
Veterinaria 
Tecnica 
Abril 2001 
Clfnica e Patolo ia . 8 
Prod 0 Animal . 14 
Sanidade Animal p. 18 

~ 



I 1-
Sanidade~A~n~i~m~a~I ________________________________________ ___ 

Mamites Subclinicas em 
Pequenos Ruminantes. 
Estudo Prospectivo da 

Situa~ao 

Sub Clinical Mastitis on 
Small Ruminants. 
Prospective Study 

T obal l<> (\> A1vam Mendon,a ,Ramim Valentim ,Raimundo Mauricio ,Manuel Camoso .Teresa M, Correia ,Gabriel Soares e Concei,ao Martins 

Resumo 
As mamiles subclinicas de pequenos ruminantes 

causam prejuizos economicos elevados mas pouco 
aparentes para 0 produtor e mu itas vezes tambem 
para os tecnicos. Em Portuga l a sua prevalencia e 
mal conhec lda assim como os meios expeditos de 
diagnostico, pelo que sao mu ito ra ros os traba lhos 
reallzados nesta area, As contagens de celulas 
somaticas sao um meio de diagnoslico muito 
util lzado, mas requer um minimo de colheitas e 
criterios de interpreta,ao precisos, Estes podem ter 
de ser dilerentes de raGa para raGa. Na ausencia de 
pianos consistentes de despisle destas atec,oes, por 
parte dos elementos intervenientes na fileira, iniciou
se um trabalho de rastreio de Que se apresentam os 
resultados prel iminares e laz-se a sua interpreta,ao 
recorrendo a criterios ja estabe lecidos em Espanha e 
Fran,a para outras raGas de ovinos e caprinos. Ha 
indicios consistentes de uma prevatencia alta de 
mamites subclinicas em algumas raGas au especies. 
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Abstract 
Sub clinical mastilis on smalt ruminants causes 

considerable economical losses yet they are not 
evident to breeders and qU ite often to technicians. 
The prevalence 01 sub clin ical mastitis in Portugal is 
bad ly known even because expedites diagnosis 
metilOds are not available. Somatic cells counts are a 
diagnosis metilOd ollen used but it demands a 
minimal sample colleclion number and very accurate 
interpretation criterions, which can vary between 
breeds. In the absence 01 consisting evaluation ptans 
01 these affectations, we have started an evatuation 
track study wh ich prel iminary results and 
interpretations, based on criterions already used in 
French and Spanish sheep and goat breeds, are 
presented on this paper. The coffected data provided 
consisling evidences 01 a high prevalence of sub 
clinical mastilis on some smalt ruminants breeds. 



Introdu~ao 
Em Portugat , apesar dos etevados prejuizos 

economicos de que sao responsaveis, as mamites 
nos pequenos rum inantes nao loram ainda 
minimamente estudadas, principal mente se tivermos 
em considera,ao 0 que ja loi leito em alguns paises 
Europeus, onde que os inqueritos ep ldemiolog lcos 
se rea li zam como rotina (Bergonier, 1997). 

A torma subclinica e a que mais preluizos pode 
causar. A perpetua,ao de inlec,oes no rebanllo e a 
con tamlna, ao do leite sao alguns dos aspectos a 
considerar. 

Nos pequenos ruminantes, 0 diagnostico de 
mamites subclinicas tem sido lei to com recurso ao 
Teste Cali lorniano de Mamites, TCM, a contagem de 
celulas somaticas, CCS, e ao diagnostico 
bacteriologico Este ultimo e considerado como 
metodo de relerencia, mas 0 seu custo e demasiado 
elevado para permitir a sua utiliza,ao como rofina. 
Presentemente , 0 teste mais utilizado e a contagem 
de celulas somaiicas (CS) no leite, embora a sua 
interpretacao nestes animais seja mu ito dllerente da 
que se ufi li za na vaca leiteira, devido as enormes 
varla,5es lisio logicas intra-animais do numero de 
celulas somaticas presentes no leite. Contudo, de 
acordo com Lagr iffoul (2000), nas principais bacias 
leiteiras Irancesas, a generalidade das empresas 
utifiza la a CCS para 0 pagamento ao produtor. Nos 
Estados Unidos, segundo Paape (2000a,b), a Food 
and Drug Administration tem ja estabelecido 0 limiar 
de 1000000 de CS/ml de teite, como maximo legal 
para a entrega de leite de cabra pelos produtores. 

Torna-se necessario estabelecer a dileren,a 
entre a CCS em leite de lemeas individuais e a part ir 
do tanque de relrigera,ao. Neste Ultimo caso, 
determina-se inicialmente 0 estatuto san itario do 
rebanho, 0 que permite, numa segunda lase, 
determ inar 0 estatuto sani tario das lemeas, 
individual mente. As contagens cel ulares em tanque 
de relrigeracao podem ser correlacionadas com a 
prevatencia de inlec,5es no rebanho, no caso da 
especie ovina (Baudry, 1998; Gonzalo, 2000), mas 
nao no casu da especie caprina, para a qual nao esta 
estabetecida esta correla,ao (Sanchez, 2000). A 
avat iacao do estado sani ta rio do rebanho, como um 
todo, permite seleccionar os rebanhos nos quais e 
necessaria uma intervencao individual, a que se 
pode seguir 0 tratamento imediato, relorma de 
algumas lemeas, tratamento de secagem massivo ou 
selectivo ou simplesmente uma melhoria das 
condic5es gerais de Iligiene e de ordenha (Lagriffou l. 
1998, Lagriffoul, 2000; Sanchez, 2000) . 

Finalmente, ha que ter presente que a aval lacao 
do estatuto san itario dos rebanhos de OVlnos e de 
caprinos nao pode ser lei ta at raves da analise de 

uma unica colheita de amostras. Na verda de, e 
indispensavel recorrer a, pelo menos, seis cotheitas 
consecutivas (Bergonier , 1994a, 1997: de Cremoux, 
1994,2000). No entanto, na cornpleta ausencla de 
um sistema de colhei ta de arnostras , publico ou 
privado, e condicionados pelas delicientes condicoes 
fisicas na maio ri a dos estabu los. os investigadores 
portugueses veem-se Irequentemente obrigados a 
trabalhar com urna so colhei ta. 

Este trabalho teve como principal oblectivo a 
reallza, ao de um tevantamento inicial da situa,ao 
nalguns rebanhos de ovethas e de cabras da Terra 
Ouente Transmontana, corn a linalidade de 
estabetecer um luturo programa de trabalho. 
Pretendeu-se igualmente interessar os varios agentes 
economicos intervenientes na lileira, lornecendo 
pistas para 0 estabelecimento de accoes comuns. 

Material e Metodos 
Neste estudo loram utilizados diversos rebanhos 

comerciais de ovinos e de caprinos, de dilerentes 
ra,as, nomeadamente cabras Serranas, ovelhas 
Terrinchas e ove illas Lacaune, sendo que as animais 
das duas racas autoctones estavam registados nos 
respectivos livros genealogicos. 

Devido a varios condicionalismos de ordem 
pratica, a amostragem loi leita de lorma variada. Nos 
ovinos, as amostras loram cotflidas do recipiente de 
concenlraCao do leite da ordenha matinal au de cada 
metade mamaria (mM), a uma parte do rebanho 
(amostragem) ou a totalidade das lemeas em 
lacta,ao. No caso das cabras, as amostras loram 
recolhidas de cada metade mama ria, a parte das 
lemeas do rebanho ou, num so caso, a sua tota lidade. 

Os resul tados das amostras de leite de cabra , 
indicados no OUADRO I, relerem-se as co lheitas 
realizadas em varios rebanhos. separadamente a ca da 
mM. a cerca de 10% das lerneas emlacta,ao. 
Algumas amostras erarn incontaveis ou 
apresentavam-se degradadas A 1" co luna relere-se a 
uma co lheita rea lizada duran te 0 mes de Marco de 
1999. As co lunas segu lntes, da 2' a 6', inclusive, 
correspondem a dilerentes rebanhos e reportam-se a 
co lheitas leitas nos meses de Junho e Julho do 
mesmo ano, quando diversas lemeas se encontravam 
ja no periodo seco, razao peta qual algumas 
amostragens sao em numero reduzido. Por lim, a 7' 
coluna corresponde a uma colhei ta mais completa de 
um rebanho de 50 cabras, realizada ao longo de toda 
a lacta,ao, na campanha de 2000. 

As amostras loram recolhidas em !rascos 
lavados. nao esteri lizados, apos rejei,ao dos 
primeiros jactos, no caso da colheita directa, ou apos 
cuidadosa homogeneiza,ao nas colhe itas em tanque. 
Depois da ad lcao de um conservante (Panreac cod. 
174748), as amostras lo ram enviadas, sob 
relrl gera,ao, para 0 Laborat6 rl o da Lactogal do Porto, 
onde loram processadas pelo metodo Iluoro-opto
electron lco - Fossomailc (Foss electric, Danmark) 

Resultados e Discussao 
o OUADRO I relere-se a contagens cetulares 

electuadas em leite de cabra. Nas 6 primeiras 
colunas, as contagens rellectem um aumento 
progressivo das CS ate a secagem, tendencia 
lisiologica normat , mas com val ores algo elevados, a 
partir da 4' coluna. Os meses de Junho e Julho sao 
analisados agrupadamente, atendendo a proximidade 

Quadro I - Colheitas realizadas em cabras Serranas (mM) 

Cel. Somaticas 362 759 1073 1738 1131 1753 11 11 
Metades Mamarias 22 20 15 7 9 19 1284 
Nao Inlectadas 95% 43% 26% 41 % 
A 5% 43% 31% 17% 
B 14% 43% 41% 
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da secagem, epoca em que as contagens cetu tares se 
elevam, De acordo com a regra de decisao de de 
Cremoux (1994, 2000) , e salvaguardando as 
limitagoes de se tratar apenas de uma colheita por 
rebanllo, a excep,ao de um casu de intec,ao com 
microrganismos patogenicos para 0 homem e 
animais, estas femeas poderiam considerar-se nao 
infectadas « 750 ,000CS/ml) na colheita referente a l ' 
coluna, Na 2' e 3' colunas, referentes ao mes de 
Jun llo, 43% das mM nao estanam infectadas , 43% 
estar iam infectadas com microrganlsmos 
oportun istas, nao patogenicos (750.000 < n 
<1.750.000 CS/ml) e 14% com agentes patogenicos 
(n> 1.750.000 CS/m l) (ver co luna A, no QUADROI) 
A 4' , 5' e 6' colunas, reteren tes ao mes de Ju lho, 
apontam no sentido de uma redu~ao das 
percen tagens de mM que nao estariam infectadas 
(26%) ou que estariam infectadas com Pm (31 %) e 
de um aumento das que estar iam infectadas com 
patogenicos (43%) (ver colu na B no QUADROI) Em 
rela~ao aos resultados da 7' co luna, 0 diagn6stico 
pOde ser feito casu a caso , reco rrendo a 16 colhe itas 
semanais consecut ivas, real izadas ao longo de toda a 
lacta,ao (MendonGa, 2000) 

Salvaguardado uma vez mais 0 facto de se tratar 
de uma amostragem estatlca, estas amostragens, 
aval iadas no seu conjunto (1" a 6' colunas), resultam 
em 39% de mM nao infectadas e 61 % de mM 
inlectadas, das quais 35% com Pm e 26% com PM. 
Estes resu ltados sao algo elevados, embora nao 
demasiado distantes de prevalencias encontradas por 
outros auto res: 

Neste estudo 
Contreras (1994a,b) 
Corrales (1994) 
de Cremoux (1994a) 
Vihan (1994) 
Vega (2000) 

.61% 
.. ... . 18a30% 

.17% 
. .. . . . . .59,6% 

. . . . .71,5% 
. .. . .. 22,6% 

Tratando-se de amostragens estaticas (unicas), e 
nao resultantes de se is ou mais colheitas sucessivas, 
a excep,ao dos resultados apresentados na 6" co luna, 
as contagens celulares obtidas podem rel lectir um 
pouco os factores fisio l6gicos de varra~ao celular, 
embora as diversas contagens se mostrem 
consls ten temente elevadas . 

o QUADROII refere-se a amostragens elec tuadas 
em leite de ovelha, para con tag em celu lar. No caso 
dos ovinos, cons idera-se ja ser possive l util izar uma 
mode l iza~a o para avalm a prevalencia de mamites 
subc linicas, a partir das contagens celulares 
electuadas no conjun to do leite do rebanho 
(Ariznabarreta, 1998). No entanto, seria necessario 
um estudo celu lar e microbiologico estat isticamente 
relevante, corre lacionando as determina, 6es em 
questao, para cada raGa. 

Neste trabalho explorato rl o, utilizaremos as 
regras de decisao apontadas por Bergonier (1994a. 
1997) para a aval i a~ao do estatuto sanitario individual 
das femeas, classif icadas em negativas (n<500000 
CS/ml) , duvldosas (500000<n<1.000.000 CS/m l) e 
pos it ivas (n> 1000000 CS/m l) Ao ava lrarmos 0 leite 
do conJunto do rebanho, uti lizaremos 0 modelo 
construido por Ariznabarreta (1998) para a raga 
Churra, com a linalldade de prever 0 numero de 
mamites subc linicas, a partir das contagens de CS no 
leite do con junto do rebanho. 

A l ' co luna refere-se a um primeiro ensaio 
levado a cabo num rebanho com cerca de 100 
cabe,as, das qua is 60 estava em l acta~ao, e onde fo i 
rea lizada a colhe ita de lelte em seis f8meas, num tota l 
de doze amostras (mlVt). De acordo com as regras 
supracitadas , este grupo de 6 an lmais si tuava-se no 
intervalo classificado como "duvldosas". Tratando-se 
de uma amostragem tao reduzida, nao arriscamos 
nenhuma i nterpreta~ao mais geral. 

A 2" e 3" colu nas relerem-se a um outro rebanho 
Terrincho, do qual pretendiamos obter uma imagem 
la dinamica, em amostragens sequenciadas Porem, 
no final nao nos fo i possivel ret irar qua lsquer 
conclusoes, uma vez que 101 diagnosticada bruce lose 
em 35 temeas nos dias seguintes a segunda colheita, 
a que se segu iu a quase totalidade do gado, um mes 
mais tarde. Atendendo ao vaz io sanitario que se 
seguiu, nao houve continuidade do ensaio . Dado 0 

caracter insld ioso desta alec,ao, parece leg itimo 
pensar que na prlmeira col he ita la haveria uma 
prevalencia razoavel de brucelose, dado os elevados 
valores med ios de CS ai verif lcados. 

As 4' e 5" co lunas sao respeitan tes a um rebanho 
Lacau ne submetido a um tratamento de secagem e 
denotam uma importan te recupera,ao no estatuto 
sanitarlo dos uberes entre a secagem e 0 meio da 
lacta, ao segu inte (Mendon,a, 2000) 

Finalmente, os dad os expostos da 6' a 9" col una, 
todos eles releren tes ao mesmo rebanho . mostram 
contagens murto elevadas. As colunas 7, 8 e 9 
referem-se a amostragens recol hidas em tanque e 
corresponderiam, respectivamente, segundo 0 

modelo estabelecido para a ra~a Churra, a 25%, 45% 
e 40% de mM inlectadas . Estas amostragens em 
tanque nao sao dilerentes das determ inadas por 
outros autores , trabalhando com outras raGas , sendo 
vulgar em tanque con tagens med ias anuais que 
var iam entre 500.000 e 2.500.000 CS/ml (Gonzalo, 
2000; Lagrillou l, 2000). As contagens mais elevadas 
podem ser Ig ualmen te expllcadas pela lase da 
l acta~ao, proxima da secagem, em que as descargas 
celulares se acentuam Contudo, face a um numero 
tao elevado de celu las, se ria necessaria uma 
avaliaG30 casu a caso , recorrendo ao tratamento das 
ocorrencias mals relevantes e ao despiste de animais 
cr6nicos. 

Quadro 11- Amostragem em ovinos. Ra~a Terrincha (co lunas de 1 a 3) e Lacaune (restantes) 

Gel Som. X 1000 658 

Metades mamarias 12 

821 

23 

1125 

53 209 

309 

332 

643 

31 

1583 1865 1595 

Recolha em tanque 

Quadro 111 - Colheitas realizadas ao longo de var ios meses, em ovelhas Terrinchas 

Gel. Som. X 1000 
mM /n' colheitas 

abc d e 9 h i j k m n 0 
Mar-99 Jun-99 Jun-99 Out-99 Oul-99 Nov-99 Nov-99 Oez-99 Jan-DO Jan-DO Fev-OO Mar-DO Abr-OO Mai-OO Jun-OO 

338 271 309 550 593 352 179 365 
119 4 444 4 4 4 
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631 
4 

406 
4 

718 
4 

336 
4 

668 
4 

863 1309 
4 4 



o QUAOROI II represenla ainda as amoslragens 
elecluadas num mesmo rebanho, da raGa Terrincha, 
nas dalas indicadas, iniciando-se 0 processo com 
uma conlagem individual a cada mM, de cerca de 60 
animais, a Que se segui ram diversas conlagens em 
lanQue, para conl ro lo. Eslas ultimas loram leilas em 
quadrupl icado, apos 0 que calculamos a sua rn ed ia. 
Ressaltam conlagens Que cons ideramos baixas, se 
comparadas com valores apresenlados por oulros 
aulores, em oulras raGas. 

Verilicou-se porem uma subida baslanle 
acenluada no lim da Primavera de 2000, elei lo 
segurarnenle associ ado a proxirnidade da secagem. 
No caso presenle, esles va lores aponlarn para um 
nurnero preditivo de rnM inlecladas, no lim da 
lacla,ao, de 28%, 32% e 38%, respeclivarnenle nos 
rneses de Abril , Maio e Junho de 2000, a Que 
correspondem aproximadamenle 38%, 40% e 48% 
de temeas inlecladas. 

A co luna a) correspondenle as conlagens 
individuais, aponla para um born eslalulo san itario 
deslas lemeas, nesse rnornenlo, salvaguardado mais 
uma vez 0 laclo de esla ser urna avalia,ao eslalica. 

Esles valores, ern geral baixos, relerenles a uma 
lacla,ao complela (Oulubro de 1999 a Junho de 
2000), poderao indiciar urna lendencia para a raGa, 
Que so sera possivel conlirrnar com levanlamenlos 
exauslivos, necessariamenle associados a 
diagnoslico bacleriol6gico an imal a animal. 

Conclus6es 
Embora considerando abusiva a uliliza,30 das 

regras de decisao e 0 modelo empregue a 
amoslragens eslalicas e a lemeas de diferenles raGas, 
propuserno-nos mesmo assim avaliar 0 eslalulo 
sanitario das temeas de pequenos ruminanles na 
regiao em Que nos inserimos. 

Pensarnos, no caso dos rebanhos de caprin os, 
Que um conjunlo de amoslragens com conlagens tao 
elevadas conlirma a expeclaliva de urn elevado 
numero de marnites subclinicas nas cabras Serranas 
e juslifica a implemenla,ao de um plano de 
avalia,ao, despisle e Iralamenlo de animais 
inleclados. 

Em rela,ao aos ovinos, os valores nao diferern 
dos enconlrados na li leralura para a raca Lacaune 
Nos rebanll os Temnchos, a variabll idade das 
conlagens elecluadas , algumas verdadeirarnenle 
baixas e pouco Irequenles na literalura 
(179.000CS/ml, 271000CS/ml), a par de algumas 
mais elevadas, parece aponlar para a possibif idade 
de exislir urn padrao de conlagens baixas, em 
condi,oes normais, com eleva,oes palologicas que 
imporla mlnirnizar e conlrolar. No en lanlo, a 
Inexislencia de oulros Irabalh os neslas racas impede 
que sejarn li radas conc lus6es mais suslenladas. 
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