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Resumo 
 
O principal objectivo do presente trabalho foi o avaliar a existência de micro-
organismos prevalentes no leite de vacas, imediatamente antes do período de 
secagem, em explorações com baixa contagem de células somáticas (CCS) no 
tanque, de forma limitar o uso de antibioterapia profiláctica de mastites. 
Foram seleccionadas 246 vacas na pré-secagem, sem sinais clínicos de 
mastite, e independentemente de qualquer outro exame complementar prévio 
em 7 explorações leiteiras, com CCS no tanque ≤ 250.000 células por ml. Em 
78,9% (194/246; P < 0,001) das amostras de leite de vacas em pré-secagem 
ocorreu crescimento bacteriano. Pelo menos metade das vacas, cuja amostra 
de leite foi analisada, de todas as explorações encontravam-se afectadas. Das 
vacas afectadas, os estafilococos coagulase-negativa predominaram (P < 
0,001) em 30,9% (60/194) dos casos, seguidos de Escherichia coli em 14,9% 
(29/194) das amostras. Observou-se que em apenas 7,7% (4/52; P < 0,001) 
das vacas não afectadas em pré-secagem, e às quais foi unicamente aplicado 
um selante interno no momento da secagem, o crescimento bacteriano foi 
positivo aquando de uma 2ª recolha de leite, 10 dias após o parto. Em 
conclusão, observou-se uma elevada proporção de vacas com úbere infectado 
na pré-secagem em explorações com baixa CCS no tanque. No entanto, o uso 
de selante sem antibioterapia parece ser um protocolo profiláctico de mastite 
funcional em vacas não afectadas. São necessários mais estudos para 
certificar estes protocolos.       
 
Palavras-chave: Bovino, Epidemiologia; Mastite; Secagem; Cultura 
microbiológica  
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Abstract 
 
The main aims of this work was to evaluate the microorganisms presence in 
milk of pre- dry-off cows from farms with lows bulk tank somatic cell count 
(SCC), in order to restricts the antimicrobial prophylactic use. A total of 246 
pre- dry-off cows, without clinical mastitis, and independently of previous 
mastitis test evaluation, was selected from 7 farms with bulk tank SCC ≤ 
250.000 cells/ml. Globally, 78.9 % (194/246; P < 0.001) of milk samples 
from cows showed bacterial growth and at least half of the samples in each 
farm were positive to bacterial culture. Coagulase-negative staphylococci 
(30.9%; 60/194) and Escherichia coli (14.9%; 29/194) were the prevalent (P 
< 0.001) microorganisms detected on samples. Only 7.7% (4/52; P < 0.001) 
of negative cows, using an internal teat sealant (alone) were positive to 
bacterial culture when retested 10 days after calving. In conclusion, a high 
proportion of infected udders from pre- dry-off cows were observed in farms 
with low bulk tank SCC. However, the internal teat sealant use without 
antimicrobial seem to be a functional mastitis prophylactic protocol for non-
infected cows. More researches are necessary in order to confirm their 
suitability. 
 
Keywords: Bacterial culture; Cow; Dry-off period; Epidemiology; Mastitis 
 
 
1. Introdução   
 

O período durante o qual as fêmeas bovinas de aptidão leiteira 
interrompem a lactação é conhecido como período seco ou secagem. A 
duração deste intervalo é variável e dependente das opções do proprietário, 
considerando-se o intervalo entre as 6 a 8 semanas antes do parto o mais 
consensual. Pressupõe vantagens incontornáveis, entre as quais, a 
regeneração do tecido mamário e a possibilidade da aplicação de tratamentos 
curativos e profilácticos. Representa uma dupla oportunidade: a cura das 
infecções existentes no úbere e a prevenção de novas infecções. Anatómica e 
fisiologicamente, é um desafio para a vaca e para o úbere (Dingwell et al., 
2001). 

 
A principal desvantagem deste período é a interrupção da ordenha 

enquanto mecanismo específico de defesa do úbere. Apesar deste facto, a 
secagem é, sem dúvida, a grande oportunidade para a lactação seguinte. A 
terapia utilizada durante a secagem, com base ou não na administração de 
antibiótico deve, obrigatoriamente, estar incluída num programa de controlo 
de mastites que se pretenda eficaz (Lange-Consiglio et al., 2014). 

 
As preocupações relativas ao impacto da utilização de antimicrobianos 

em explorações pecuárias, e neste caso concreto, de produção de leite, devido 
às emergentes resistências, são cada vez maiores (Call et al., 2008). No 
entanto, a relação entre a utilização de antimicrobianos e o desenvolvimento 
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de resistências, não é totalmente claro (Call et al., 2008; Saini et al., 2012). 
Além disso, os estudos sobre a eventual relação entre a utilização de 
antibioterapia de secagem na vaca e o desenvolvimento de resistências, não 
são inteiramente conclusivos (Rajala-Schultz et al., 2009). Apesar destes 
argumentos, o facto da utilização de antimicrobianos ser um factor que 
sempre contribuirá para o desenvolvimento de resistências (Call et al., 2008) 
leva a implementar programas de qualidade de leite para que estes sejam 
aplicados de forma correcta. 

 
Alguns obstáculos que surgem na prevenção de infecções intramamárias 

durante o período seco podem ser ultrapassados através da utilização de 
selantes internos do teto (ITS). Os ITS representam uma alternativa à 
terapêutica de secagem clássica, em quartos comprovadamente não 
infectados, isenta de antibiótico, que pode ser utilizada na prevenção das 
infeccções intramamárias durante o período de secagem, uma vez que 
previnem a entrada de microorganismos patogénicos a partir da ponta do 
teto. A efectividade da utilização dos ITS está bem documentada na literatura 
(Berry e Hillerton, 2002; Huxley et al., 2002; Cook et al., 2005). Em alguns 
estudos que compararam a utilização de ITS com a terapêutica de secagem 
clássica em quartos não infectados no momento da secagem, o 
comportamento das duas estratégias foi em tudo semelhante, (Woolford et 
al., 1998) o que sugere que os ITS podem ser utilizados sozinhos em quartos 
não infectados. 

 
A utilização de ITS limita a exposição dos tetos, consequentemente, de 

toda a glândula, à invasão bacteriana. A sua acção pode ser condicionada 
apenas pelo tempo de persistência no teto, embora tetos “abertos”, ou seja, 
sem um tampão de queratina, sejam mais sensíveis a infecções relativamente 
a tetos “fechados” (Berry e Hillerton, 2002). 

 
De referir, ainda, que existe um crescente interesse no aumento do 

número de explorações orgânicas. O preço deste leite proveniente destas 
explorações é bastante atractivo e representa um nicho de mercado 
crescente, no entanto, limita a utilização de antibióticos, designadamente, o 
seu uso profiláctico, como é o caso da antibioterapia de secagem. 

 
O principal objectivo do presente trabalho foi determinar a prevalência 

de animais infetados por agentes microbiólogos presentes no leite de vacas na 
pré-secagem, sem matiste clínica, e independentemente de avaliações prévias 
do estado sanitário do úbere em explorações com contagem de células 
somáticas (CCS) ≤ 250 000 células/ml. O objectivo final foi o de avaliar a 
proporção de vacas cuja profilaxia se poderia basear na aplicação exclusiva de 
ITS sem o uso de antibióticos. 
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2. Material e métodos 
 
2.1. Explorações e animais 
 

Das explorações do Entre Douro e Minho (Concelhos de Póvoa do Varzim 
e Viana do Castelo, Portugal), foram seleccionadas 7 explorações, com CCS ≤ 
250.000 células/ml, e que se encontram caracterizadas na tabela 1. Em cada 
uma das explorações, foram seleccionadas as vacas com parto previsto entre 
Outubro de 2014 e Janeiro de 2015, sem mamite clínica na altura da recolha 
da amostra, e com um período de secagem previsto de 60 dias. 

 
Tabela 1 – Caracterização das explorações. 

 

Exploração Animais lactação 
(total) 

Animais em 
pré-secagem 

(usados no estudo) 

Contagem de células 
somáticas no tanque 

(X1000) 
1 179 104 250 

2 150 77 250 

3 115 25 150 

4 90 15 <100 

5 55 14 <200 

6 52 11 <200 

7 35 11 130 

 

Não foi tomado em consideração o número de partos, os dias de 
lactação ou o nível produtivo e a CCS individual assim como história pregressa 
de mastite, i.e., não foi considerado qualquer tipo de diagnóstico prévio 
complementar e/ou de estábulo (ex.: teste Californiano de mastites, 
condutividade eléctrica do leite ou CCS individual). Foram somente 
descartadas as vacas com refugo previsto (sem aproveitamento da lactação 
seguinte). 
 
2.2. Recolha de amostras 
 

Recolheram-se assepticamente amostras de leite dos quatro quartos, 
dos animais seleccionados durante a semana anterior à data prevista de 
secagem. A ponta dos tetos foi previamente limpa com uma compressa de 
álcool a 70%, após a limpeza normal a que todos os tetos são submetidos 
antes da ordenha. Os primeiros 2 ou 3 jactos de leite foram descartados, uma 
vez que as células e bactérias que apresentam apenas reflectem a 
contaminação do canal do teto, e não do leite da cisterna do teto e/ou úbere 
(Radostits et al., 2007). Os frascos de colheita foram imediatamente 
refrigerados, até 4ºC, após a colheita e enviados para laboratório. 

 
A colheita de leite foi realizada nos quatro tetos em conjunto, apesar de 

as recomendações apontarem no sentido de recolher amostras individuais de 
cada teto permitindo assim identificar quais os tetos afectados. No entanto, e 
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por questões económicas, optou-se pela colheita dos 4 tetos em conjunto 
(Reyher e Dohoo, 2011), uma vez que considerámos no presente estudo o 
úbere/animal como unidade e não cada quarto.  

 
Às vacas com resultados microbiológicos negativos, aplicou-se somente 

um ITS como profilaxia no momento da secagem e repetiu-se o exame 
microbiológico a uma nova amostra de leite 10 dias após o parto. 

 
2.3. Análises microbiológicas 
 

De cada amostra retirou-se 10 µl de leite, com uma ansa calibrada e 
esterilizada, semeados logo de seguida em agar columbia +5% de sangue de 
carneiro de acordo com as instruções do fabricante (BioMérieux SA®, France). 

As placas incubaram a 37⁰C, com leituras efectuadas às 24h e 48h.     

A identificação das colónias foi feita com base na morfologia, tipo de 
hemólise, coloração de gram, catalase, oxidase, prova de CAMP e esculina 
(Streptococcus agalactiae e Streptococcus spp.), manitol e coagulase 
(Staphylococcus aureus), e por vezes cultura em meios selectivos como agar 
Mac Conkey (Gram negativos) (BioMérieux SA ®, France). As placas com 3 ou 
mais colónias consideraram-se contaminadas. As que apresentaram menos de 
5 colónias diferentes ou ausência total de colónias foram classificadas como 
sem crescimento (Pantoja et al., 2009). 

 
Considerou-se o agente prevalente, aquele em que se observou maior 

n.º de unidades formadoras de colónias, sendo os restantes classificados 
como secundários. 
 
2.4. Análise estadística 
 

Foi realizada uma análise estatística descritiva. Utilizou-se o teste do 
qui-quadrado para testar diferenças entre percentagens.  
 
3. Resultados e discussão 
 

Das 246 vacas em que se procedeu ao isolamento dos agentes antes da 
secagem, observou-se que em 78,9% (194/246) ocorreu crescimento de 
culturas bacterianas, enquanto nas restantes 21,1% (52/246; P < 0,001) não 
ocorreu qualquer crescimento. Foi observado pelo menos um agente em todas 
(100%) as amostras de leite provenientes das explorações com menos de 90 
vacas de menor dimensão (Figura 1). 
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Figura 1- Proporção de vacas infectadas e não infectadas de acordo com as 

explorações. 
 
Observou-se que, 10 dias após o parto, somente em 7,7% (4/52; P < 

0,001) das vacas anteriormente negativas ao exame microbiológico ocorreu 
crescimento bacteriano (Staphylococcus coagulase-negativa ou Escherichia 
coli). 

 
Estes resultados indicam que aparentemente somente uma pequena 

parte das vacas, aproximadamente 20%, foi candidata a um tratamento 
profiláctico de secagem com aplicação de ITS e sem uso de antibiótico, 
embora tenha ocorrido uma variação importante entre explorações. No 
entanto, o estudo foi realizado em animais de explorações com histórico de 
baixas CCS, o que pode indiciar que alguns destes isolamentos possam provir 
de microorganismos que tenham contaminado unicamente o canal do teto, 
mesmo que tenham sido respeitadas as boas práticas de colheita das 
amostras. 

 
De qualquer forma, o ponto-chave do presente estudo foi, em primeiro 

lugar, reforçar a importância da prévia identificação no leite de agentes 
etiológicos, como factor condicionante do sucesso da aplicação de protocolos 
de secagem e como um procedimento de rotina a ter em conta pelos 
agricultores (Pantoja et al., 2009; Reyher e Dohoo 2011; Cameron et al., 
2014). Embora, no ensaio não tenha existido um grupo controlo (animais 
negativos sem aplicação de selante), a baixa proporção de vacas com 
amostras de leite com isolamento microbiológico 10 dias após o parto indicia 
que o uso de antibióticos como agentes profilácticos de mastite no momento 
da secagem pode ser evitado neste grupo de vacas. 

 
Das vacas positivas, 17,5% (34/194) apresentavam concomitantemente 

pelo menos mais outro agente bacteriano ou levedura (com menor contagem 
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de unidade formadoras de colónias por ml), sendo que as restantes 
apresentavam infecção só por um agente 82,5% (34/194; P < 0,001). A 
figura 2 resume os agentes presentes nas explorações analisadas. Os 
Staphylococcus coagulase-negativa foram os micro-organismos com maior 
prevalência representando 30,9% (60/194) do total das vacas afectadas, 
seguidas em menos de metade por Escherichia coli (14,9%; 29/194; P < 
0,001). 
 

 
 
Figura 2- Proporção relativa de cada micro-organismo isolado no leite na pré-secagem 
das vacas (micro-organismo; n.º total; percentagem). 
 
A identificação do agente e a aplicação de um protocolo terapêutico adequado 
na pré-secagem é crucial, pois a infecção intramamária ocorrida durante a 
secagem parece estar relacionada com um maior risco de mastite clínica na 
lactação seguinte. De facto, Green et al. (2002) observaram era mais 
provável ocorrerem mastites clínicas mais cedo após o parto quando estavam 
associadas a infecções durante o período seco. Num outro estudo, foi 
observado que 52,6% dos casos clínicos que surgiram nos primeiros 100 dias 
pós-parto, provocados por enterobacteriaceas, eram da mesma estripe isolada 
durante o período de secagem. 
 
Concluímos que mesmo em explorações com baixa CCS no tanque, existe 
uma proporção elevada de vacas em pré-secagem em cujas amostras de leite 
é possível isolar pelo menos uma espécie de micro-organismos causal de 
mastite. No entanto, é possível evitar o uso de antibiótico profiláctico de 
mastites em vacas com amostras negativas. Mais estudos, nesta direcção, são 
necessários para racionar o uso de antibióticos. 
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