesmo as medidas de higiene tomadas; 

• Maneio adequado aquando da ocorrência de mamite, por exemplo tratamento;  

• Cumprir regras de biossegurança de forma a prevenir a entrada de agentes 

contagiosos na exploração; 

• Fazer uma monitorização regular do úbere; 

• Manter o protocolo de controlo de mamite implementado sempre atualizado 

(Smith, 2014).  

Também com o objetivo de prevenir a ocorrência de mamite, existe a possibilidade de 

vacinar os animais a fim de ampliar a capacidade de resposta imunitária da vaca perante a 

invasão de agentes causadores de mamite. A imunização dos animais contra agentes específicos 

visa diminuir a prevalência de mamite, reduzir a sua gravidade e frequência de mamite e 

também de sinais clínicos e ainda eliminar da explorações a ocorrência de mamite crónica 

(Santos & Tomazi, 2012).  

Na União Europeia, as vacinas são relativamente recentes e estão focadas em dois 

grupos de agentes patogénicos, os coliformes (Escherichia coli) e Staphylococcus aureus. A 

vacinação de vacas leiteiras desempenha um papel útil quando aplicada em programas de 
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controlo de mamite, pois estudos apontam no sentido de que há uma redução na ocorrência de 

mamite e na gravidade dos seus sinais clínicos. Contudo, para que se consiga alcançar o nível 

de eficácia pretendido com a imunização dos animais, é necessário aplicar protocolos vacinais 

adequados, uma vez que o número de vacinações se pode apresentar como um obstáculo à sua 

atuação pretendida, assim, é aconselhado que todas as vacas da exploração devem ser vacinadas 

para se observem melhores resultados (Bradley, Breen, Payne, White, & Green, 2015). 

1.9. Deteção e Diagnóstico de Mamites 

A deteção direta da presença de mamite numa exploração depende sempre da presença 

de sinais clínicos, ou pelo menos da identificação de uma diminuição do volume produtivo. No 

entanto, dado o elevado número de mamites subclínicas, esta deteção nem sempre é possível, 

pelo que será necessária a realização de testes de diagnóstico complementares. (Constable et 

al., 2017) 

1.9.1. Sinais Clínicos 

De uma forma geral, a mamite clínica pode ser detetada atendendo a alterações 

identificadas aquando do exame físico do animal, não necessitando de confirmação laboratorial, 

a não ser para identificar o agente causador da mamite. A avaliação do estado geral do animal 

deve ser realizada por inspeção, mas também por palpação de forma a conseguir identificar 

possíveis alterações no úbere (Rahman, Bhuiyan, Kamal, & Shamsuddin, 2010).  

Para identificação de uma mamite clínica num determinado quarto leiteiro basta que 

neste seja identificada qualquer alteração inflamatória ou do aspeto do leite por ele produzido 

(Hossain, Paul, Hossain, Islam, & Alam, 2017). Para detetar a inflamação da glândula mamária 

deve ser avaliada a presença de assimetrias, rubor de um ou vários quartos (Figura 6), aumento 

da temperatura local, assim como realizada a palpação para identificação de locais de fibrose, 

edema inflamatório, lacerações, atrofia do tecido mamário ou aumento da dimensão dos 

linfonodos mamários. O aspeto do leite deve ser também avaliado quanto à sua viscosidade e à 

presença de flocos, sangue ou secreções aquosas (Rahman et al., 2010). Deve ainda atender-se 

ao estado geral da vaca e ao seu comportamento. Tendo em conta que este é geralmente um 

processo doloroso, o animal pode apresentar reticência em ser ordenhado, ou mesmo não 

permitir esta prática (Dias, 2007).  
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Figura 6 - Vaca com rubor marcado no quarto esquerdo traseiro com aspeto rígido, indicativo de mamite.  
Fotografia obtida pelo autor. 

1.9.2. Contagem de Células Somáticas 

Uma prática comum para deteção de mamites, especialmente útil para casos de mamites 

subclínicas não identificadas numa exploração, é a CCS a partir de amostras recolhidas do 

tanque de leite. Esta contagem é normalmente realizada aquando da recolha do leite para venda 

ou quando inserida num plano avaliação de qualidade do leite ou de contraste leiteiro 

(Associação Agrícola de São Miguel e Cooperativa União Agrícola CRL, 2018), embora já 

existam aparelhos portáteis para este efeito que permitem fazer esta contagem diretamente na 

exploração (Constable et al., 2017). 

A contagem normal de CS no leite proveniente de um animal saudável é de 100.000 

células/ml, como já referido. No entanto, em termos práticos, apenas uma contagem superior a 

200.000 células/ml é considerável para clarificar um úbere como infetado, e só quando a 

contagem ultrapassa as 400.000 células/ml no leite cru é que este será considerado impróprio 

para consumo na União Europeia. Ainda assim, cada país pode legislar um limite de CCS para 

processamento industrial e consumo, como na Alemanha, Canadá e Estados Unidos da América 

onde os limites impostos são de 100.000, 500.000 e 750.000 células/ml, respetivamente 

(Talukder & Ahmed, 2017). 
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1.9.3. Teste Californiano de Mamites 

O TCM é um método muito usado para diagnóstico de mamite por ser barato, portátil e 

de fácil execução. Além disso é de fácil leitura e pode ser também relacionado com CCS 

dependendo do seu resultado, como descrito na Tabela 2 (Coser, Lopes, & Costa, 2012). Estes 

dados podem no entanto variar consoante o kit de TCM utilizado, pelo que devem ser seguidas 

as indicações do fabricante (Rahman et al., 2010). 

Tabela 2 – Relação entre o resultado do TCM e a CCS e como interpretá-los. 

Resultado  Viscosidade CCS  Interpretação  
0 (negativo)  Ausente 0–200.000  Quarto saudável  
T (traços)  Leve 200.000–400.000  Mastite subclínica  

+ (fraco positivo)  Leve/moderada 400.000–1.200.000  Mastite subclínica  
++ (positivo)  Moderada 1.200.000–5.000.000  Mastite subclínica  

+++ (forte positivo)  Intensa > 5.000.000  Mastite subclínica  
Fonte: Adaptado de Coser et al., 2012 e Santos, 2013b 

Este teste baseia-se na mistura entre uma amostra de leite independente de cada quarto 

leiteiro com um reagente específico numa placa semelhante à da Figura 7. Aquele reagente 

engloba um detergente, que desnatura a membrana das células somáticas e reage com o seu 

ADN ganhando um aspeto gelatinoso, e um indicador de pH, normalmente o roxo de 

bromocresol, que torna a mistura violeta quando em contacto com leite mamítico, que 

normalmente apresenta um pH superior ao normal do leite (superior a 6,8) (Constable et al., 

2017). 

O TCM pode, no entanto, ter um carácter subjetivo aquando da leitura por não serem 

estabelecidos valores ou limites concretos para cada resultado, dependendo da opinião do 

profissional que realiza o teste e da sua interpretação das instruções (Coser et al., 2012). 

 
Figura 7 - Exemplo de placa de TCM com alteração da cor e consistência da mistura. (Santos, 2013a) 
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1.9.4. Teste de NAGase 

A N-Acetil-β-D-Glucosaminidase (NAGase) é uma enzima produzida essencialmente 

por células epiteliais da glândula mamária agredidas e, em menor quantidade, por neutrófilos, 

pelo que o nível de atividade enzimática detetado será diretamente proporcional à quantidade 

existente destas células. Este é considerado o mais preciso dos testes indiretos de deteção de 

mamites e deve ser utilizado em conjunto com a CCS para a avaliação do estado do leite 

(Constable et al., 2017). 

Além da precisão, este teste apresenta ainda como vantagens o facto de utilizar material 

mais simples que o utilizado para a CCS e permitir resultados rápidos em várias amostras de 

leite simultaneamente. Pode ainda ser utilizado leite fresco quer do tanque, quer de um animal 

ou quarto em específico. No entanto, devido à natureza intracelular da NAGase, é aconselhável 

a congelação e descongelação do leite antes da realização do teste para potenciar a sua atividade 

(Constable et al., 2017). 

1.9.5. Teste Whiteside 

Este teste foi o precursor do TCM, e tem vindo a ser substituído por este (Blood, 

Studdert, & Gay, 2007). O teste baseia-se na reação entre uma amostra de leite e hidróxido de 

sódio a 4% numa lâmina de vidro sobre fundo escuro. Os dois reagentes são misturados 

rapidamente com um palito durante 20 a 25 segundos e, para obtenção de um resultado positivo, 

o leite deve reagir coagulando ou formando flocos. Caso não haja alteração da consistência do 

leite o resultado é considerado negativo. A leitura dos resultados pode ser feita de forma 

semelhante à do TCM, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados de teste Whiteside e como interpretá-los. 

Reação Visível Interpretação Símbolo 
Mistura leitosa e opaca completamente livre de precipitado. Negativo - 

Fundo menos opaco, mas ainda leitoso, com presença de partículas 
coaguladas maiores espalhadas densamente pela área. É observável um certo 

nível de aglomeração. 
Fraco 

positivo + 

Fundo mais aguado com presença de coágulos maiores a material coagulado. 
Se a mistura foi rápida, são visíveis linhas ou filamentos finos. Distinto ++ 

O fundo é muito aquoso com aspeto de soro, com grandes massas de material 
coagulado que forma filamentos e fiapos. 

Forte 
positivo +++ 

Fonte: Adaptado de Rahman et al., 2010 
 
 

1.9.6. Teste de Mamite de Wisconsin 

O teste de Wisconsin resulta de uma tentativa de eliminar a subjetividade inerente ao 
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TCM introduzindo valores exatos de leite e reagente. Este último é o mesmo utilizado no TCM, 

mas numa diluição a 50% em água. São então adicionados 2mL de leite 2mL de reagente a 50% 

num tubo graduado fechado misturando de seguida e invertendo o tubo mantendo-o assim 

durante 15 segundos para depois voltar a inverter para a posição original. Dada a graduação do 

tubo o resultado será obtido em milímetros atendendo à viscosidade da mistura após a reação 

(semelhante à do TCM) (Coser et al., 2012). 

1.9.7. Teste da Condutividade Elétrica 

Este teste baseia-se no aumento da condutividade elétrica do leite por aumento da 

concentração de iões sódio e cloro, resultado da alteração destes iões pelo úbere quando 

agredido. Este teste deve ser realizado ao leite de todos os quartos pois os resultados mais 

fidedignos são os obtidos por comparação entre a condutividade do leite de cada animal, pelo 

que é recomendável a análise diária utilizando este teste de forma a permitir um registo 

personalizado de cada vaca (Constable et al., 2017). 

A utilização deste método é ainda de extrema relevância a longo prazo uma vez que o 

leitor pode ser incorporado no robô de ordenha e automatizado de forma a que o registo seja 

feito imediatamente e em suporte digital, permitindo a identificação da mamite no momento da 

ordenha. Dada a natureza do teste permite ainda a identificação de mamites subclínicas, 

impedindo que estas sejam apenas identificas quando surgirem sinais clínicos (Constable et al., 

2017). 

1.9.8. Cultura Microbiológica 

A cultura microbiológica é de extrema importância para identificar o agente causador 

da mamite e assim aplicar um tratamento específico de combate àquele agente. Esta é 

normalmente realizada em laboratório pesquisando inicialmente os principais agentes 

etiológicos anteriormente referidos. São feitas culturas normalmente em meio agar-sangue com 

coloração de Gram (exceto se houver suspeita de Mycoplasma pois é necessário utilizar um 

meio de cultura específico) que, em associação à avaliação da morfologia do microrganismo e 

a testes específicos, permitem a identificação do agente, seguindo o raciocínio apresentado na 

Figura 8 (Sears, González, Wilson, & Han, 1993). 
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Figura 8 - Cultura microbiológica de rotina para identificação de agentes causadores de mamite. 

 
Fonte: Sears et al., 1993 
Notas: (+) – Resultado positivo; (-) – Resultado negativo 

1.10. Tratamento 

A terapia com recurso a antibióticos é a eleita na maioria dos casos de mamite que pode 

ser pensada tendo em vista a utilização de apenas um princípio ativo ou com a possibilidade de 

combinações de princípios ativos, variando a sua capacidade terapêutica de acordo com o 

agente patogénico, a gravidade da infeção, idade e fase de lactação em que o animal se encontra. 

Além disto, é também tido em conta a farmacocinética e a farmacodinâmica dos princípios 

ativos prescritos quando se trata de mastites de origem bacteriana. Exemplo disto, é a utilização 

da amoxicilina e eritromicina no combate a mamites causadas por Streptococcus agalactiae ou 

Staphylococcus aureus (Beecher, McCarthy, & Giblin, 2011). 

No entanto, os resíduos de antibióticos presentes no leite são um fator preocupante pelo 

aparecimento de microrganismos resistentes aos princípios ativos mais usados e por isso é 

importante repensar as abordagens terapêuticas e profiláticas utilizadas que permita eliminar 

este risco para a saúde pública e melhorar a qualidade do leite. Estão, portanto, descritas novas 

possibilidades de tratamento, como por exemplo o uso de próbioticos (Beecher et al., 2011).  
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2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi identificar o número de animais diagnosticados com 

mamite causada por Prototheca spp. durante um período de 6 anos na ilha de São Miguel nos 

Açores correlacionando-o com a altura do ano, os quartos afetados e realização ou não de TCM 

ao longo do ano. 

 Assim sendo, os objetivos específicos deste trabalho foram: 

1. Obter o número de casos de mamite por Prototheca spp. desde 2013 até 2018; 

2. Sistematizar a incidência de mamites por Prototheca spp. ao longo do ano; 

3. Identificar a incidência de mamite tendo em conta os quartos leiteiros afetados. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Ilha de São Miguel 

São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores e é composta por dois maciços 

vulcânicos (Governo Regional dos Açores, 2012). O clima nesta ilha é muito variável dentro 

da mesma estação e por vezes no mesmo dia, no entanto é classificado como temperado com 

Verão seco e temperado que pode passar a seco especialmente na costa Sul. A ilha apresenta 

temperaturas médias de 17,5ºC, com a temperatura máxima a rondar os 20,4ºC e a mínima os 

11,3ºC. É ainda de destacar a intensa precipitação que se pode fazer sentir nesta ilha, 

especialmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, com a média mais alta de 

precipitação anual a variar entre os 3.027,8 mm e os 3.197,3 mm (Chazarra et al., 2012). Pode 

apresentar ainda períodos de ventos com intensidade significativa, especialmente nas zonas 

costeiras ou de maior altitude. 

O arquipélago dos Açores está localizado sobre uma falha tectónica, o que resulta num 

aumento da atividade sísmica registada nesta zona. Segundo registos do IPMA (2018) são 

vários os sismos registados diariamente classificados numa média de magnitude 2,37 na escala 

de Richter. 

Segundo dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (2018b), na ilha de São 

Miguel foi calculada em 2017 uma população de 137.828 pessoas, face a 244.571 pessoas 

calculadas em todo o arquipélago. Quanto à produção de gado bovino, entre janeiro e agosto do 

ano de 2018, foram abatidas e aprovadas para consumo humano 47538 cabeças de gado nos 

Açores, sendo 22064 destas correspondentes à ilha de São Miguel. A quantidade de leite 

entregue para processamento industrial no mesmo período de tempo foi de 446.521.029 L no 

arquipélago, dos quais 292.218.518 L dizem respeito à ilha de São Miguel (Serviço Regional 

de Estatística dos Açores, 2018a). 
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Figura 9- Mapa da ilha de São Miguel. (Ecorismo, 2018) 

3.2. Colheita de amostras de leite 

A validade dos resultados obtidos está dependente da forma como é feita a colheita 

inicial das amostras a analisar. Para manipular o teto, o operador deve ter as mãos lavadas e se 

necessário utilizar luvas, uma vez que a extremidade do teto pode constituir fonte de 

contaminação, este deve ser devidamente lavado e seco. Os primeiros 4 a 6 jatos de leite 

ordenhados devem ser rejeitados com o objetivo de eliminar a carga bacteriana, sem capacidade 

de originar mamite, presente no canal do teto. De seguida deve ser feito o pré-dipping e a 

extremidade do teto deve ser limpa com material esterilizado para retirar o excesso da solução 

usada no pré-dipping. Pode então ser feita a colheita de leite para um frasco que também deve 

estar esterilizado, de forma a não contaminar a amostra com poeiras e outros detritos. Depois 

de devidamente identificada, a amostra deve ser conservada no frigorífico. Idealmente a 

amostra devia ser analisada no prazo de 1 hora e 30 minutos, contudo se conservada a 4ºC é 

viável por 72 horas. A amostra pode ser congelada, no entanto esse processo pode diminuir o 

número de microrganismos presentes (coliformes) (Blowey & Edmondson, 2010). 

3.3. Amostragem 

Para a realização deste estudo foram recolhidos dados de 39 vacas de aptidão leiteira 
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com resultados positivos para Prototheca spp. Os dados sobre estes animais foram recolhidos 

pela Associação Agrícola de São Miguel – Cooperativa União Agrícola (AASM-CUA) ao 

longo de 6 anos, sendo o primeiro registo de março de 2013 e o último em fevereiro de 2018. 

Os dados recolhidos podem ser consultados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Ano e mês em que foram recolhidos os dados, quartos leiteiros afetados, realização ou não de TCM e 
resultado do TCM quando realizado. 

Ano Mês Quarto (s) TCM Valor TCM 
2013 Março FD; TD Sim 0 
2013 Junho FD; TD Não * 
2013 Junho TE Não * 
2013 Julho FE Não * 
2013 Setembro - Não * 
2013 Setembro FD; FE Sim 2 
2013 Novembro FD; FE; TD; TE Sim 2 
2013 Novembro TD; TE Sim 3 
2013 Novembro FD; FE; TD; TE Sim 2 
2013 Dezembro TE Não * 
2014 Abril - Não * 
2014 Junho TD; TE Sim 2 
2014 Junho TD Sim 3 
2015 Fevereiro FD Sim 4 
2015 Fevereiro FE Sim 4 
2015 Outubro FD; FE; TD; TE Sim 3 
2015 Outubro TE Sim 4 
2016 Maio FD; FE; TD; TE Sim 2 
2016 Maio FD; FE; TD; TE Sim 4 
2016 Maio TD Sim 2 
2016 Maio TD; TE Sim 3 
2016 Maio FE; TE Sim 3 
2016 Maio TD Sim 4 
2016 Julho FD; FE; TD; TE Sim 2 
2016 Julho TD Não * 
2016 Agosto FD; FE; TD Sim 4 
2016 Setembro TE Sim 1 
2016 Outubro TE Sim 2 
2017 Janeiro FD; FE; TD; TE Sim 2 
2017 Janeiro FD; FE; TD; TE Sim 2 
2017 Janeiro TE Não * 
2017 Janeiro FE Não * 
2017 Fevereiro TE Sim 3 
2017 Fevereiro TD Sim 4 
2017 Fevereiro FD; TD Não * 
2017 Abril FD Não * 
2017 Novembro TE Sim 4 
2017 Novembro FD; FE; TD; TE Sim 4 
2018 Fevereiro FD; TD Sim 3 

 

Notas: FD – Frente Direito; FE – Frente Esquerdo; TD – Trás Direito; TE – Trás Esquerdo; 0 – Negativo; 1 – Fraco positivo; 2 - Positivo, 3 – 
Forte positivo; 4 – Mamite clínica; * - Mamite clínica, o TCM não foi necessário 





 31 

4. Resultados 

Efetuou-se um estudo em 39 vacas diagnosticadas com mamite clínica ou subclínica 

causada por Prototheca spp.. Os resultados referem-se a um período de 6 anos, entre 2013 e 

2018. Como se pode observar na Figura 10, o maior número de casos de vacas diagnosticadas 

com mamite por Prototheca spp. ocorreu no ano de 2016 (28,2%). 

Figura 10 - Distribuição dos casos de Prototheca spp. pelo período em estudo. 

 
Relativamente aos meses em que ocorreu isolamento, a maior parte das vacas obteve o 

seu diagnóstico nos meses de fevereiro (n=6; 15,4%), maio (n=6; 15,4%) e novembro (n=5; 

12,8%). 

Figura 11 - Distribuição dos casos de Prototheca spp. pelos meses em estudo. 
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A grande maioria das vacas apenas tinha um quarto afetado (n=20; 51,3%). Na Figura 

12 encontra-se a distribuição do número de quartos afetados nas 39 vacas com mamite de 

etiologia indeterminada. 

Figura 12 - Distribuição do número de quartos afetados nas 39 vacas com mamite de etiologia indeterminada. 
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Figura 13 - Distribuição do resultado do TCM nas 28 vacas analisadas. 
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Tabela 6 - Distribuição da realização do teste de TCM pelo mês em estudo. 

 TCM Total 
Não Sim  

Janeiro 2 2 4 
18,2% 7,1% 10,3% 

Fevereiro 1 5 6 
9,1% 17,9% 15,4% 

Março 0 1 1 
0,0% 3,6% 2,6% 

Abril 2 0 2 
18,2% 0,0% 5,1% 

Maio 0 6 6 
0,0% 21,4% 15,4% 

Junho 2 2 4 
18,2% 7,1% 10,3% 

Julho 2 1 3 
18,2% 3,6% 7,7% 

Agosto 0 1 1 
0,0% 3,6% 2,6% 

Setembro 1 2 3 
9,1% 7,1% 7,7% 

Outubro 0 3 3 
0,0% 10,7% 7,7% 

Novembro 0 5 5 
0,0% 17,9% 12,8% 

Dezembro 1 0 1 
9,1% 0,0% 2,6% 

Total 11 28 39 
100,0% 100,0% 100,0% 

4.2. Quartos Afetados 

Neste estudo foram considerados 156 quartos mamários de 39 vacas da Ilha de São 

Miguel nos Açores com mamite clínica ou subclínica diagnosticada em termos microbiológicos 

como causada por Prototheca spp.  

Neste estudo, 77 dos 156 quartos mamários foram positivos para a alga Prototheca spp.. 

A ocorrência de Prototheca spp. nos quartos mamários foi de 49,4%. 

Na Tabela 7 encontra-se a distribuição do isolamento de Prototheca spp. pelos 156 quartos 

mamários. O isolamento de Prototheca spp. foi igual nos quartos anteriores quer fossem direitos 

(n=17; 43,6%) quer fossem esquerdos (n=17; 43,6%), sendo que o isolamento mais elevado 

ocorreu nos quartos posteriores direitos (n=22; 56,4%). 

Tabela 7 - Distribuição do isolamento de Prototheca spp. pelos 156 quartos mamário. 

Isolamento Quarto Anterior 
Direito (n=39) 

Quarto Anterior 
Esquerdo (n=39) 

Quarto Posterior 
Direito (n=39) 

Quarto Posterior 
Esquerdo (n=39) 

Não 22 (56,4%) 22 (56,4%) 17 (43,6%) 18 (46,2%) 
Sim 17 (43,6%) 17 (43,6%) 22 (56,4%) 21 (53,8%) 
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Na Tabela 8 encontra-se a distribuição do isolamento de Prototheca spp. pelo quadrante 

dos quartos mamários. O isolamento de Prototheca spp. foi superior nos quartos posteriores 

(51,1%) comparativamente aos anteriores (43,6%) e, nos quartos direitos (50,0%) 

comparativamente aos esquerdos (48,7%).  

Tabela 8 – Distribuição do isolamento de Prototheca spp. pelo tipo de quarto mamário. 

Isolamento Quartos anteriores 
(n=78) 

Quartos posteriores 
(n=78) 

Quartos direitos 
(n=78) 

Quartos esquerdos 
(n=78) 

Não 44 (56,4%) 35 (44,9%) 39 (50,0%) 40 (51,3%) 
Sim 34 (43,6%) 43 (55,1%) 39 (50,0%) 38 (48,7%) 

 

A associação entre o isolamento nos 156 quartos estudados e o ano de isolamento 

encontra-se na Tabela 9. O maior número de quartos positivos ocorreu em 2016 (31,2%) mas 

as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2=1,948; p=0,856). 

Tabela 9 - Distribuição do isolamento nos 156 quartos estudados e o ano de isolamento. 

 TCM Total 
Não Sim  

2013 20 20 40 
25,3% 26,0% 25,6% 

2014 8 4 12 
10,1% 5,2% 7,7% 

2015 9 7 16 
11,4% 9,1% 10,3% 

2016 20 24 44 
25,3% 31,2% 28,2% 

2017 20 20 40 
25,3% 26,0% 25,6% 

2018 2 2 4 
2,5% 2,6% 2,6% 

Total 79 77 156 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

A associação entre o isolamento nos 156 quartos estudados e o mês de isolamento 

encontra-se na Tabela 10. O maior número de quartos positivos ocorreu no mês de novembro 

(19,5%) mas as diferenças não foram estatisticamente significativas (χ2=17,484; p=0,094). 

  



 36 

Tabela 10 - Distribuição do isolamento nos 156 quartos estudados e o mês de isolamento. 

 TCM Total 
Não Sim  

Janeiro 6 10 16 
7,6% 13,0% 10,3% 

Fevereiro 16 8 24 
20,3% 10,4% 15,4% 

Março 2 2 4 
2,5% 2,6% 2,6% 

Abril 6 2 8 
7,6% 2,6% 5,1% 

Maio 10 14 24 
12,7% 18,2% 15,4% 

Junho 13 7 20 
16,5% 9,1% 12,8% 

Julho 3 5 8 
3,8% 6,5% 5,1% 

Agosto 1 3 4 
1,3% 3,9% 2,6% 

Setembro 8 4 12 
10,1% 5,2% 7,7% 

Outubro 6 6 12 
7,6% 7,8% 7,7% 

Novembro 5 15 20 
6,3% 19,5% 12,8% 

Dezembro 3 1 4 
3,8% 1,3% 2,6% 

Total 79 77 156 
100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Discussão 

A obtenção dos dados para realização deste estudo foi dificultada principalmente pelo 

facto de a cultura para identificação do agente causador da mamite, embora de grande 

importância, ser muito raramente realizada. Apesar de ser uma facilidade para o tratamento 

específico do agente etiológico, esta é uma prática várias vezes dispensada por ser um acréscimo 

ao valor final da consulta veterinária e por ser necessário esperar pelos resultados antes de 

começar o tratamento do animal, o que significaria mais tempo sem que o animal voltasse a 

atingir o seu máximo de produção, que acaba por se refletir na perda de lucro da exploração. 

Assim, muitas vezes é preferido um tratamento de largo espectro esperando que este englobe o 

agente etiológico em questão. 

Após a análise dos dados recolhidos das 39 vacas em estudo podemos concluir que a 

maior parte dos resultados positivos para mamite causada por Prototheca spp. foram recolhidos 

no ano de 2016 enquanto que o ano com menos resultados positivos foi 2018. No entanto, estes 

dados podem não estar em concordância com a realidade uma vez que no ano de 2018 apenas 

são considerados os meses de janeiro e fevereiro, pelo que o ano com menor número de 

resultados positivos deveria ser considerado o ano de 2014, proporcionalmente. Seria ainda de 

sublinhar que os dados apresentados relativos ao ano de 2013 são referentes aos meses entre 

março e dezembro, pelo que estes poderão não corresponder também à realidade, 

principalmente sendo este, mesmo assim, um dos anos com mais resultados positivos (10).  

Tendo em conta que a Prototheca spp. tem normalmente como reservatório ambiental 

zonas húmidas e onde se acumule matéria orgânica (Bexiga & Vilela, 2003), o clima ameno e 

as condições de pluviosidade na ilha de São Miguel, que proporcionam as condições ideais ao 

desenvolvimento do agente, juntamente com fracas condições de higiene podem contribuir para 

o aumento de casos de mamite. Tendo em conta que dois dos meses com maior número de 

resultados positivos são fevereiro e novembro, isto vai de encontro com os meses identificados 

como os estatisticamente mais chuvosos (Chazarra et al., 2012) podendo estar relacionado com 

o facto de os animais passarem mais tempo estabulados. Importa salientar que, como referido 

anteriormente, os meses de janeiro e fevereiro de 2013 e a partir de março de 2018 não estão 

contemplados neste estudo pelo que poderá enviesar em algum grau os resultados obtidos. 

Embora o número de mamites subclínicas em termos gerais seja muito superior ao de 

mamites clínicas (Constable et al., 2017), neste estudo a razão entre as duas foi quase de 1:1. 

No entanto isto é admissível tendo em conta que neste estudo apenas estão incluídos casos 

comprovados de mamite causada por Prototheca spp., e esta pesquisa só é normalmente 
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comprovada após confirmada a presença de mamite. Tendo em conta que na maior parte das 

vezes a mamite só é facilmente detetada na exploração após observação de alterações no aspeto 

do leite ou por aparecimento de sinais clínicos no animal (Dias, 2007) a quantidade de casos de 

mamite clínica neste tipo de estudos tem tendência a aumentar. Além disto, o facto de existir 

mamite clínica num dos quartos não significa que esta se expresse da mesma forma nos 

restantes, pelo que a realização de TCM em animais com mamite clínica poderá ter sido com o 

intuito de diagnosticar possíveis mamites subclínicas nos quartos restantes. 

Pela mesma ordem de ideias, grande parte dos resultados do TCM dizem respeitos a 

mamites já consideradas clínicas. No entanto, o número de resultados “2”, correspondente a um 

animal com resultado positivo para mamite subclínica com uma CCS estimada entre 1.200.000 

e 5.000.000 CS (Coser et al., 2012), o que já é bastante considerável e o que já teria algum 

impacto na produtividade da exploração, principalmente tendo em conta que este leite havia 

sido à partida misturado no tanque da exploração. 

A não realização de TCM nos meses correspondentes à primavera e outono dão a 

entender que nestes meses a maior parte das mamites detetadas seja clínica, não havendo assim 

necessidade de realização do teste. 

No que respeita aos quartos, foi concluído que o mais afetado seria o posterior direito e 

que, quando analisados em par, os mais afetados seriam os posteriores comparativamente aos 

anteriores, o que vem em concordância com a literatura, e os direitos comparativamente aos 

esquerdos, o que discorda com a literatura (Blowey & Edmondson, 2010). Adiciona-se a isto o 

fato de os quartos posteriores produzirem mais leite que os anteriores (Wattiaux, 2002) 

tornando-os mais suscetíveis a desenvolver mamite (Blowey & Edmondson, 2010). 

A maior parte dos dados recolhidos neste estudo, após tratamento, não revelaram 

diferenças significativas, o que tendo em conta o reduzido número total de dados não será 

surpreendente. 
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6. Conclusão 

Durante a realização deste estudo podemos concluir que existe uma relação entre a 

época do ano e o número de mamites confirmadas no sentido geral, e mais especificamente as 

que são resultado de infeção por Prototheca spp. Isto, quando correlacionado com os níveis de 

humidade associados e o facto de em alturas concretas, nomeadamente nos meses mais 

chuvosos e frios, ser necessário recolher os animais para locais abrigados, acentua a necessidade 

de manter as camas e parques ondem estas vão ser mantidas em condições de higiene e 

salubridade excelentes de forma a evitar a contaminação por microrganismos causadores de 

mamite. 

É ainda de salientar a correlação entre os quartos mais afetados e o desenvolvimento 

dos mesmo, corroborando a tese de que quartos que produzem mais leite são mais sensíveis ao 

aparecimento de mamites. 

A realização de um maior número deste tipo de estudos com resultados estatisticamente 

válidos seria de extrema importância de forma a conseguir estabelecer pontos críticos onde 

intervir para evitar mais eficazmente a incidência de mamite capaz de afetar de forma tão 

acentuada a produtividade da exploração. 
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