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“Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente 

aceitável, elas são a abertura para achar as que estão certas” (Carl Sagan)



RESUMO 
 
FARIA, M.F. Sensibilidade à insulina e metabolismo oxidativo de cordeiros 
provenientes de ovelhas suplementadas com altas doses de vitamina D no período 
pré-parto. [Insulin sensitivity and oxidative metabolism of lambs from ewes 
supplemented with high levels of vitamin D in the prepartum period]. 2017. 112f. 
Dissertação (Mestrado em Clínica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Para avaliar o efeito da suplementação parenteral com vitamina D sobre a 

sensibilidade à insulina, metabolismo oxidativo e energético, foram utilizados 29 

cordeiros recém-nascidos, mestiços (Santa Inês x Dorper) e hígidos. Estes animais 

foram distribuídos em quatro grupos, DD- cordeiros filhos de ovelhas suplementadas 

com 70.000 UI/kg de vitamina D, pela via IM, no 108o dia da gestação e que também 

receberam suplementação com 24 horas de vida; DC – cordeiros filhos de ovelhas 

suplementadas com a mesma dose e no mesmo dia de gestação e que não 

receberam vitamina D; CD- cordeiros filhos de ovelhas que não receberam vitamina, 

mas receberam vitamina D, pela via IM, na dose de 70.000 UI/kg no primeiro dia de 

vida; e CC- cordeiros filhos de ovelhas que não receberam vitamina D e que também 

não receberam suplementação vitamínica.  Foram realizadas coletas de sangue aos 

dois (T0) e aos 28 (T1) dias de vida dos cordeiros para a determinação dos teores 

de ureia, creatinina, proteína total, albumina, colesterol, triglicérides, ácido úrico, 

cálcio total, cálcio iônico, AGNEs, BHB, glicose, cortisol, insulina, das vitaminas D e 

E e das atividades das enzimas CK, AST, GGT. Foram determinados os valores de 

RQUICK e RQUICK BHB. Do metabolismo oxidativo foram avaliados SOD, GSH-Px, 

HRFP, TBARS, TAS. Foi realizado também, teste de tolerância à glicose nos 

cordeiros com 30 dias de vida, e foram determinadas as áreas abaixo da curva para 

a glicose, BHB, AGNEs e insulina. Semanalmente os cordeiros foram pesados e o 

escore de condição corporal foi avaliado. A administração de vitamina D em 

cordeiros saudáveis foi eficiente em aumentar as concentrações plasmáticas da 25 

hidroxivitamina D, porém não influenciou nas concentrações de ureia, creatinina, 

proteína total, AST, GGT, ácido úrico, cálcio total e cálcio iônico, colesterol, 

triglicérides, cortisol, insulina, AGNEs e BHB que que tiveram influência apenas do 

fator etário. Não influenciou o ganho de peso semanal nem o ECC dos cordeiros. O 

uso parenteral da vitamina D na ovelha, independente do seu uso no cordeiro 

aumentou a concentração plasmática de vitamina E e diminuiu a atividade da CK, no 



cordeiro. O uso parenteral de vitamina D no cordeiro, independente do uso na 

ovelha, reduziu a glicemia e aumentou a albumina sérica dos cordeiros; e agiu 

diminuindo a sensibilidade à insulina em cordeiros filhos de ovelhas que receberam 

suplementação vitamínica durante a gestação, independente da suplementação 

diretamente no cordeiro, quando avaliada pelo teste RQUICK BHB. O teste RQUICK 

não se mostrou efetivo em mensurar a sensibilidade a insulina nesse experimento. 

Quando desafiados pelo teste de tolerância à glicose, a suplementação de cordeiros 

com a vitamina D, sem haver suplementação prévia da ovelha, reduziu a 

sensibilidade insulínica destes indivíduos. 

 

Palavras-chave: Ovino. Vitamina E. Metabolismo energético. Estresse oxidativo 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
FARIA, M.R. Insulin sensitivity and oxidative metabolism of lambs from ewes 
supplemented with high levels of vitamin D in the prepartum period [Sensibilidade à 
insulina e metabolism oxidative de cordeiros provenientes de ovelhas 
suplementadas com altas doses de vitamina D no período pré-parto]. 2017. 112f. 
Dissertação (Mestrado em Clínica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

To evaluate the effect of parenteral supplementation with vitamin D on insulin 

sensitivity, oxidative and energetic metabolism, we used 29 newborns, crossbreed 

(Santa Inês x Dorper) and healthy lambs. These animals were divided into four 

groups, DD- lambs of sheep supplemented with 70,000 IU /kg of vitamin D, IM, on 

the 108th day of gestation and also received supplementation with 24 hours of life; 

DC - lambs of sheep supplemented with the same dose and on the same day of 

gestation and who did not receive vitamin D; CD- lambs from sheep that did not 

receive vitamin D but received vitamin D, by IM, at a dose of 70,000 IU / kg on the 

first day of life; and CC- lambs born to ewes who did not receive vitamin D and who 

also did not receive vitamin supplementation. Blood samples were collected at two 

(T0) and 28 (T1) days of life for determination of urea, creatinine, total protein, 

albumin, cholesterol, triglycerides, uric acid, total calcium, ionic calcium, AGNEs , 

BHB, glucose, cortisol, insulin, vitamins D and E and the activities of enzymes CK, 

AST, GGT. The values of RQUICK and RQUICK BHB were determined. From the 

oxidative metabolism were evaluated SOD, GSH-Px, HRFP, TBARS, TAS. Glucose 

tolerance test was also performed in lambs with 30 days of age, and the areas under 

the curve were determined for glucose, BHB, AGNEs and insulin. The lambs were 

weighed weekly and the body condition score was evaluated. The administration of 

vitamin D in healthy lambs was efficient in increasing the plasma concentrations of 

25-hydroxyvitamin D, but did not influence the concentrations of urea, creatinine, 

total protein, AST, GGT, uric acid, total calcium and ionic calcium, cholesterol, 

triglycerides , cortisol, insulin, AGNEs and BHB that had influence only of the age. It 

did not influence the weekly weight gain or ECC of the lambs. The parenteral use of 

vitamin D in sheep, regardless of its use in lamb increased the plasma concentration 

of vitamin E and decreased CK activity in the lamb. The use of parenteral vitamin D 

in lamb, regardless of use in sheep, reduced glycemia and increased serum albumin 



in lambs; and decreasing insulin sensitivity in lambs of sheep that received vitamin 

supplementation during gestation, independent of supplementation directly in the 

lamb, when evaluated by the RQUICK BHB test. The RQUICK test was not effective 

in measuring insulin sensitivity in this experiment. When challenged by the glucose 

tolerance test, supplementation of lambs with vitamin D, without previous 

supplementation of the sheep, reduced the insulin sensitivity of these subjects.  

 

Keywords: Sheep. Vitamin E. Energy metabolism. Oxidative stress 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O período que compreende o parto até o desmame é caracterizado por 

complexas adaptações fisiológicas do indivíduo que passa da condição de feto para 

neonato (HILLMAN et al., 2012). Nessa fase há mudanças fisiológicas e metabólicas 

decorrentes da saída do ambiente intrauterino para o mundo externo. Essas 

mudanças incluem tanto respiração como o controle da temperatura corporal, a 

ingestão do colostro, fundamental para alguns animais como os ruminantes e 

também os desafios imunológicos pelo primo contato com patógenos, além da 

competição por alimento e o convívio com outros animais (DWYER e LAWRENCE, 

2005). Nessa fase os indivíduos têm elevada atividade metabólica que, leva também 

à produção de substâncias reativas de oxigênio (SAUGSTAD, 2003) que deve ser 

bem compensada pelo recém-nascido.  

O estresse metabólico e até mesmo o oxidativo, que praticamente todos os 

mamíferos domésticos passam nessa fase, vêm ganhando maior destaque nos 

últimos anos, não só para minimizar os desafios inerentes ao período reduzindo as 

perdas, mas, principalmente devido ao aumento de casos de distúrbios metabólicos 

nas progenitoras e a potencial relação desses problemas com a saúde e 

desenvolvimento do neonato. Na medicina veterinária, essa maior casuística se 

deve especialmente ao aumento da criação em sistemas intensivos de produção, 

onde se prioriza a máxima eficiência produtiva e animais com escore de condição 

corporal médio tendendo a alto, que no caso dos ovinos podem levar à toxemia da 

prenhez (TP), enfermidade metabólica de difícil tratamento e elevada letalidade 

(DUEHLMEIER et al., 2013). Em humanos, essa preocupação não é tão recente, 

porém é crescente em decorrência do aumento da frequência de casos de 

enfermidades como, diabetes gestacional, associada ou não à obesidade e à 

resistência insulínica. Muitos estudos, para esclarecer a patogenia desses processos 

nos humanos são realizados em ovinos como modelo experimental (DICKINSON et 

al.,1991)  pois a ovelha é mais predisposta à doenças de caráter metabólico, como a 

TP, além de ser uma espécie de fácil manejo e possuir período gestacional 

relativamente curto, de aproximadamente cinco meses. 

Em paralelo a esses fatos, os estudos sobre o papel da vitamina D além do 

metabolismo do cálcio estão avançando cada vez mais, especialmente os que 
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relacionam sua ação tanto ao metabolismo antioxidante quanto à sensibilidade 

insulínica. Nessa última situação, há observação de que pessoas com resistência 

insulínica e/ou diabetes tipo II tenham baixos teores dessa vitamina, porém os 

estudos ainda são inconclusivos e há necessidade de mais estudos envolvendo a 

vitamina D e a sensibilidade/resistência insulínica, para que esses fatos sejam 

confirmados (KELISHADI et al., 2014; GEORGE et al., 2012). 

Levando em consideração todos estes fatores, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos do uso parenteral de doses elevadas de vitamina D no 

desempenho produtivo, na sensibilidade à insulina e no metabolismo oxidativo e 

energético de cordeiros mestiços imediatamente após o nascimento e com um mês 

de vida.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O período que compreende o nascimento é delicado para todas as espécies 

animais, pois a primeira semana após o parto representa um período crítico na 

adaptação neonatal. As taxas de mortalidade são elevadas, entre 50 e 70% dos 

óbitos ocorrem nos primeiros três dias de vida (DWYER, 2008). Por isso esse 

período é de extrema importância para a produção animal, onde as perdas 

econômicas são altas. Quando se trata de cordeiros, as mortes podem estar 

relacionadas ao parto, distocia, prematuridade e malformações; à adaptação 

neonatal à vida extrauterina, inanição e hipoglicemia-hipotermia; à desordens 

funcionais ou doenças infecciosas, (DWYER, 2008; NUNES, 2006; SAWALHA et al., 

2007) porém, admite-se que agentes infeciosos geralmente são oportunistas nesses 

casos (ROOK et al., 1990). O peso do cordeiro é um fator determinante quando se 

trata dos riscos de mortalidade neonatal (FOGARTY et al., 2000). Entretanto, a 

presença dessas causas de mortalidade varia conforme o local e o tipo de manejo.  

Com a proximidade do final da gestação, ocorre a maturação do hipotálamo 

do feto, havendo aumento significativo da concentração de cortisol fetal devido a 

estímulos no eixo hipotalâmico-hipofisário causados pelos hormônios placentários. O 

cortisol aumentado desencadeia a conversão placentária de progesterona em 

estrógeno pela ativação da enzima 17 α-hidroxilase, o estrógeno então age no 

miométrio uterino, aumentando sua resposta a ocitocina, relaxando a cérvix, pois 

atua alterando as fibras de colágeno presentes nesta estrutura e estimula a 

produção e liberação de prostaglandina pelo útero e placenta, (PRESTES e 

LANDIM-ALVARENGA, 2006) processo que dará início as alterações maternas e 

fetais para o momento do parto. Neste período também, o pulmão do feto inicia os 

preparativos para assumir as trocas gasosas no lugar do cordão umbilical (NELSON, 

1994). Os pneumócitos tipo II começam a produzir surfactante, substância de vital 

importância para que os alvéolos se mantenham estáveis após o contato com o ar, 

já que durante a gestação eles permanecem abertos e repletos de líquido amniótico 

fetal (NELSON, 1994). 

Durante o parto, as contrações uterinas e a ruptura das membranas fetais 

causam alterações na circulação feto-placentária, há transição do fornecimento 

placentário de oxigênio para o estabelecimento da função respiratória (VAALA e 

HOUSE, 2006). Discreta acidose respiratória e metabólica somada ao estímulo 
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ambiental após o nascimento auxilia no início dos primeiros movimentos 

respiratórios espontâneos do recém-nascido. Durante as primeiras respirações, o 

pulmão se infla com ar provocando aumento do fluxo sanguíneo para este órgão, 

levando a melhor oxigenação sanguínea do neonato (VARGA et al., 2001). A 

atividade respiratória em cordeiros é irregular no período neonatal, (PICCIONE et al., 

2007) apresenta variabilidade fisiológica nas primeiras quatro semanas após o parto 

(DAVEY et al., 1998). Imediatamente após o nascimento, cordeiros apresentam 

volume cardíaco sistólico reduzido, o que leva o coração a bombear mais sangue 

para dentro dos vasos sanguíneos que possuem resistências elástica e periférica 

elevadas (PICCIONE et al., 2007). Além disso, o esforço para realizar a sucção da 

glândula mamária também eleva a frequência cardíaca neste período 

(BUSCHMANN et al., 1993).  

Quando se trata de humanos, o método de avaliação do recém-nascido mais 

utilizado, imediatamente após o nascimento e aos cinco minutos de vida, é o escore 

APGAR (APGAR et al., 1953). Na medicina veterinária, os primeiros estudos 

surgiram na década de 80, quando o APGAR foi adaptado à espécie equina, 

posteriormente, o escore recebeu adaptações e aplica-se também à avaliação de 

bovinos, caninos, ovinos e caprinos (VASSALO et al., 2014). Este método foi 

modificado por Born (1981), que realizou alterações no seu sistema de pontuação 

(GASPARELLI et al., 2009; VERONESI et al., 2009). O teste baseia-se na avaliação 

das frequências cardíaca e respiratória, tônus muscular, coloração das mucosas e 

respostas reflexas. É um teste confiável para a predição de sobrevivência à curto 

prazo (VERONESI et al., 2009) e que deve ser realizado como forma de avaliar a 

situação clínica dos neonatos imediatamente após o parto. A avaliação da vitalidade 

pelo escore APGAR em cordeiros é efetiva se realizada até os 15 minutos de vida 

(BOVINO et al., 2014). 

O processo de adaptação fetal ao meio extrauterino é lento, (NOWAK et al. 

2000) e depende da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal mediado pelo 

cortisol, potente estimulador metabólico (SCHWARTZ e ROSE, 1998; WOOD, 1999). 

A maturação de todo o mecanismo endócrino ao nascimento tem importante papel 

na habilidade termorreguladora dos recém-nascidos, iniciada ainda na fase uterina, 

sendo o cortisol e os hormônios tireoidianos fundamentais para que a maturação 

ocorra adequadamente (FOWDEN et al., 1998; LIGGINS, 1994; MILLER et al., 

2009). Este período envolve modificações funcionais e a maturação de todos os 
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órgãos e sistemas do recém-nascido, além dos mecanismos homeostáticos 

termorreguladores, cardiovasculares e metabólicos (PLADYS et al., 2008).  

Os neonatos são altamente susceptíveis a hipóxia após o nascimento, pois 

apresentam os barorreceptores ainda imaturos, menor complacência da parede 

torácica, menor diâmetro e rigidez das vias aéreas inferiores, menor capacidade de 

expansão alveolar e altos requerimentos metabólicos em relação ao oxigênio 

(GRUNDY, 2007; SILVA, 2012). Os neonatos ovinos têm o centro termorregulador 

ainda não totalmente desenvolvido, por isso, frequentemente apresentam 

temperaturas 0,5-1,0°C mais elevadas que os animais adultos, situando-se entre 

39,5-40,5
o
C (TERRA e REINOLDS 2014). A temperatura corporal do cordeiro é 

controlada por elevações na atividade metabólica neonatal, principalmente pelo fluxo 

sanguíneo priorizando os órgãos vitais ao invés das extremidades (BATCHELDER et 

al., 2007) e pela oxidação de tecido adiposo marrom, que nesta espécie representa 

de 2- 4,5% do peso corporal dos neonatos (NOWAK e POINDRON, 2006).  

Cordeiros cuja temperatura retal encontra-se abaixo dos valores fisiológicos para a 

faixa etária tendem a não alcançar a glândula mamária para realizar a ingestão de 

colostro (DWYER e MORGAN, 2006). E cordeiros que nascem menores sofrem mais 

perdas de calor que os cordeiros maiores (CORRÊA et al., 1979).  

Geralmente os cordeiros se levantam em cerca de 30 minutos, se mantém em 

estação logo depois, e iniciam a procura pela glândula mamária em um período de 

até 90 minutos. Sendo este processo mais rápido para ovinos do que para outras 

espécies de animais (DWYER, 2003). A falha do recém-nascido em se levantar e 

mamar rapidamente pode ser resultado do vigor neonatal reduzido, do mau instinto 

materno ou condições ambientais adversas (DWYER e LAWRENCE, 2005). Os 

animais recém-nascidos possuem sistema imunológico imaturo e incapaz de 

produzir seus próprios anticorpos. Em algumas espécies, como nos primatas, que 

possuem placenta do tipo hemocorial, 90% dos anticorpos são transferidos da mãe 

para o feto através da placenta. Já os ruminantes apresentam placenta do tipo 

sindesmocorial, que não permite a passagem de macromoléculas da circulação 

materna para a fetal devido à existência de um número maior de camadas teciduais 

separando a circulação de ambos (COLAÇO, 1990). Portanto, os cordeiros ao 

nascimento são agamaglobulinêmicos ou hipogamaglobulinêmicos.  
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Para todo recém-nascido, a ingestão de colostro é fundamental, devido a 

grande quantidade de anticorpos, polissacarídeos, lipídeos e vitaminas que contém. 

A concentração de anticorpos presentes no colostro diminui após a primeira 

mamada e retornam aos teores encontrados no leite normal, entre o terceiro e 

quarto dia após o parto (BULNES, et al., 1993). O intestino de ruminantes neonatos 

somente é permeável a macromoléculas durante as primeiras 24-48 horas pós-

parto. As imunoglobulinas do colostro, principalmente a IgG, são absorvidas pelo 

intestino e transferidas integralmente para a corrente sanguínea durante este 

período. Baixos teores de IgG no soro de cordeiros têm sido associado com  

aumento no risco de doenças e morte (GILBERT et al., 1988). A transferência 

inadequada de imunidade passiva da mãe para o cordeiro pode ser resultante de 

deficiências na produção, no consumo ou na absorção intestinal do colostro 

(FERNÁNDEZ et al.,1995; GARRY et al.,1996). Mellor e Murray (1985) recomendam 

em seu estudo, ingestão de aproximadamente 180 e 210 ml de colostro/kg para 

cordeiros nascidos em confinamento e a campo, respectivamente, nas primeiras 18 

horas de vida, como sendo volume suficiente para promover imunização dos 

animais. 

A inanição ocorre quando os cordeiros falham totalmente ou parcialmente no 

consumo do colostro e/ou leite, devido à fraqueza, competição com outros filhotes 

ou inadequada produção de colostro pela ovelha (MELLOR, 1988). Os neonatos que 

apresentam quadro de inanição não exibem maturação e funcionamento adequado 

do intestino, sugerindo que estas mudanças gastrointestinais podem ser estimuladas 

por constituintes não nutricionais do colostro como, por exemplo, enzimas, 

hormônios e fatores de crescimento que estão presentes em altas concentrações no 

colostro imediatamente após o parto (MELLOR e STAFFORD, 2004). A inanição 

provoca hipoglicemia, onde a concentração de glicose no plasma pode chegar a 0,5 

mmol/L (glicose normal - 4 a 8 mmol/L), além de gasto das reservas corporais. A 

falta de glicose no sangue acarreta alterações cerebrais, fato que prejudica a 

produção de calor pelo cordeiro, causando hipotermia (MELLOR e STAFFORD, 

2004). Cordeiros provenientes de partos duplos e triplos são mais susceptíveis a 

hipotermia quando comparados aos de parto simples.  A imaturidade e as baixas 

reservas corporais são mais comuns nos cordeiros provenientes de partos duplos e 

triplos, e o fato de as ovelhas levarem mais tempo para lamber dois a três filhotes 



21 

logo após o parto, faz com que os cordeiros fiquem mais expostos ao clima 

(SHUBBER et al., 1979). 

Dentre as principais práticas de manejo que favorecem a sobrevivência e a 

saúde do neonato durante o período pós-parto, o corte e a cura do umbigo se 

destacam, este procedimento pode ser realizado com solução de iodo 10% ou 5%. A 

desinfeção do umbigo é feita através de sua imersão na solução iodada por no 

mínimo um minuto. Este procedimento deve ser repetido ao longo dos primeiros dias 

de vida dos animais e é uma maneira de se prevenir infecções que podem se 

instalar através do coto umbilical (SIMPLICIO, 2004). 

O período após o parto nos ovinos é caracterizado por interação 

comportamental intensa entre a ovelha e os cordeiros (DWYER, 2003; DWYER e 

LAWRENCE, 1998) durante os três primeiros dias (MORGAN e ARNOLD, 1974). O 

vínculo materno nos ovinos é mediado pelo mecanismo olfatório, no momento do 

parto há liberação de monoaminas, aminoácidos e ocitocina dentro do bulbo olfatório 

da ovelha, estimulando a atração da mãe pelo líquido amniótico (HOUSE, 2014). A 

ovelha depois do parto se levanta e cheira o cordeiro, após isso, começa a lamber 

primeiramente a região da cabeça e pescoço do neonato, depois permite que ele se 

levante e mame colostro (SILVA, 2012). Quando este processo falha espera-se 

haver rejeição da ovelha em relação ao neonato, fato comumente visto em casos de 

cesarianas, já que o estímulo olfatório é prejudicado quando a mãe não tem contato 

com líquido amniótico e as membranas fetais do recém-nascido (BOVINO et al., 

2014). A sobrevivência do cordeiro não depende apenas de uma rápida ingestão de 

imunoglobulinas via colostro, mas também da interação entre a ovelha e o filhote 

logo após o parto (ROOK et al., 1990). 

Ovelhas com baixo peso ao parir (escore 1-2,5/5) podem ter menor produção 

de colostro e seus cordeiros têm maiores chances de não conseguir ingerir ou 

absorver as imunoglobulinas do colostro (CHRISTLEY et al., 2003). De acordo com 

Corrêa et al. (1979), a nutrição inadequada da ovelha durante o último terço da 

gestação tem como consequências a diminuição do período gestacional, do peso e 

do vigor do cordeiro ao nascimento. Como consequência, haverá diminuição das 

reservas energéticas do neonato e sua adaptação metabólica para produzir calor em 

resposta ao ambiente, será diminuída. O cordeiro demora mais tempo para ficar de 

pé e realizar a primeira mamada. Portanto, esses cordeiros se tornam mais 

susceptíveis ao complexo hipotermia/inanição e à morte.  
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Alterações na composição e viscosidade do colostro podem refletir o status 

nutricional e de saúde da ovelha, além de trazer consequências para o cordeiro. 

Quanto mais viscoso e espesso o colostro, mais difícil será para o neonato realizar a 

sucção eficientemente. A viscosidade aumentada do colostro sugere atraso no início 

da lactogênese e baixo volume colostral produzido. A viscosidade é relativamente 

maior em ovelhas que tem parto duplo em relação as que têm partos simples. 

Ovelhas que apresentam quadro de mamite ainda no pré-parto possuem redução na 

concentração de imunoglobulinas colostrais, sendo esta associada ao aumento na 

mortalidade dos filhotes (CHRISTLEY et al., 2003).  

Quando se oferece assistência às ovelhas durante o parto e se asseguram 

abrigo e aleitamento aos cordeiros nos três primeiros dias de vida, as taxas de 

mortalidade neonatal diminuem (CORRÊA et al., 1979). A sobrevivência do cordeiro 

que não ingere colostro adequadamente varia de 16 horas a cinco dias, dependendo 

da nutrição pré-natal da mãe e da temperatura ambiente. Boas condições de parto, 

programas de prevenção de doenças, nutrição da ovelha durante a gestação e 

lactação com dietas balanceadas, seleção genética e práticas de manejo adequadas 

são importantes também no controle da mortalidade perinatal (ROOK et al., 1990). 

As fêmeas, ao darem cria, devem estar com as vacinas em dia, separadas em lotes 

higienizados e tranquilos e nesta fase, as fêmeas devem ser manejadas com 

cuidado, sem provocar estresse aos animais (GRANADOS et al, 2006). 

Em humanos, enfermidades metabólicas são amplamente estudadas, 

principalmente as relacionadas à diabetes gestacional, devido a maior incidência 

desta nos tempos atuais, juntamente com fatores como obesidade, doenças 

cardiovasculares e resistência insulínica. Esta última tem recebido destaque, pois foi 

comprovado, que neonatos provenientes de partos complicados devido à obesidade 

materna ou diabetes gestacional possuem risco aumentado de serem obesos e 

resistentes à insulina ao longo de sua vida, terem problemas cardiovasculares e 

maior predisposição à síndrome metabólica (CATALANO e EHRENBERG, 2006; 

CATALANO et al., 2009). Durante a gestação de mulheres obesas ou com 

resistência à insulina, ocorre maior lipólise e disponibilidade de ácidos graxos não 

esterificados (AGNEs) para serem utilizados como substratos adipogênicos pelo 

feto. A maior concentração de insulina neste período é outro fator ligado ao 

crescimento excessivo do feto, pois contribui para o aumento da gordura fetal. A 

obesidade, portanto, tem importante fator hereditário, sendo transmitida ainda no 
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ambiente uterino (CATALANO et al., 2009) para a prole juntamente com as 

características diabetogênicas (CATALANO e EHRENBERG, 2006). 

A resistência insulínica é definida como o estado onde concentrações normais 

de insulina provocam resposta menor do organismo à sua ação (KAHN, 1978). A 

resistência insulínica pode ser específica apenas alguns tecidos ou pode ser 

generalizada (BAUMAN, 2000). A resposta de cada tecido à ação da insulina é 

variável, pois existem diversos mecanismos e respostas biológicas a sua ação, 

dependendo de qual é o órgão alvo. No fígado, a insulina inibe a glicólise, a 

gliconeogênese e a glicogenólise; nos músculos, estimula a exteriorização dos 

canais GLUT e o processamento intracelular de glicose; no tecido adiposo, estimula 

os canais GLUT-4, a atividade da lipase (aumentando a lipólise), inibe a lipogênese 

e eleva os teores de glicose circulantes (BELL e BAUMAN, 1997; CUNNINGHAM e 

KLEIN, 2007). A deficiência secretória de insulina é determinada pela alteração da 

capacidade secretora do pâncreas em resposta a um fator que estimularia essa 

secreção, não implicando em estado alterado de resistência à insulina (DE KOSTER 

e OPSOMER, 2013). Assim como a obesidade, a resistência insulínica possui um 

componente genético importante, tendo alto risco de ser passada da mãe para o 

filho, tanto para humanos quanto para animais (DE KOSTER e OPSOMER, 2013). 

Existem diversos métodos para se avaliar a resistência insulínica em 

humanos (DEFRONZO et al., 1979), o teste ouro é o clamp hiperinsulinêmico 

euglicêmico, porém este teste é demorado, dispendioso, requer mão de obra 

qualificada e aparelhos caros para sua execução (GELONEZE e TAMBASCIA, 2006;  

RABASA-LHORET et al., 2003).  

O teste de tolerância à glicose intravenosa (TTGIV) é amplamente utilizado 

por ser de execução mais simples. Nele aplica-se glicose em bolus por via 

intravenosa e amostras de sangue são coletadas seriadamente para análise de 

glicose e insulina (DE KOSTER e OPSOMER, 2013). A concentração de glicose 

sanguínea durante a realização do TTGIV é proveniente do bolus de glicose 

administrado, da produção de glicose endógena pelo fígado e rins, absorção de 

glicose pelos intestinos, excreção renal de glicose, absorção de glicose pela 

glândula mamária e/ou útero gravídico quando existe e absorção de glicose pelos 

tecidos sensíveis (músculo esquelético e tecido adiposo) (PIRES et al., 2007). Já a 

concentração de insulina no sangue durante o TTGIV é resultado da secreção 

pancreática em resposta ao bolus de glicose e da eliminação da insulina pelo fígado. 
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A resistência à insulina é identificada no teste TTGIV, quando o clearance da glicose 

é baixo, a área sob a curva (do inglês – area under curve- AUC) de glicose é alto, o 

tempo para atingir a metade da concentração máxima de glicose e o tempo para 

atingir a concentração basal de glicose novamente após o estímulo (PIRES et al., 

2007).  

Atualmente testes mais rápidos como o QUICK (quantitative insulin sensitivity 

check indexes) e sua versão revisada, o RQUICK estão sendo mais usados, pois 

sua execução é mais barata e seus resultados tão confiáveis quanto os outros 

métodos. Consistem em cálculos matemáticos baseados na transformação 

logarítmica da liberação rápida de glicose e da concentração de insulina, podem 

utilizar ainda as concentrações de AGNEs (ácidos graxos não esterificados) e BHB 

(β-hidroxibutirato). Seus resultados são altamente confiáveis quando comparados 

aos resultados obtidos através do clamp (RABASA-LHORET et al., 2003). Quanto 

menores os valores encontrados nos testes QUICK e RQUICK, maior a resistência à 

insulina do indivíduo. Obesos e diabéticos, que naturalmente possuem resistência à 

insulina, possuem menores índices do que indivíduos saudáveis (HOLTENIUS e 

HOLTENIUS, 2007). 

Muitos estudos relacionados à resistência insulínica possuem os ovinos como 

modelo experimental, devido a sua facilidade de manejo, docilidade e maior 

predisposição a doenças metabólicas principalmente gestacionais. Este fato se dá 

devido à alta incidência de gestações gemelares e balanço energético negativo 

nesta espécie. Os modelos experimentais animais apresentam semelhanças 

clínicas, laboratoriais e histopatológicas com o diabetes e a resistência insulínica em 

humanos, porém cada espécie apresenta características próprias em resposta ao 

quadro, por isso, têm sido amplamente utilizados por pesquisadores em todo o 

mundo (DA SILVA e NOGUEIRA, 2015). Dickinson et al., (1991) realizaram estudo 

em ovelhas e cordeiros, onde mostrou que a indução de quadro diabético com 

estreptozocina nas mães, através da destruição das células β pancreáticas, causou 

aumento do peso ao nascimento dos cordeiros e alterou a glicemia e a resposta 

insulínica na ovelha, o que acarretou alterações nesses parâmetros nos cordeiros 

recém-nascidos também. Dessa maneira, concluiu que ovinos são bons modelos 

experimentais, passíveis de serem utilizados em investigações sobre diabetes e 

resistência a insulina durante a gestação.    
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Em vacas e ovelhas, durante a gestação, baixas concentrações de insulina 

estão circulantes, diferentemente de humanos. O que leva a redução na absorção 

de glicose por órgãos dependentes desse hormônio, como os tecidos adiposo e 

muscular; há aumento da disponibilidade de glicose para a glândula mamária, (VAN 

KNEGSEL et al., 2007) aumento da lipólise, proteólise e da gliconeogênese 

(CUNNINGHAM e KLEIN, 2007).Tornando-as levemente resistentes à insulina 

durante este período fisiológico (BELL, 1995; PIRES et al., 2007). Nos bezerros, 

como a glândula mamária é inativa, o músculo estriado é o principal local de 

consumo da glicose (BOSSAERT et al., 2009; DUEHLMEIER et al., 2007).   

Embora a glicemia seja considerada o principal substrato metabólico 

regulando a liberação de insulina pelo pâncreas, sabe-se que para ruminantes, este 

não é um fator determinante em condições normais, (BASSETT, 1975) e sim os 

AGNES (SASAKI e TAKAHASHI, 1980; SASAKI et al., 1984). O metabolismo da 

glicose dos ruminantes é caracterizado por baixas concentrações de glicose 

periférica (HAYIRLI, 2006) levando a uma baixa resposta de insulina (SASAKI, 

2002). O metabolismo da glicose é regulado pela entrada e saída da glicose e dos 

precursores glicogênicos do sangue, rigorosamente controlada por hormônios. 

Enquanto as espécies monogástricas dependem da absorção da glicose pelo 

intestino, os ruminantes absorvem pequena quantidade de glicose por essa via (DE 

KOSTER e OPSOMER, 2013). A maior parte da glicose circulante em ruminantes 

adultos é originária da gliconeogênese hepática e renal, na qual diferentes 

substratos endógenos e exógenos são usados para este processo. Nos pré-

estômagos, são formados os AGNEs através da fermentação microbiana de 

carboidratos provenientes da alimentação. Quantitativamente, o propionato (60-74%) 

é o precursor glicogênico mais importante dentre eles, seguido de lactato (16-26%), 

alanina (3-5%), valerato e isobutirato (5-6%), glicerol (0,5-3%) e outros aminoácidos 

(8-11%).  

A diabetes possui relação próxima com o estresse oxidativo, conforme 

relatam estudos em humanos, que afirmam que o metabolismo de glicose e o 

aumento de sua concentração no sangue e nos tecidos são importantes causadores 

de estresse oxidativo celular em pacientes diabéticos, (GIUGLIANO et al., 1995; 

MIYATA et al., 1999; TASFAMARIAN e COHEN, 1992) devido à elevada taxa de 

oxidação da glicose aumentar a formação de radicais livres de forma 

desproporcional. A resistência à insulina também eleva a produção de EROS pelas 
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mitocôndrias (NICHIGAKI et al., 2010). Existem diversas hipóteses tentando explicar 

como o estresse oxidativo celular interfere na patogenia da diabetes, alguns autores 

citam que inflamações devido aos problemas circulatórios em pacientes diabéticos, 

como a aterosclerose, aumentariam o estresse oxidativo, pois a maior presença de 

células polimorfonucleares e monócitos durante o processo de fagocitose, 

produziriam maiores quantidades de peróxido de hidrogênio  (BAYNES, 1991;  

WEST, 2000). Outros autores sugerem que a produção de EROS devido à 

hiperglicemia interfere na produção de fatores de relaxamento do endotélio dos 

vasos sanguíneos, como o óxido nítrico, piorando os quadros de doenças vasculares 

em pacientes diabéticos (JOHNSTONE et al., 1993), porém mais estudos são 

necessários para elucidar os mecanismos de ação do estresse oxidativo sobre a 

resistência insulínica e a diabetes.  

Estresse oxidativo descreve processos deletérios celulares que ocorrem em 

consequência do desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROS) e das defesas antioxidantes do organismo (HALLIWAL e GUTTERIDGE, 

2001; NASCIMENTO, 2012; RIBEIRO e GONZALÉZ, 2003).  

EROs é o termo que designa moléculas reativas e radicais livres derivados do 

metabolismo do oxigênio (FERREIRA, 2007). Os radicais livres apresentam um 

elétron desemparelhado em sua orbital mais externa, conferindo a eles reatividade e 

instabilidade, o que favorece sua interação com outras moléculas (NASCIMENTO, 

2012). Eles podem ser produzidos na mitocôndria, retículo endoplasmático, 

lisossomos, membrana celular ou nos peroxissomos, (PARKE e PARKE, 1995), 

porém, a mitocôndria devido a sua alta taxa de consumo de oxigênio na geração de 

ATP produz mais EROS do que qualquer outra estrutura celular (DAVIS et al., 1982; 

WOODS et al., 1998). As EROS na tentativa de se estabilizar, ligam-se a moléculas 

por meio de reações de óxido-redução, o que pode levar a formação de mais 

radicais livres. O processo de formação de EROS é constante e faz parte do 

metabolismo basal celular (VISIOLI e PIETTA, 2000), contudo se o organismo 

possuir sistema antioxidante efetivo, as EROS não representam ameaça.  

Antioxidante, pode ser definido como qualquer substância que quando 

presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato oxidável, 

atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz (NASCIMENTO, 2012; 

SIES e STAHL, 1995). Podem ser definidos como enzimáticos ou não enzimáticos; 

pelo seu mecanismo de ação - prevenção, interceptação ou reparação ou ainda por 
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sua produção – endógena ou exógena (FERREIRA, 2007). Os antioxidantes de 

prevenção evitam nova formação de EROS, os de interceptação reagem 

diretamente com as EROS, transformando-os em substâncias menos reativas; e os 

de reparação agem reparando os danos causados à molécula de DNA e 

reconstruindo membranas celulares lesadas (BIANCHI, 1999). 

Os mecanismos de defesa antioxidante endógenos regulam rigorosamente o 

acúmulo de EROS, eles são capazes de diminuir e prevenir a oxidação das 

moléculas, porém pequenas variações nas concentrações de EROS são 

necessárias para melhorar a ação imune e inflamatória (SORDILLO e RAPHAEL, 

2013). Em baixas concentrações, EROS são necessários para a regulação de 

processos celulares normais, resposta imune, inflamação e desempenham papel 

importante na regulação do tônus vascular necessário para aumentar o fluxo 

sanguíneo para áreas onde existam infecções (SORDILLO e RAPHAEL, 2013). 

Os antioxidantes enzimáticos intracelulares, como a superóxido dismutase 

(SOD) e a glutationa peroxidase (GSH-Px) contribuem para a defesa oxidativa 

catalisando a redução de peróxido de hidrogênio e lipídeos, podendo ser 

consideradas marcadores de estresse oxidativo (TUZUN et al., 2002). A SOD é uma 

metaloenzima essencial para as hemácias, é uma das mais efetivas enzimas 

antioxidantes intracelulares. Ela catalisa a dismutação de O2- para H2O2 (substância 

menos reativa), durante a auto-oxidação da hemoglobina. Nos mamíferos existem 

três formas de SOD – ligada ao zinco e ao cobre (CuZnSOD), que está localizada no 

citoplasma; ligada ao manganês (MnSOD), localizada na mitocôndria e a SOD que 

se encontra no meio extracelular (EC-SOD) que é semelhante a CuZnSOD porém 

contém proteína. A GSH-Px é um detoxificador celular, sua ação ocorre juntamente 

com a da SOD, pois ela transforma H202 produzido pela SOD em água. A catalase  

tem função de catalisar a redução de H202 em água e oxigênio. Além deles, existem 

os antioxidantes não enzimáticos, como a vitamina E, β caroteno e o ácido úrico 

(HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1989). 

A capacidade antioxidante de um organismo pode ser monitorada de 

diferentes formas, uma delas, é através da capacidade de redução do ferro 

plasmático (HRFP), descrito por Benzie e Strain (1996), que demonstra a atividade 

relativa e a interação entre os agentes antioxidantes. Este teste possui correlação 

com as concentrações de albumina, ácido úrico e vitamina E circulantes. Outra 

forma de se mensurar o estresse oxidativo é através do teste TBARS, que 
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representa uma estimativa da quantidade final de produtos obtidos pela oxidação de 

gorduras, incluindo o malondialdeido (MDA), dessa forma, ele mostra a peroxidação 

de gorduras. Quando o teste é realizado com amostras de plasma, ele é 

considerado um bom indicador geral de estresse oxidativo (ARMSTRONG e 

BROWNE, 1994). Resultados aumentados no TBARS indicam existência de 

estresse oxidativo celular importante (HALLIWELL e CHIRICO, 1993). O status 

oxidante total (TAS) é um teste que realiza a mensuração do equilíbrio entre os 

agentes pró-oxidantes e os antioxidantes no plasma (CASTILLO et al., 2006; 

GHISELLI et al., 2000).  

Distúrbios no equilíbrio entre a produção de EROS e as defesas antioxidantes 

do organismo podem resultar em danos substanciais aos tecidos, gerando 

peroxidação de lipídios, oxidação de proteínas e agressões a carboidratos e ao DNA 

celular. O excesso de EROS pode levar à perda da função normal da membrana e 

até à morte celular se a condição persistir. O estresse oxidativo gerado pelas 

grandes quantidade de EROS produzidos, pode levar à quadros de inflamação 

crônica, degenerações e contribuir para a patogênese de várias doenças 

(SORDILLO e RAPHAEL, 2013).  

Os neonatos são especialmente predispostos ao estresse oxidativo celular, 

pois imediatamente após o nascimento, devido à rápida perfusão sanguínea para os 

tecidos, são expostos a grandes concentrações de oxigênio (FRANK, 1985). Além 

disso, possuem as defesas antioxidantes do organismo reduzidas, menores 

concentrações de SOD nas hemácias e de antioxidantes plasmáticos; sistema imune 

imaturo que facilita infecções e inflamações e elevada produção de radicais livres 

tóxicos (SAUGSTAD, 2003). Todas essas condições, somadas a maior atividade 

metabólica nesta fase, causam aumento na produção de EROS, levando ao quadro 

de estresse oxidativo.  

A vitamina D, é uma vitamina solúvel em gordura. Para ruminantes adultos, as 

duas principais fontes de vitamina D são resultantes da conversão fotoquímica de 7-

desidrocolesterol em vitamina D3 (colecalciferol) na pele ou nas plantas durante 

exposição à radiação ultravioleta (HIDIROGLOU et al. 1979) ou como resultado da 

conversão fotoquímica de ergosterol em vitamina D2 (ergocalciferol). A vitamina D3 e 

vitamina D2 também podem ser suplementadas na dieta de ruminantes através de 

formas cristalinas disponíveis comercialmente. Para os fetos, a fonte de vitamina D é 

a materna, através do transporte pelo cordão umbilical ou pela placenta (ROSS et 
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al., 1979). Na espécie ovina esse transporte é efetivo, porém não se nota este tipo 

de comportamento para bovinos e suínos (PAULSON e DELUCA,1986). 

 

Figura 1– Esquema ilustrativo do metabolismo da vitamina D 

 
 

Fonte – Bui e Christin-Maitre, 2011. 
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A vitamina D, pró-hormônio, proveniente da alimentação, chega ao intestino, e 

é absorvida juntamente com as moléculas de gordura e com outras vitaminas 

lipossolúveis. A presença da bile se faz necessária para que ocorra absorção das 

moléculas de vitamina D através dos quilomícrons pelo sistema linfático (BRAUM, 

1986). No fígado, ocorre a hidroxilação da vitamina D, produzindo 25-(OH)D, esse 

metabólito inativo é o mais abundante na circulação sanguínea de humanos e 

animais. Ele então é transportado até os rins, onde ocorre a produção de um 

metabólito ativo, o hormônio (1,25-(OH)2D) e um inativo, o [24,25-(OH2D]. Este 

hormônio é então transportado para o intestino, ossos e para o restante do 

organismo. Sua produção é controlada pelo paratormônio (PTH) em resposta as 

concentrações de cálcio e fósforo do organismo, sendo este, de vital importância no 

metabolismo destes componentes (DELUCA, 1990). Já a vitamina D3 proveniente da 

produção fotoquímica na pele, entra no fluido extracelular e torna-se imediatamente 

disponível para o metabolismo (HORST e REINHARDT, 1981). O organismo pode 

acumular vitamina D em diversos tecidos, porém o tecido adiposo é o principal 

(MAWER, 1974). De acordo com Lawson e Davie (1979), todos os tecidos podem 

absorver e liberar vitamina D em momentos de necessidade, porém o tecido adiposo 

difere dos outros, pois possui um mecanismo de liberação da vitamina D para o 

sangue mais lento, dessa forma acumulando maiores concentrações de vitamina 

que está na sua forma inativa.  

Em ruminantes, existe elevada taxa de degradação ruminal de vitamina D3 

quando esta é administrada por via oral, fazendo com que os teores absorvidos da 

vitamina administrada sejam menores do que 50% do que foi administrado. Dessa 

forma, essa via de administração para ruminantes não é viável (SOMMERFELDT et 

al., 1980). A administração por via parenteral se mostra mais eficiente, conforme 

mostra Hidiroglou et al., (1984)  em seu estudo com ovinos suplementados com 

vitamina D3, onde foi possível notar que 24h após a administração, os teores 

circulantes de vitamina D estavam altos e permaneceram elevados por 22 dias após 

a aplicação. Já para bovinos, os teores se elevam sete dias após a administração 

parenteral de vitamina D3.   

No rúmen, o metabolismo da vitamina D pelos microrganismos ruminais pode 

ser considerado como processo de desintoxicação para os animais que recebem 

grandes quantidades de vitamina D por via oral, pois a vitamina D é quebrada em 

metabólitos inativos, diminuindo sua toxicidade (SOMMERFELDT et al., 1983). O 
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rúmen representa um importante ponto de controle do metabolismo da vitamina D 

para os ruminantes, pois mesmo com longos períodos de exposição à luz solar e 

consumo de grandes quantidades de plantas irradiadas, os animais não se intoxicam 

pelo contato com concentrações elevadas de vitamina D.  

A vitamina D tem recebido destaque em estudos relacionados à resistência 

insulínica em humanos, devido a sua capacidade de aumentar a secreção de 

insulina, como consequência, há diminuição da glicemia e da resistência à insulina. 

Contudo, a vitamina D só tem efeito sobre a secreção de insulina quando os teores 

de cálcio circulantes estão adequados (CHIU et al., 2004). Por outro lado, baixas 

concentrações de vitamina D, são acompanhadas de aumento nos teores de 

paratormônio circulante, fato que acarreta o aumento de cálcio no interior das 

células, que em excesso, inibem o efeito da insulina nos seus receptores teciduais e 

desativa os canais GLUT-4, os principais transportadores de glicose nos tecidos 

muscular e adiposo (MEERZA et al., 2010).  

As células β pancreáticas possuem em sua membrana, receptores de 

vitamina D e expressão de 1-α-hidroxilase, enzima que atua na conversão de 

25(OH)D para (1,25(OH)2D3). Este metabólito da vitamina D supostamente estimula 

a secreção de insulina, pois age aumentando os canais de cálcio citosólicos, 

levando mais cálcio para o interior das células β, dependentes desse aumento 

agudo nos teores de cálcio para secretarem insulina. Porém não se sabe se existem 

outros mecanismos ligados à presença de vitamina D além desses sobre as células 

pancreáticas que poderiam aumentar a secreção de insulina (HUANG et al., 2009). 

Outro efeito da (1,25(OH)2D3) é ativar diretamente a transcrição do gene 

responsável pelos receptores de insulina, dessa forma aumentando a expressão de 

receptores insulínicos nas células (FLEET RAPID, 2004).   

A função biológica da vitamina D na manutenção da homeostase de cálcio e 

fósforo e na promoção da mineralização óssea está bem estabelecida, porém existe 

interesse crescente em uma série de ações de vitamina D durante a gravidez, 

incluindo seus efeitos na implantação placentária, angiogênese, função imune, 

estresse oxidativo, função endotelial, resposta inflamatória e homeostasia da glicose 

(WEI, 2014). 

A presença de resistência à insulina fisiológica em grávidas é um fato 

consistente, estudos recentes mostram que durante este período, a produção de 

vitamina D [1,25 OH2D] aumenta em mulheres sadias. Fato que não ocorre com 
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mulheres com diabetes gestacional ou diabetes melitus insulino-dependente, os 

níveis de vitamina D nesses casos estão muito baixos quando comparados a 

mulheres grávidas sadias (KOUPPALA, 1988). A mensuração da vitamina D através 

dos níveis circulantes de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], que é o melhor 

biomarcador do status vitamínico para humanos e animais, evidencia sua relação 

com o metabolismo anormal da glicose e a resistência à insulina em mulheres com 

diabetes gestacional. Baixos teores de 25(OH)D no primeiro trimestre da gestação 

são fator de risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional e altamente 

associado à resistência à insulina materna (WEI, 2014). A suplementação diária com 

4000 UI de vitamina D3, à partir das 20 semanas de gestação até o parto, melhora o 

status materno e neonatal de vitamina D, pois tem efeitos benéficos sobre glicemia, 

sensibilidade à insulina, resistência à insulina e perfis metabólicos de ambos. Outro 

estudo mostra que mulheres suplementadas com 50.000 UI de vitamina D3 duas 

vezes durante a gravidez, tiveram diminuição significativa da glicemia em jejum e da 

resistência à insulina após o parto (WEI, 2014). A administração de vitamina D eleva 

a secreção de insulina tanto em animais quanto em humanos (KUMAR et al., 1994), 

porém pouco se sabe sobre o efeito da suplementação com vitamina D sobre a 

sensibilidade a insulina de cordeiros neonatos.  

Em estudos recentes, comprovou-se que a administração de vitamina D tem 

efeitos benéficos sobre o estresse oxidativo em humanos. Em estudo com 

praticantes de exercícios físicos, a vitamina D agiu diminuindo o dano celular e a 

deficiência de cálcio nesses indivíduos que apresentaram desafio oxidativo 

importante (KE, 2016). Outro estudo mostrou que o tratamento com vitamina D3 

levou a importante redução no estresse oxidativo em pacientes em hemodiálise, pois 

a vitamina melhorou a ação das defesas antioxidantes na circulação dos indivíduos 

tratados (TANAKA et al., 2011). Para casos de diabetes e resistência insulínica, 

estudo de Gradinaru et al. (2012), mostrou que a vitamina D tem efeito inversamente 

proporcional aos marcadores de estresse oxidativo e disfunção endotelial em idosos 

com resistência insulínica. Pouco se sabe sobre o efeito da vitamina D sobre o 

estresse oxidativo presente em casos de resistência insulínica e diabetes em 

animais, mais estudos se fazem necessários dessa forma para elucidar esta 

questão. 

 
  



33 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Na sequência, serão descritos o material e os métodos utilizados neste estudo. 

 

3.1    ANIMAIS E INSTALAÇÕES  
 
 O experimento foi realizado nos meses de Outubro e Novembro, durante a 

primavera, onde a incidência de luz solar é praticamente direta sobre a região 

Sudeste, com dias e noites com média de 12 horas de duração. 

 Foram utilizados neste estudo, 29 cordeiros mestiços, hígidos, nascidos do 

cruzamento entre ovelhas (Santa Inês x Dorper) e carneiros mestiços. As ovelhas, 

pertencentes ao rebanho da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ) apresentavam escore corporal médio de 3,5 (0-5) de acordo com Russel 

(1984) e, durante o período experimental, ficaram alojadas no Centro de Pesquisas 

em Doenças Nutricionais e Metabólicas (CPDNM) da FMVZ- USP, local onde se 

encontravam os carneiros utilizados para a monta controlada. 

 Após a gestação e parto, os cordeiros e as mães permaneceram juntos em 

baias coletivas no CPDNM ao longo de todo o período experimental. A base da 

alimentação dos cordeiros foi o leite materno. Alguns animais foram suplementados 

com leite em pó (3x/dia) reconstituído durante a primeira semana de vida e, 

posteriormente, com sucedâneo comercial diluído em água (3x/dia) primeiramente, 

depois - 2x/dia e 1x/dia, até que os cordeiros começassem a ingerir sozinhos 

concentrado e volumoso em quantidades satisfatórias. 

 As ovelhas receberam água ad libitum e alimentação a base de feno de 

coast cross (com média de 88% de matéria seca (MS) e 13% de proteína bruta (PB), 

concentrado comercial (Socil Qualicort 18 da marca Socil®) e suplemento mineral 

(Ovfos), (10g/dia/animal). O alimento foi oferecido na proporção 70:30, de volumoso 

e concentrado, respectivamente, garantindo oferecimento mínimo da quantidade 

equivalente a 3% do peso vivo, em matéria seca, por ovelha. 

  

3.2    DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  
 

 Inicialmente, 36 ovelhas foram submetidas a um protocolo de sincronização 

de estro e de ovulação seguido de monta natural assistida. Após 60 dias da 
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cobertura foi realizado exame ultrassonográfico, para confirmação da gestação e 

detecção do número de fetos. Das 36 fêmeas, 32 estavam gestantes. Ao redor do 

90º dia da monta assistida, as ovelhas foram reavaliadas para confirmação da 

gestação e, então 20 ovelhas foram distribuídas em blocos de acordo com o número 

de fetos e o escore de condição corporal. As ovelhas foram então sorteadas para um 

dos dois grupos experimentais; grupo tratado com vitamina D administrada pela via 

intramuscular profunda (IM) (n=10) no 108º dia de gestação ou grupo controle, que 

recebeu apenas o veículo oleoso sem vitamina D, pela via intramuscular profunda, 

(n=10) no 108º dia de gestação.  

 O delineamento foi o de blocos casualizados, com arranjo fatorial 2x2. Após 

o nascimento dos cordeiros, de acordo com o grupo experimental das mães 

(tratadas ou controle), e com o tipo de gestação (única ou gemelar), os cordeiros 

foram distribuídos em quatro grupos: DD - cordeiros de ovelhas tratadas com 

vitamina D e que receberam uma dose de vitamina D, pela via intramuscular 

profunda (IM), com 24 horas de vida (n=9); grupo DC - cordeiros de ovelhas que 

receberam vitamina D e suplementados, IM, com veículo oleoso após 24 horas do 

nascimento (n=8); CD - cordeiros de ovelhas controle que receberam veículo oleoso, 

IM, e suplementados com vitamina D, IM, com 24 horas de vida (n=6); CC - 

cordeiros de ovelhas do grupo controle, e suplementados com veículo oleoso, IM, 

após 24 horas de vida (n=6). A Figura 1 ilustra a distribuição dos cordeiros de acordo 

com o grupo experimental. 

 

Figura 2 – Esquema ilustrativo da distribuição dos cordeiros nos grupos de 
tratamentos 
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3.3    PROCEDIMENTOS  
 Logo após o nascimento dos cordeiros, foi realizado o exame físico e o teste 

de APGAR para avaliar as condições físicas dos animais de acordo com Silva 

(2012).  Procedeu-se então a pesagem; cura do umbigo, com iodo 5%, duas vezes 

ao dia, até que o mesmo estivesse seco e caísse; e foi analisada a condição de 

escore corporal, de acordo com Osório et al. (2013). Todos os animais foram 

identificados com coleiras de plástico coloridas (uma cor por tratamento). 

Semanalmente, os animais foram pesados e seu escore de condição corporal 

avaliado, esse procedimento foi repetido até os 28 dias de vida dos cordeiros. 

 A administração de única dose de Vitamina D ou do veículo oleoso foi 

realizada nas ovelhas no 108° dia de gestação. Foi utilizada a dose de 70.000 UI/kg, 

(HIDIROGLOU et al.,1984; QUARTERMAN et al., 1964). Para tanto, foi usado 

produto especificamente manipulado para esse estudo por ser mais concentrado 

(3.000.000 UI/mL de vitamina D3 (colecalciferol)) que os produtos comerciais 

disponíveis no mercado veterinário atualmente. Este produto e o veículo oleoso, sem 

a presença das vitaminas (D e E), usado no grupo controle, foram gentilmente 

disponibilizados por indústria farmacêutica veterinária, sem fins comerciais e/ou de 

desenvolvimento de produto.  

 Os cordeiros receberam também dose única do tratamento; ou veículo 

oleoso (0,1 mL), ou vitamina D3, na dose de 70.000 UI/kg, pela via intramuscular 

profunda (músculos semimembranoso e semitendinoso), após completarem 24 

horas de vida. 

 Foram realizadas coletas de sangue dos animais aos dois (T0) e aos 28 dias 

de vida (T1), por meio de punção da veia jugular diretamente em tubos com sistema 

a vácuo sem anticoagulante para a obtenção do soro; com heparina para obtenção 

de plasma e da papa de hemácias; com fluoreto de sódio para obtenção de plasma; 

com EDTA para obtenção de sangue total. Para não exceder o volume de sangue 

máximo possível por coleta, isto é, volume que não comprometesse a higidez dos 

cordeiros, padronizou-se coletar de cada animal, 12 mL na primeira coleta (2 dias de 

vida) e 20 mL na segunda coleta (28 dias de vida), considerando o peso vivo do 

menor cordeiro em cada momento experimental. 

 Após a coleta, as amostras de plasma fluoretado e plasma de EDTA foram 

centrifugadas a 1900G por 5 minutos e o soro a 1900G por 10 minutos em centrífuga 
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da marca CELM®, modelo LS-3 plus, e realizada a pipetagem apenas do plasma e 

soro, descartando-se o restante da amostra. Posteriormente, foram aliquotadas em 

microtubos plásticos (eppendorfs®) devidamente identificados e posteriormente 

foram mantidos em freezer à -20ºC ou à -80ºC. 

 Foi realizada a separação do plasma de heparina das hemácias após a 

centrifugação a 1900G a 4°C por 10 minutos em centrífuga refrigerada da marca 

SORVALL®, modelo legend RT. A lavagem das hemácias foi realizada com solução 

tampão de fosfato de acordo com Nascimento, (2012), para que posteriormente 

fossem armazenadas em microtubos plásticos (eppendorfs®) e mantidas em freezer 

à -80°C. 

 Para avaliação do perfil bioquímico dos cordeiros, foram mensuradas, no 

soro mantido à -20°C, as concentrações de proteína total, albumina, ureia, 

creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicérides, cálcio total e iônico; dos hormônios 

cortisol e insulina; as atividades de CK (creatininoquinase), AST (aspartato 

aminotransferase) e GGT (gamaglutamil transferase). No soro, armazenado à -80°C, 

por no máximo 30 dias, foi analisado o status antioxidante total (TAS). No plasma 

fluoretado, armazenado à -20ºC, foram analisadas as concentrações de glicose, 

ácidos graxos não esterificados (AGNES) e de betahidroxibutirato (BHB). No plasma 

com EDTA, armazenado à -80°C, foram avaliadas a habilidade de redução férrica 

plasmática (HRFP), a concentração das vitaminas D e E, e as substâncias reativas 

ao ácido tiobarbitúrico, do inglês – “thiobarbituric acid reactive substances” -TBARS). 

Na papa de hemácias, mantida à -80°C, por no máximo 30 dias, foram analisadas as 

atividades da superóxido dismutase (SOD) e da glutationa peroxidase (GPX).  

 O teste de tolerância à glicose (TTG) foi realizado na quarta semana de vida 

dos cordeiros. Para realização do TTG os animais foram pesados e mantidos em 

jejum por período de uma hora. Foi realizada tricotomia da região cervical para a 

fixação de catéter na veia jugular e então foi administrada solução de glicose 50%, 

em bolus, por via intravenosa, na dose de 0,18 g/kg/cordeiro. As coletas de sangue 

foram realizadas nos tempos -15, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos, 

de acordo com Long et al. (2015). Para cada momento foram determinadas as 

concentrações de glicose, insulina, AGNEs e BHB. O RQUICKI (Revised 

Quantitative Insulin Sensitivity Check Index), e o RQUICK BHB, testes que 

demonstram a resistência a insulina em humanos e animais, foram obtidos a partir 

da fórmula adaptada e descrita por Koster e Opsomer (2013), que utiliza as 
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concentrações de AGNEs, insulina, BHB e glicose mensuradas nos momentos 

experimentais (T0, T1 e no TTG), estão demonstrados no quadro 1. 

Quadro 1 – Fórmulas para cálculo do RQUICKI e RQUICKI BHB, a partir da proposta 

desenvolvida por Koster e Opsomer (2013). 

 

  

 

 

 

 Para a avaliação dos resultados obtidos durante a realização do TTG nos 

cordeiros, foi usada a área abaixo da curva (AUC), obtido através do método 

trapezoidal para cada variável analisada (BHB, AGNEs, insulina e glicose). Este 

método tem sido amplamente usado em estudos metabólicos nos últimos anos tanto 

para humanos quanto para animais (TAI, 1994). Para o cálculo do AUC neste 

estudo, foi usado o pacote STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS Inst. Inc., Cary, 

NC). 

 
3.4    MÉTODOS ANALÍTICOS  
 

 As variáveis bioquímicas foram determinadas no analisador bioquímico 

Randox®, modelo Daytona RX, com exceção do ácido úrico que foi analisado no 

analisador bioquímico LABMAX 240, da marca LABTEST®. 

 

3.4.1.          Ureia 
  

 A concentração sérica de ureia foi analisada á partir da técnica descrita por 

Talke e Schubert (1965), utilizando-se kit comercial UR 3825 da marca Randox®. 

 
3.4.2.          Creatinina 
  

 A concentração sérica de creatinina foi determinada por método 

colorimétrico de acordo com descrição de Bartels e Bohmer (1972) e analisada por 

meio de kit comercial CR 3814 da marca Randox®. 

 

RQUICK = 1/ [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE)] 

RQUICKI BHB = 1/ [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE) + log (BHB)] 
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3.4.3.          Albumina  

 

 A concentração sérica de albumina realizada pelo método do verde 

bromocresol, descrita por Doumas et al. (1971) e  foi determinada por meio do kit 

comercial AB 3800 da marca Randox®. 

 

3.4.4.         Proteína total 
  

 A concentração sérica de proteína total foi determinada pelo método do 

biureto, descrito por Weichselbaum (1946) por meio do kit comercial TP 4001 da 

marca Randox®. 

 
3.4.5.          Colesterol 
 

 A concentração sérica de colesterol foi determinada pelo método de hidrólise 

enzimática e oxidação, descrito por Abell et at. (1952), utilizando kit comercial CH 

3810 da marca Randox®. 

 

3.4.6.         Triglicérides 
 
 A concentração sérica de triglicerídeos totais foi determinada pelo método 

colorimétrico após sua hidrólise com lipases, confirme descrito por Bucola e David 

(1973), através do kit comercial TR 3823 da marca Randox®. 

 

3.4.7.         GGT 
  

 A atividade enzimática da gama glutamil transferase (GGT) foi determinada 

de acordo método colorimétrico descrito por Szasz (1974), utilizando-se kit comercial 

GT 3817 da marca Randox®. 

 

3.4.8.          AST 
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 A atividade enzimática da aspartato aminotransferase (AST) foi determinada 

de acordo com metodologia descrita por Wroblewski e Ladue (1956) por meio de kit 

comercial AS 3804 da marca Randox®. 

 

3.4.9.          CK 
 

 A atividade enzimática da creatina fosfoquinase (CK) analisada de acordo 

com metodologia descrita por Stein (1985), através de kit comercial CK 110 da 

marca Randox®. 

 

3.4.10. Cálcio total  
  

 A concentração sérica de cálcio total foi determinada de acordo com a 

técnica descrita por Michaylova e Ilkova (1971), por meio de kit comercial CA 3871 

da marca Randox®. 

 
3.4.11. Cálcio iônico  
  

  A determinação do cálcio iônico foi realizada no soro, coletado em frascos 

com sistema à vacuo (Vacuntainer®) sem anticoagulante, apenas com indutor de 

coágulo. A análise do cátion foi realizada após a centrifugação da amostra, 

imediatamente após a abertura do frasco, utilizando-se o método de eletrodo 

seletivo em analisador de eletrólitos automático Cobas b 121, Roche®.  

 

3.4.12. Ácido úrico 
   

 A concentração sérica de ácido úrico foi determinada por meio de kit 

comercial Acido úrico (TBHBA) FS da marca Diasys®, através da técnica do teste 

fotométrico enzimático usando TBHBA (ácido 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzóico), no 

analisador bioquímico LABMAX 240, da marca LABTEST®, de acordo com a técnica 

descrita por Fossati (1980).  

 
3.4.13. Cortisol  
 



40 

 A concentração sérica de cortisol foi determinada por meio de ensaio 

imunométrico por quimioluminescência com enzima marcada em fase sólida, através 

de kit comercial (IMMULITE/IMMULITE 1000 Cortisol), no aparelho Immunoassay 

analyzer, enzime, Immulite 1000- Siemens®, de acordo com Coetzee et al.(2007). 

 

3.4.14. Insulina 
 
 A concentração sérica de insulina foi determinada por meio de ensaio 

imunométrico por quimioluminescência com enzima marcada em fase sólida, através 

de kit comercial (IMMULITE/IMMULITE 1000 Insulin), no aparelho Immunoassay 

analyzer, enzime, Immulite 1000- Siemens®. 

 
3.4.15. Glicose  
  

 A concentração plasmática de glicose foi determinada pelo método 

colorimétrico livre de desproteinização, através do kit comercial (GL 3815) da marca 

Randox®, de acordo com a técnica descrita por Barham e  Trinder (1972). 

 
3.4.16. BHB  
  

 A concentração plasmática de betahidroxibutirato (BHB) foi determinada por 

método cinético enzimático através do kit comercial RB 1007 da marca Randox®,de 

acordo com a técnica descrita por McMurray et al (1984). 

 
3.4.17. AGNES  
 

 A concentração plasmática de ácidos graxos não esterificados (AGNEs) foi 

determinada por meio de método colorimétrico através do kit comercial FA 115 da 

marca Randox®, de acordo com a metodologia descrita por Matsubara et al (1983). 

 
3.4.18. VITAMINAS D e E 
 

 As concentrações plasmáticas das vitaminas D e E foram determinadas pelo 

método de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas tipo 



41 

triploquadrupolo (CL-MS/MS). Essas análises foram realizadas respeitando as 

recomendações de Midttum & Ueland (2011). 

 
3.4.19. SOD/GPX 
 As atividades da superóxido dismutase (SOD) e da glutationa peroxidase 

(GSH-Px) foram determinada através de kit comercial SD 125 e RS 504/505 da 

marca Randox®, respectivamente, a partir da papa de hemácias na diluição de 

200µL, de acordo com as técnicas descritas por Wooliams et al (1983)  e  Paglia e 

Valentine (1967) respectivamente. 

 
3.4.20. TAS 
  

 O status oxidante total (TAS) foi analisado por meio de kit comercial NX 

2332 da marca Randox®, de acordo com a técnica descrita por Miller et al (1993). 

 
3.4.21. TBARS  
  

 A concentração das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARs) foi 

analisada por meio de kit comercial (TBARS Assay kit) da marca Cayman®, de 

acordo com metodologia descrita por Yagi (1998) e a leitura da placa de ELISA com 

as amostras, no aparelho Elx 808 da marca Biotek®. 

 
3.4.22. HRFP  
 

 A habilidade de redução férrica plasmática (HRFP) foi avaliada conforme 

metodologia descrita por Benzie e Strain, 1996 e a leitura das amostras foi realizada 

em cubetas de plástico no espectofotômetro E-225-D da marca CELM®.   

  

3.5    ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

Os dados foram analisados com o pacote STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM 

(SAS Inst. Inc., Cary, NC). Inicialmente os dados foram analisados em relação à 

presença de informações discrepantes (“outliers”) e normalidade dos resíduos 

(Shapiro-Wilk). Quando a premissa de normalidade não foi atendida, a 
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transformação logarítmica ou pela raiz quadrada foi realizada a fim de se trabalhar 

com dados com distribuição normal. 

Os dados de bioquímica sérica, peso vivo, escore de condição corporal e ganho 

de peso foram analisados de acordo com o Proc Mixed para modelos mistos, tendo 

os dias pós-parto de coleta (2 e 28 dias para bioquímica;  0, 2, 7, 14, 28 e 30 dias 

para peso vivo; 7,14,21 e 28 para o escore de condição corporal e 2,7,14,21,28 e 30 

para o ganho de peso) como medidas repetidas no tempo. Para as análises, dentre 

as 15 diferentes estruturas de covariância testadas, a que melhor se ajustou ao 

modelo estatístico foi escolhida baseado no menor valor do critério de informação 

Akaike corrigido (AICC) (WANG; GOONEWARDENE, 2004). O modelo incluiu 

efeitos fixos de administração na ovelha, administração no cordeiro, interação 

ovelha*cordeiro, bem como as respectivas interações duplas e triplas com o fator 

tempo. A covariável representada pelo número de produtos ao parto (formado em 

função de partos simples, gemelares ou triplos) também foi incluída no modelo como 

efeito fixo. Na presença de interação entre os demais fatores com o tempo, a 

decomposição dos efeitos de tratamento dentro de cada tempo foi realizada 

utilizando o comando Slice do SAS.  

Para os dados de área sob a curva (AUC) de BHB, glicose, AGNEs, insulina, 

RQUICK e RQUICK BHB realizados durante o teste de tolerância a glicose, foi 

utilizado o mesmo modelo estatístico (plot principal), porém mais simples, uma vez 

que não foram analisados como medidas repetidas no tempo.  

Para estudo de relação entre duas variáveis foi realizada a análise do coeficiente 

de correlação de Pearson. A correlação foi considerada alta quando r>0,6; média 

quando 0,6>r>0,3 e baixa quando r>0,3 (LITTLE e HILLS, 1978; SAMPAIO, 1998).   

Para todos os testes realizados foi adotado o nível de significância de 5%. 
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4 RESULTADOS 
 

 Os resultados estão apresentados sob a forma de tabelas e gráficos.  

4.1  Ureia  
 A concentração sérica média da ureia está apresentada na tabela 1. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9777), 

ovelha*tempo (P=0,1786), cordeiro*tempo (P=0,7184) e nem de interação 

ovelha*cordeiro (P=0,6616) para a ureia durante o estudo, porém foi observado 

efeito de tempo (P=0,0001), indicando que há diferença entre os valores médios de 

ureia em T0 e T1. 

 
Tabela 1- Valores médios da atividade da ureia (mmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0* 9,60 12,57 11,23 10,94 11,09 0,9653 0,1369 0,8816 0,8063 
T1* 3,99 4,24 3,91 4,33 4,12 0,1826 0,5012 0,2591 0,2767 
MÉDIA 6,80 8,41 7,57 7,64 7,75 0,5739 0,1135 0,9459 0,6616 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1 OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5 -  INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

O gráfico 1 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
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Gráfico 1 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de ureia (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
 
4.2    Creatinina  
 A concentração sérica média de creatinina está apresentada na tabela 2. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6438), 

cordeiro*tempo (P=0,8384) e ovelha*cordeiro (P=0,4945) para a creatinina durante o 

estudo, porém foi observado efeito de interação ovelha*tempo (P= 0,0281) e de 

tempo (P= 0,0031), o que indica que a suplementação com vitamina D na ovelha, 

tem efeito sobre os valores de creatinina dos cordeiros. Entretanto, quando foi feita a 

decomposição do efeito de ovelha em cada tempo para esta variável, não se 

observou diferença significativa (P= 0,8765).  
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Tabela 2- Valores médios da atividade da creatinina (µmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 56,60 61,39 58,48 59,51 59,00 1,7705 0,1920 0,7729 0,4467 
T1 66,95 63,12 64,90 65,18 65,04 1,7278 0,2832 0,9376 0,7015 
MÉDIA 61,78 62,26 61,69 62,35 62,22 1,7491 0,8765 0,8289 0,4945 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
        O gráfico 2 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 2– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de creatinina (µmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
4.3    Albumina 
 A concentração sérica média de albumina está apresentada na tabela 3. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,2110), 

cordeiro*tempo (P=0,3807), ovelha*tempo (P=0,5603) e ovelha*cordeiro (P=0,7540) 

para a albumina durante o estudo, porém foi observado efeito de tempo (P= 0,0001), 

indicando que há diferença nos valores médios em albumina em T0 e T1 e efeito 
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principal de cordeiro (P= 0,0196) na média, indicando que a suplementação com 

vitamina D no cordeiro, tem interferência na albumina. 

 
Tabela 3 - Valores médios da atividade da albumina (g/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 25,21 25,44 24,82 25,83 25,32 0,3507 0,7477 0,1637 0,1533 
T1 32,12 31,59 30,78 32,94 31,86 0,5481 0,6350 0,0602 0,5784 
MÉDIA 28,67 28,52 27,80 29,39 28,60 0,4494 0,8237 0,0196 0,7540 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
 O gráfico 3 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 3– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de albumina (g/L) dos cordeiros em cada grupo experimental  

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
4.4     Proteína total 
 A concentração sérica média de proteína total está apresentada na tabela 4. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7244), 
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cordeiro*tempo (P=0,5597), ovelha*tempo (P=0,8734), ovelha*cordeiro (P=0,2535) e 

tempo (P= 0,1108) para a proteína total durante o estudo. 
 
Tabela 4 - Valores médios da atividade da proteína total (g/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 54,24 52,55 52,49 54,30 53,40 1,4330 0,5640 0,5343 0,6382 
T1 51,70 49,45 48,65 52,50 50,57 0,9788 0,2706 0,0620 0,1942 
MÉDIA 52,97 51,00 50,57 53,40 51,90 1,2059 0,2740 0,1128 0,2535 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
          O gráfico 4 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 4 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de proteína total (g/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.5    Colesterol 
 A concentração sérica média de colesterol está apresentada na tabela 5. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5734), 

cordeiro*tempo (P=0,8689), ovelha*tempo (P=0,8916), ovelha*cordeiro (P=0,2572) 

0

20

40

60

80

DD
(n=9)

DC
(n=8)

CD
(n=6)

CC
(n=6)

Proteína total (g/L) 

T0

T1



48 

para a proteína total durante o estudo, entretanto houve efeito de tempo (P= 0,0001), 

mostrando diferença nos valores médios de colesterol em T0 e T1. 

 
Tabela 5- Valores médios da atividade de colesterol (mmol/L) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 2,55 2,37 2,40 2,52 2,46 0,0949 0,3804 0,5619 0,4292 
T1 4,68 4,44 4,55 4,57 4,56 0,2476 0,6244 0,9615 0,3599 
MÉDIA 3,61 3,41 3,48 3,54 3,50 0,1712 0,4397 0,7991 0,2572 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
         O gráfico 5 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 5– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de colesterol (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.6    Triglicérides  
 A concentração sérica média de triglicérides está apresentada na tabela 6. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7148), 
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cordeiro*tempo (P=0,9433), ovelha*tempo (P=0,9699), ovelha*cordeiro (P=0,9033) e 

tempo (P= 0,0530) para triglicérides durante o estudo. 
 
Tabela 6 - Valores médios da atividade de triglicérides (mmol/L) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 1,49 1,46 1,37 1,58 1,47 0,1330 0,9098 0,4319 0,8931 
T1 1,18 1,14 1,07 1,26 1,16 0,0791 0,7949 0,2421 0,6393 
MÉDIA 1,34 1,30 1,22 1,42 1,13 0,1060 0,8183 0,2024 0,9033 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
O gráfico 6 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros padrão da 
média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 6 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de triglicérides (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.7    GGT 

 A atividade sérica média de GGT está apresentada na tabela 7. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9118), 

cordeiro*tempo (P=0,7331), ovelha*tempo (P=0,4883), ovelha*cordeiro (P=0,6396) 
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para a GGT durante o estudo, porém, houve efeito de tempo (P= 0,0001), indicando 

diferença nos valores encontrados em T0 e em T1. 

 
Tabela 7 - Valores médios da atividade da GGT (UI/L 30°C) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 949,07 1157,17 1018,08 1088,16 1053,12 0,1924 0,8437 0,8428 0,7532 
T1 65,99 39,31 46,79 58,51 52,65 0,0582 0,1595 0,7004 0,4734 
MÉDIA 507,53 598,24 532,43 537,34 564,72 0,1253 0,8296 0,9443 0,6396 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
        O gráfico 7 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 7 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de GGT (UI/L 30°C) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.8    AST 

 A atividade sérica média de AST está apresentada na tabela 8. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9680), 
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cordeiro*tempo (P=0,9874), ovelha*tempo (P=0,9078), ovelha*cordeiro (P=0,5600) 

para a AST durante o estudo, porém, houve efeito de tempo (P= 0,0006), indicando 

diferença desta variável entre T0 e T1. 

 
Tabela 8- Valores médios da atividade da AST (UI/L 30°C) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 74,60 65,55 75,04 65,11 70,08 3,7269 0,4717 0,1880 0,7349 
T1 50,70 48,70 53,89 45,51 49,70 3,7269 0,5761 0,1808 0,6182 
MÉDIA 62,65 57,13 64,46 55,31 59,20 3,7269 0,3729 0,0639 0,5600 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
        O gráfico 8 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
 
Gráfico 8– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de AST (UI/L 30°C) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
 

Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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 A atividade sérica média de CK está apresentada na tabela 9. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4907), 

cordeiro*tempo (P=0,2887), ovelha*tempo (P=0,3507), ovelha*cordeiro (P=0,1955) e 

tempo (P= 0,4841) para a CK durante o estudo, porém houve efeito principal de 

ovelha (P= 0,0299) indicando que a suplementação com vitamina D na ovelha 

interferiu nos valores de CK. 

 
Tabela 9 - Valores médios da atividade da CK (UI/L 30°C) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 110,30 85,75 112,02 84,04 98,03 17,00 0,3522 0,5472 0,1211 
T1 147,48 57,71 81,90 123,28 102,59 17,07 0,0284 0,3692 0,6886 
MÉDIA 128,89 71,73 96,96 103,66 96,40 17,03 0,0299 0,8327 0,1955 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
         O gráfico 9 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 9– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão da 
média (EPM) de CK (UI/L 30°C) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.10 Cálcio total 
 A concentração sérica média de cálcio total está apresentada na tabela 10. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4185), 

cordeiro*tempo (P=0,8902), ovelha*tempo (P=0,4096), ovelha*cordeiro (P=0,7494) 

para o cálcio total durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,0001), 

indicando diferença nos valores médios entre T0 e T1. 

 
Tabela 10- Valores médios da atividade da cálcio total (mmol/L) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 2,97 3,08 3,01 3,03 3,02 0,0714 0,4833 0,8959 0,5149 
T1 2,65 2,63 2,64 2,64 2,64 0,0326 0,6690 0,9650 0,5545 
MÉDIA 2,81 2,85 2,83 2,84 2,84 0,0519 0,6492 0,9199 0,7494 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
        O gráfico 10 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 10 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de cálcio total (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.11 Cálcio iônico   

 A concentração sérica média de cálcio iônico está apresentada na tabela 11. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5016), 

cordeiro*tempo (P=0,9067), ovelha*tempo (P=0,5681), ovelha*cordeiro (P=0,9624) 

para o cálcio iônico durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,001), 

indicando diferença nos valores entre T0 e T1. 
Tabela 11 - Valores médios da atividade da cálcio iônico (mmol/L) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 1,34 1,40 1,38 1,35 1,37 0,0432 0,4847 0,7933 0,7159 
T1 1,20 1,21 1,22 1,19 1,20 0,0105 0,6488 0,1297 0,1351 
MÉDIA 1,27 1,30 1,30 1,27 1,29 0,0268 0,4316 0,5326 0,9624 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 

O gráfico 11 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 11– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de cálcio iônico (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.12 Ácido úrico 
 A concentração sérica média de ácido úrico está apresentada na tabela 12. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,8918), 

cordeiro*tempo (P=0,5756), ovelha*tempo (P=0,7595), ovelha*cordeiro (P=0,7227) 

para o ácido úrico durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,0144), 

indicando que houve diferença nos valores médios entre T0 e T1. 

 
Tabela 12 - Valores médios da atividade de ácido úrico (µmol/L) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 97,73 89,40 82,60 104,53 93,56 8,0221 0,6103 0,1882 0,8583 
T1 70,90 68,32 63,90 75,31 69,60 4,7292 0,7910 0,2414 0,6379 
MÉDIA 84,31 78,86 73,25 89,92 80,42 6,3750 0,5676 0,0855 0,7277 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
        O gráfico 12 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
 
Gráfico 12 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de ácido úrico (µmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.13 Cortisol  

 A concentração sérica média de cortisol está apresentada na tabela 13. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6332), 

cordeiro*tempo (P=0,4512), ovelha*tempo (P=0,3073), ovelha*cordeiro (P=0,6454) 

para o cortisol durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,0001), 

indicando diferença nos valores de cortisol para T0 e T1. 

 
Tabela 13- Valores médios da atividade de cortisol (µg/dL) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 4,16 5,94 5,65 4,44 5,05 0,8038 0,2802 0,4610 0,6611 
T1 1,03 1,13 1,06 1,09 1,08 0,0405 0,2632 0,7294 0,8598 
MÉDIA 2,60 3,53 3,35 2,77 3,16 0,5335 0,2561 0,4719 0,6454 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 O gráfico 13 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
Gráfico 13 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de cortisol (µg/dL) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.14 Insulina 
A concentração sérica média de insulina está apresentada na tabela 14. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5084), 

cordeiro*tempo (P=0,0641), ovelha*tempo (P=0,3253), ovelha*cordeiro (P=0,0818) 

para a insulina durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,0001), 

indicando diferença entre os valores médios em T0 e T1.   

 
Tabela 14 - Valores médios da atividade de insulina (µlU/mL) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 39,22 41,09 53,27 27,04 40,16 12,7300 0,3605 0,0664 0,1649 
T1 12,69 7,85 10,77 9,77 10,27 2,1600 0,7144 0,6142 0,3120 
MÉDIA 25,96 24,47 32,02 18,41 25,40 7,4400 0,5676 0,1878 0,0818 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 

O gráfico 14 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 14– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de insulina (µlU/mL) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.15 Glicose 
A concentração sérica média de glicose está apresentada na tabela 15. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6039), 

cordeiro*tempo (P=0,8820), ovelha*tempo (P=0,3608), ovelha*cordeiro (P=0,8609) 

para a glicose durante o estudo, houve efeito de tempo (P= 0,0001), além de ter sido 

observado efeito principal de cordeiro (P= 0,0248), indicando que a suplementação 

com vitamina D no cordeiro teve interferência nos valores dessa variável. 

 
Tabela 15 - Valores médios da atividade de glicose (mmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 7,06 7,75 7,73 7,08 7,41 0,2069 0,1043 0,1241 0,5746 
T1 5,61 5,73 6,04 5,31 5,67 0,2150 0,7423 0,0925 0,7902 
MÉDIA 6,33 6,75 6,88 6,20 6,61 0,2109 0,1751 0,0248 0,8609 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
          O gráfico 15 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 15 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de glicose (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.16 BHB 
A concentração sérica média de BHB está apresentada na tabela 16. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5278), 

cordeiro*tempo (P=0,3148), ovelha*tempo (P=0,1734), ovelha*cordeiro (P=0,4262) 

para o BHB durante o estudo, porém houve efeito de tempo (P= 0,0002), mostrando 

haver diferença entre os valores em T0 e T1. 

 
Tabela 16- Valores médios da atividade de BHB (mmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,0085 0,9289 0,8830 0,8158 
T1 0,20 0,27 0,26 0,21 0,24 0,0223 0,1413 0,2620 0,4518 
MÉDIA 0,17 0,20 0,20 0,17 0,18 0,0154 0,1593 0,2698 0,4262 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 
         O gráfico 16 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 16– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de BHB (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.17 AGNES 

A concentração sérica média de AGNEs está apresentada na tabela 17. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6861), 

cordeiro*tempo (P=0,8904), ovelha*tempo (P=0,1710), ovelha*cordeiro (P=0,4403) e 

tempo (P= 0,0650) para o BHB durante o estudo.  

 
Tabela 17- Valores médios da atividade de AGNEs (mmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 0,31 0,36 0,34 0,33 0,33 0,0233 0,3133 0,8241 0,3653 
T1 0,30 0,25 0,29 0,27 0,28 0,0233 0,3620 0,6774 0,8119 
MÉDIA 0,30 0,31 0,31 0,30 0,30 0,0233 0,9454 0,6533 0,4403 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
          O gráfico 17 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 17– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de AGNEs (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.18 Vitamina D 
A concentração sérica média de vitamina D está apresentada na tabela 18. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5431) 

e ovelha*cordeiro (P=0,4367) para a vitamina D durante o estudo, porém houve 

efeito de cordeiro*tempo (P=0,0001), ovelha*tempo (P=0,0001) e de tempo (P= 

0,0001), indicando que houve diferença entre os valores médios desta variável 

encontrados em cada tempo de coleta (T0 e T1).  Houve efeito principal de ovelha e 

de cordeiro (P=0,0001), isso mostra que a suplementação com vitamina D na ovelha 

interferiu nos valores de vitamina D nos cordeiros e a suplementação diretamente no 

cordeiro teve efeito sobre essa variável. 

 
Tabela 18 - Valores médios da atividade de vitamina D (ng/mL) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 3,29 50,97 28,89 25,37 27,13 5,8900 0,0001 0,1243 0,3375 
T1 44,40 56,87 22,89 78,38 50,63 5,5300 0,1367 0,0001 0,7908 
MÉDIA 23,84 53,92 25,88 51,87 44,62 5,7100 0,0001 0,0164 0,4367 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 O gráfico 18 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
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Gráfico 18 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de vitamina D (ng/mL) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.19 Vitamina E 
A concentração sérica média de vitamina E está apresentada na tabela 19. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6351), 

cordeiro*tempo (P=0,7541), ovelha*cordeiro (P= 0,8490) e tempo (P= 0,1699) para a 

vitamina E neste estudo, porém houve efeito de ovelha*tempo (P=0,0248) na média 
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valores médios de vitamina E nos cordeiros.  
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Tabela 19 - Valores médios da atividade de vitamina E (ng/mL) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 166,70 331,69 247,56 250,83 249,20 18,0580 0,0001 0,7393 0,5346 
T1 299,06 353,52 309,55 343,02 326,29 47,8070 0,6189 0,8956 0,9273 
MÉDIA 232,88 342,60 278,56 296,93 297,65 32,9320 0,0184 0,9821 0,8490 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 O gráfico 19 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 19– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de vitamina E (ng/mL) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.20 SOD 
A atividade média da SOD está apresentada na tabela 20. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,3611), 
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para a SOD neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P= 0,0001), 

indicando que houve diferença nos valores médios de T0 para T1.  

 
Tabela 20- Valores médios da atividade de SOD (U/g Hb) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 2336,85 2234,97 2336,55 2235,27 2285,91 103,6500 0,6361 0,6323 0,5753 
T1 6895,57 6516,15 6591,80 6819,92 6705,86 238,0000 0,4350 0,6364 0,6325 
MÉDIA 4616,21 4375,56 4464,18 4527,60 4477,23 170,8200 0,4565 0,8425 0,8556 

Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
            O gráfico 20 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 20– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de SOD (U/g Hb) dos cordeiros em cada grupo experimental 
  

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.21 GSH-Px 
A atividade média da GSH-Px está apresentada na tabela 21. Não foram 
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cordeiro*tempo (P=0,3610), ovelha*tempo (P=0,5873), ovelha*cordeiro (P= 0,4646) 

para a GPX neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P= 0,0007), 

indicando diferença nos valores médios desta variável em T0 e T1.   

 
Tabela 21- Valores médios da atividade de GSH-Px (U/g Hb) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 
TEM 
PO  

CONTRO
LE (n=12) 

VIT D 
(n=17) 

CONTRO 
LE (n=14) 

VIT D 
(n=15) 

OVE 
LHA3 

CORDEI 
RO4 

INTERA
ÇÃO5 

T0 918506 907309 924465 901350 91290 45560 0,903 0,8016 0,8215 
T1 1186901 1105324 1098280 1193946 114611 45560 0,381 0,3009 0,4709 
MÉ 
DIA 1052704 1006317 1011373 1047648 102695 45560 0,486 0,5792 0,4646 
 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 O gráfico 21 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 21 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de GSH-Px (U/g Hb) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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O valor médio do TAS está apresentada na tabela 22. Não foram observados 

efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7400), cordeiro*tempo 

(P=0,5042), ovelha*tempo (P=0,6065), ovelha*cordeiro (P= 0,5189) para o TAS 

neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P= 0,0001), mostrando que 

houve diferença nos valores encontrados em T0 e T1.   

 
Tabela 22 - Valores médios da atividade de TAS (mmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 0,0168 0,7630 0,8717 0,8386 
T1 1,24 1,21 1,20 1,24 1,22 0,0168 0,2958 0,2606 0,4640 
MÉDIA 1,16 1,14 1,14 1,16 1,15 0,0168 0,3537 0,3729 0,5189 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 
          O gráfico 22 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 22 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de TAS (mmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.23 TBARS  

 O valor médio de TBARS está apresentado na tabela 23. Não foram observados 

efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6229), cordeiro*tempo 

(P=0,5623), ovelha*tempo (P=0,3527), ovelha*cordeiro (P= 0,5654) e tempo 

(P=0,0587) para o TBARS neste estudo.  

 
Tabela 23 - Valores médios da atividade de TBARS (µM) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 18,81 18,35 18,06 19,10 18,58 1,373 0,8704 0,7094 0,4636 
T1 20,75 23,94 20,69 24,00 22,35 1,373 0,2556 0,2360 0,9890 
MÉDIA 19,78 21,14 19,38 21,55 20,72 1,373 0,4962 0,2735 0,5654 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 

 O gráfico 23 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 23 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de TBARS (µM) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

0
5

10
15
20
25
30
35

DD
(n=9)

DC
(n=8)

CD
(n=6)

CC
(n=6)

TBARS (µM) 

T0

T1



68 

4.24 HRFP  

 Os valores médios para a HRFP estão apresentados na tabela 24. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7083), 

cordeiro*tempo (P=0,3586), ovelha*tempo (P=0,0684), ovelha*cordeiro (P= 0,3096) 

para o HRFP neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001), 

indicando que os valores encontrados em T0 e T1 foram diferentes. 

 
Tabela 24- Valores médios da atividade de HRFP (µmol/L) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
 O gráfico 24 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
Gráfico 24 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de HRFP (µmol/L) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 259,85 222,78 246,45 236,18 241,32 13,08 0,1685 0,6975 0,3454 
T1 124,41 155,31 128,10 151,62 139,86 12,71 0,2360 0,3614 0,5968 
MÉDIA 192,13 189,04 187,28 193,90 188,75 12,89 0,8698 0,7205 0,3096 
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4.25 RQUICK  

 O RQUICK médio está apresentado na tabela 25. Não foram observados efeitos 

de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6449), cordeiro*tempo (P=0,0660), 

ovelha*tempo (P=0,0660), ovelha*cordeiro (P= 0,0853) para RQUICK neste estudo, 

porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001), indicando que houve diferença nos 

valores encontrados em T0 e T1. 

 
Tabela 25 - Valores médios da atividade de RQUICK (%) nos cordeiros filhos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com 
vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 0,36 0,33 0,32 0,37 0,35 0,0092 0,1089 0,0153 0,0949 
T1 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44 0,0090 0,3309 0,9216 0,4119 
MÉDIA 0,40 0,39 0,39 0,41 0,40 0,0091 0,6327 0,0907 0,0853 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
        O gráfico 25 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
Gráfico 25 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de RQUICK (%) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.26 RQUICK BHB 
 

 O RQUICK BHB médio está apresentado na tabela 26. Não foram observados 

efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,8605), cordeiro*tempo 

(P=0,3304), ovelha*tempo (P=0,0579), ovelha*cordeiro (P= 0,8553) para o RQUICK 

BHB neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001). Foi observado 

ainda, efeito principal de ovelha (P=0,0243), indicando que a suplementação com 

vitamina D na ovelha, afeta os resultados dessa variável nos cordeiros. 
 

Tabela 26 - Valores médios da atividade de RQUICK BHB (%) nos cordeiros filhos de 
ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e 
tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
T0 0,57 0,48 0,46 0,59 0,52 0,0221 0,0544 0,0071 0,0816 
T1 2,68 1,71 2,35 2,04 2,19 0,0221 0,0371 0,4907 0,9936 
MÉDIA 1,62 1,09 1,40 1,31 0,131 0,0221 0,0243 0,6928 0,8553 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
*T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
 
        O gráfico 26 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
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Gráfico 26 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) de RQUICK BHB (%) dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Nota: T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1- cordeiros com 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.27 PESO  
O peso médio dos cordeiros está apresentado na tabela 27. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9452), 

cordeiro*tempo (P=0,5981), ovelha*tempo (P=0,3048), ovelha*cordeiro (P= 0,2933) 

para o peso neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001), 

indicando que a média encontrada do peso foi diferente para cada pesagem.  
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Tabela 27 - Valores médios de peso dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – São Paulo, 
2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
0 3,61 3,6 3,78 3,43 3,61 0,0958 0,9787 0,0877 0,306 
7 5,1 5,32 5,33 5,21 5,21 0,1369 0,4432 0,3689 0,3459 

14 6,64 7,1 7,07 6,87 6,87 0,2100 0,2916 0,3455 0,2653 
21 8,75 9,03 9,21 8,89 8,89 0,3422 0,6953 0,3605 0,2021 
28 9,44 10,06 10,21 9,75 9,75 0,3649 0,4035 0,2225 0,1641 

MÉDIA 6,71 7,02 7,12 6,61 6,89 0,2299 0,4426 0,2137 0,2933 
 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Tempo 0- nascimento; tempo 7- 7 dias de vida; tempo 14- 14 dias de vida; tempo 21- 21 dias de vida; tempo 28- 
28 dias de vida 
 

O gráfico 27 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 
padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 27 – Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) do peso dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
 

Nota: 0 – cordeiros recém nascidos; 7- 7 dias de vida; 14- 14 dias de vida; 21- 21 dias     
de vida; 28- 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
4.28 Ganho de peso  

A porcentagem de ganho de peso em relação ao peso ao nascimento (%), 
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interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9842), cordeiro*tempo (P=0,9422), 

ovelha*tempo (P=0,2811), ovelha*cordeiro (P= 0,9868) para o ganho de peso neste 

estudo, porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001), indicando que houve 

diferença apenas entre os valores nos tempos de coleta.  

 
Tabela 28- Valores médios da porcentagem de ganho de peso em relação ao peso ao 
nascimento dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com 
vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
7 142,16 148,38 141,46 149,08 145,27 4,2493 0,4784 0,383 0,9327 

14 186,32 197,39 186,77 196,94 191,86 6,4310 0,4023 0,4393 0,8661 
21 247,99 250,92 243,52 255,38 249,45 10,5257 0,8909 0,5790 0,9814 
28 268,82 279,9 270,17 278,55 274,36 11,7160 0,6415 0,7240 0,9777 

MÉDIA 211,32 219,15 210,48 219,99 216,07 8,2305 0,6282 0,5557 0,9868 
 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Tempo 7- 7 dias de vida; tempo 14- 14 dias de vida; tempo 21- 21 dias de vida; tempo 28- 28 dias de vida 
 

O gráfico 28 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
Gráfico 28– Valores da média geral do ganho de peso em relação ao peso ao nascimento 
por tratamento com o respectivo erro padrão da média (EPM) em cada grupo experimental 

 
 

             Nota 7- 7 dias de vida; 14- 14 dias de vida; 21- 21 dias de vida; 28- 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.29 Escore de condição corporal (ECC)  
O escore de condição corporal (ECC) médio está apresentado na tabela 29. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7410), 

cordeiro*tempo (P=0,9641), ovelha*tempo (P=0,3943), ovelha*cordeiro (P= 0,4611) 

para o peso neste estudo, porém foi observado efeito de tempo (P=0,0001), 

indicando que houve apenas diferença de ECC nos tempos de coleta. 
 
Tabela 29- Valores médios de ECC dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – São Paulo, 
2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
7 2,71 2,76 2,72 2,75 2,74ab 0,0606 0,7207 0,7952 0,8573 

14 2,51 2,72 2,60 2,63 2,61b 0,0606 0,0825 0,8217 0,5528 
21 2,92 2,93 2,95 2,9 2,93a 0,0606 0,9407 0,7135 0,2415 
28 2,76 2,7 2,73 2,72 2,73ab 0,0606 0,643 0,9571 0,8763 

MÉDIA 2,72 2,78 2,75 2,75 2,75 0,0606 0,4721 0,9784 0,4611 
 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5   - INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Tempo 7- 7 dias de vida; tempo 14- 14 dias de vida; tempo 21- 21 dias de vida; tempo 28- 28 dias de vida 

 
         O gráfico 29 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 29– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) do ECC dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
 

Nota: 7- 7 dias de vida; 14- 14 dias de vida; 21- 21 dias de vida; 28- 28 dias de vida 
DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e 
tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de ovelhas 
tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo oleoso com 
24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 
108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC – cordeiros 
nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação e que 
também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
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4.30 Área abaixo da curva (AUC) – BHB 
 A área abaixo da curva (AUC) para o BHB, determinada durante o teste de 

tolerância a glicose (TTG), está apresentada na tabela 30. Não foram observados 

efeitos de interação ovelha*cordeiro (P= 0,5604), efeito de ovelha (P=0,0995) e 

efeito de cordeiro (P=0,7965) para o AUC do BHB neste estudo.  
 
Tabela 30 - Valores médios de AUC BHB dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – 
São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
MÉDIA 20,97 30,32 26,34 24,94 26,37 5,3400 0,0995 0,7965 0,5604 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  -  OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5 -  INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Não há medidas repetidas no tempo – teste realizado apenas uma vez – cordeiros com 30 dias de vida 
 
O gráfico 30 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros padrão da média (EPM) 
dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 30– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) do AUC BHB dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Notas: DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de 
gestação e tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de 
ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo 
oleoso com 24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo 
oleoso no 108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC 
– cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação 
e que também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
4.31 Área abaixo da curva (AUC) – GLICOSE 

A área abaixo da curva (AUC) para a glicose determinada durante o teste de 

tolerância a glicose (TTG) está apresentada na tabela 31. Foi observada interação 

ovelha*cordeiro (P=0,0104), indicando que quando se administra vitamina D nos 
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cordeiros filhos de ovelhas não tratadas com vitamina D, isso aumenta a AUC de 

glicose em relação ao grupo de cordeiros que receberam administração de vitamina 

D. Entretanto, quando os cordeiros receberem vitamina D e são filhos de ovelhas 

que também receberam, a vitamina D neste caso diminui a AUC da glicose (Gráfico 

31).    

 
Tabela 31 - Valores médios de AUC GLICOSE dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – 
São Paulo, 2017 

 
OVELHA 

CONTROLE 
OVELHA 

VITAMINA D MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  

CORDEIRO 
CONTROLE 

(n=6) 

CORDEIRO 
VIT D 
(n=6) 

CORDEIRO 
CONTROLE 

(n=8) 

CORDEIRO 
VIT D 
(n=9) OVELHA CORDEIRO INTERAÇÃO 

MÉDIA 702,48b 900,63a 865,48 776,65 811,46 51,86 0,7157 0,3042 0,0104 
 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 
            CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
            INTERAÇÃO = interação entre tratamento realizado na ovelha e no cordeiro 
Não há medidas repetidas no tempo – teste realizado apenas uma vez – cordeiros com 30 dias de vida 
 
O gráfico 31 ilustra os valores das médias gerais dos grupos de tratamento durante 
os momentos de coleta. 
 
Gráfico 31– Valores da média geral do grupo por tratamento da área sob a curva para a 
glicose dos cordeiros de cada grupo experimental, evidenciando o efeito de interação dos 
fatores. 

 
Notas: ovelha C - cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º 
dia de gestação; ovelha D - cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 
108º dia de gestação; cordeiro C -  cordeiros que receberam veículo oleoso com 24 
horas de vida; cordeiro D – cordeiros que receberam vitamina D com 24 horas de vida;   
 
 

4.32 Área abaixo da curva (AUC) – AGNES 
A área abaixo da curva (AUC) para os AGNEs determinada durante o teste de 

tolerância a glicose (TTG) está apresentada na tabela 32. Não foram observados 
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efeitos de interação ovelha*cordeiro (P=0,7993), ovelha (P=0,1801) e efeito de 

cordeiro (P=0,9786) para o AUC dos AGNEs neste estudo. 

 
Tabela 32- Valores médios de AUC AGNEs dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – 
São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
MÉDIA 52,34 69,43 60,72 61,05 62,31 12,1200 0,1801 0,9786 0,7993 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  -  OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5 -  INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Não há medidas repetidas no tempo – teste realizado apenas uma vez – cordeiros com 30 dias de vida 
 
O gráfico 32 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros padrão da 
média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 
 
Gráfico 32– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) do AUC AGNEs dos cordeiros em cada grupo experimental 
 

 
 
Notas: DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de 
gestação e tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de 
ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo 
oleoso com 24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo 
oleoso no 108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC 
– cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação 
e que também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 

 
4.33 Área abaixo da curva (AUC) – INSULINA 

A área abaixo da curva (AUC) para a insulina determinada durante o teste de 

tolerância a glicose (TTG) está apresentada na tabela 33. Não foram observados 

efeitos de interação ovelha*cordeiro (P=0,9347), ovelha (P=0,8998) e efeito de 

cordeiro (P=0,1756) para o AUC da insulina neste estudo. 
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Tabela 33 - Valores médios de AUC INSULINA dos cordeiros filhos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina D e cordeiros controle e tratados com vitamina D – 
São Paulo, 2017 

  OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  
(n=29) EPM 

PROBABILIDADE 

TEMPO  
CONTROLE 

(n=12) 
VIT D 

(n=17) 
CONTROLE 

(n=14) 
VIT D 

(n=15) OVELHA3 CORDEIRO4 INTERAÇÃO5 
MÉDIA 1127,36 1085,80 889,77 1323,28 1117,61 312,43 0,8998 0,1756 0,9347 

 
Fonte: (Faria, 2017) 
Notas: 1  -  OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina D realizada na ovelha 

2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina D realizada no cordeiro 
3 - OVELHA – probabilidade do efeito principal de ovelha 
4   - CORDEIRO – probabilidade do efeito principal de cordeiro 

            5 -  INTERAÇÃO – interação ovelha*cordeiro  
Não há medidas repetidas no tempo – teste realizado apenas uma vez – cordeiros com 30 dias de vida 
 

O gráfico 33 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros 

padrão da média (EPM) dos grupos de tratamento durante os momentos de coleta. 

 
Gráfico 33– Valores da média geral do grupo por tratamento com o respectivo erro padrão 
da média (EPM) do AUC INSULINA dos cordeiros em cada grupo experimental 

 
Notas: DD- cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de 
gestação e tratados com vitamina D com 24 horas de vida;  DC – cordeiros nascidos de 
ovelhas tratadas com vitamina D no 108º dia de gestação e que receberam veículo 
oleoso com 24 horas de vida; CD- cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo 
oleoso no 108º dia de gestação e que receberam vitamina D com 24 horas de vida; CC 
– cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação 
e que também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida. 
 
 

4.34 Relação entre glicemia e cortisol 
 A relação entre a glicemia e o cortisol (P=0,012) foi positiva e de média 

intensidade (r = 0,331) e está ilustrada no Gráfico 34. 
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Gráfico 34– Relação entre as concentrações séricas de glicose (mmol/L) e cortisol (µg/dL) 
de cordeiros tratados ou não e filhos de ovelhas tratadas ou não durante a gestação com 
vitamina. São Paulo/2017. 

 
 

4.35 Relação entre as vitamina D e E 
 As concentrações de vitamina D e E de todos os grupos de tratamento (DD, DC, 

CD e CC) apresentaram relação positiva e média (r= 0,415; P= 0,002), nos cordeiros 

estudados, conforme mostrado no Gráfico 35.  

 
Gráfico 35– Relação entre a concentração de vitamina D (ng/mL) e vitamina E (ng/mL) de 
todos os grupos de tratamento durante o período experimental de cordeiros tratados ou não 
com vitamina D durante a gestação e/ou com um dia de vida. São Paulo/2017. 

 
 
4.36 Relação entre HRFP e albumina 
 As concentrações de HRFP e albumina apresentaram relação negativa e média 

(r= 0,335; P= 0,011), nos cordeiros estudados, conforme mostrado no gráfico 36. 
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Gráfico 36– Relação entre a concentração de albumina (g/L) e HRFP (µmol/L) durante o 
período experimental de cordeiros tratados ou não com vitamina D durante a gestação e/ou 
com um dia de vida. São Paulo/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -6,6787x + 379,74 
R² = 0,1128 

r = 0,335 

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40 50

HR
FP

 (µ
m

ol
/L

) 

Albumina (g/L) 

Relação albumina e HRFP 



81 

5 DISCUSSÃO 
 

 Neste estudo, foi possível notar que altas doses de vitamina D na ovelha no 

início do terço final da gestação e/ou no primeiro dia de vida do cordeiro não 

influenciaram as concentrações séricas de ureia, creatinina, proteína total, albumina, 

ácido úrico, colesterol, triglicérides, cálcio total, cálcio iônico, insulina, cortisol e as 

atividades de AST e GGT, havendo apenas efeito da idade do cordeiro para estas 

variáveis, ou seja, diferença entre os valores nos tempos de coleta.   

Não houve diferença nos valores médios entre os dois tempos de coleta (T0 e 

T1) para triglicérides, CK e proteína total. Em relação à proteína total, os dados 

encontrados neste estudo condizem com dados obtidos por Silva et al. (2010), que 

em seu trabalho com cordeiros não notaram variação significativa na concentração 

de proteína total ao longo dos dias após o nascimento até um mês de vida. Isso 

ocorre, pois a variável proteína total corresponde à soma das frações de albumina e 

gamaglobulina. Antes da ingestão do colostro, os teores de gamaglobulina e 

albumina são baixos, após a ingestão há elevação da fração gamaglobulina e a 

fração albumina permanece baixa. Após o período da colostragem que acontece até 

aproximadamente uma semana de vida, a fração albumina se eleva devido à 

produção desta pelo fígado e a gamaglobulina diminui, pois se inicia o catabolismo 

dos anticorpos obtidos pelo colostro, por isso, o teor de proteína total se mantém 

semelhante nos cordeiros recém-nascidos e com 30 dias de vida. Os valores 

encontrados de proteína total no presente estudo estão de acordo com os 

encontrados para esta faixa etária por Meira Jr. et al., (2009), de 58±12,7 g/L e por 

Souza et al., (2014) de  64,9±2,2 g/L. 

A albumina se eleva em T1 em relação a T0, pois ao longo do primeiro mês 

de vida, os cordeiros começam a ingerir alimentos sólidos além do leite e 

consequentemente começam a ruminar, assim, há aumento dos compostos 

nitrogenados que quando metabolizados ocasionam elevação nos teores de 

albumina por meio da síntese hepática. Concordando com os resultados 

encontrados por Costa (2004), Feitosa (2001) e Feitosa et al. (2006). Os teores de 

albumina vistos nesse estudo estão de acordo com os valores encontrados para a 

faixa etária por Meira Jr. et al. (2009) de 24±4,5 g/L. e por Souza et al., (2014) de 

29,7 ± 0,4 g/L. 
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No momento T0, os cordeiros estavam ingerindo colostro, fato que interfere 

diretamente no metabolismo dos animais, elevando valores de ureia, GGT e de AST. 

Nessa fase, a ureia está aumentada principalmente devido ao consumo e 

degradação das proteínas colostrais e, em menor importância à relativa imaturidade 

da função renal (BLUM e HAMMON, 2000; GASPARELLI et al. 2008 e SOUZA et al. 

2014). Maior atividade de GGT nessa fase está relacionada às elevadas 

concentrações desta enzima no colostro (BRAUN, 1983). A maior atividade de AST 

decorre da maior produção desta enzima pela borda em escova dos enterócitos em 

resposta à ingestão de colostro (TOLLERSRUD e BAUSTAD, 1970). Esses 

resultados estão de acordo com os resultados obtidos por Gregory (1995) em 

bezerros e Meira Jr. et al. (2009) e Souza et al. (2014) em cordeiros. Os valores 

encontrados de ureia em T0 concordam com os valores encontrados para a faixa 

etária por Bornéz et al. (2009) de 12±0,44 mmol/L e por Souza et al. (2014) de 

10,5±0,7 mmol/L. Os valores de GGT e AST do presente estudo em T0, estão 

condizentes com valores fisiológicos de referência citados por Souza et al. (2014) de 

877,0±155,3 U/L e 63,7±3,1 U/L respectivamente, para a faixa etária.    

 Em relação ao cálcio total e iônico, os maiores valores médios foram 

encontrados em T0. Este fato pode ser explicado pela alta concentração de cálcio 

presente no colostro de ovelhas quando comparado ao leite normal de acordo com 

Csapó et al., (1993) que cita valores de 2437 mg de cálcio no colostro 

imediatamente após o parto, enquanto que no leite é de 1900 a 2000 mg (RAYNAL-

LJUTOVAC et al., 2008). Além disso, as maiores concentrações de cálcio circulantes 

logo após o nascimento dos cordeiros referem-se a maior eficiência de absorção de 

cálcio do colostro em decorrência da alta taxa de desenvolvimento ósseo, com maior 

reabsorção renal e mobilização óssea do fósforo e cálcio em animais em 

crescimento (SOUZA et al., 2016). Devido à próxima relação entre o cálcio e a 

vitamina D, foi realizada a análise deste analito neste estudo. A vitamina D, 

especialmente a D3, possui função reguladora do metabolismo do cálcio, pois 

controla a absorção deste íon no intestino delgado juntamente com o paratormônio 

(PTH) e a calcitonina (BRONNER, 1987; SCHNEIDER et al., 1985) porém a 

suplementação com altas doses de vitamina D nos diferentes grupos de tratamento 

deste estudo, não alterou os teores de cálcio total e cálcio iônico circulantes nos 

animais estudados. Diferentemente do que cita Braithwaite (1980) que relatou que 

ovinos tratados com 1,25(OH)2D3, apresentaram aumento na taxa de absorção e de 
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retenção de cálcio, consequentemente interferindo na concentração de cálcio 

circulante. Hidiroglou e Hidiroglou, (1982) mostraram também que após 

suplementação em ovinos adultos com única dose de vitamina D, houve aumento 

nos teores de cálcio em até 48 horas após a sua administração. Essa diferença 

encontrada pode ser devido ao fator etário, pois como os cordeiros do presente 

estudo estão em fase de crescimento e com os mecanismos regulatórios do 

metabolismo de cálcio funcionando com uma maior demanda, o cálcio seja 

rapidamente utilizado e em concentrações maiores do que nos animais adultos 

testados nos estudos referidos, dessa forma não havendo aumento nos teores 

circulantes e sim maior absorção desse cálcio nos ossos em crescimento. Além 

disso, como se tratam de adultos, fatores como a gestação, lactação, deficiências 

nutricionais, minerais e vitamínicas podem interferir no metabolismo do cálcio 

proveniente da suplementação com vitamina D. Para o cálcio total, os valores 

encontrados neste estudo foram superiores aos citados para a espécie por Kaneko 

(2008) de 1,275-1,375 mmol/L e semelhantes aos encontrados em cordeiros com 

menos de um ano de vida por Souza et al. (2016) de 1,68-3,425 mmol/L.  

Os valores de creatinina foram maiores em T1, pois desde o nascimento, 

ocorrem mudanças nas concentrações de creatinina sérica que podem ser 

consequentes às alterações na massa muscular dos neonatos, ou do 

aperfeiçoamento do clearance renal com aumento da taxa de filtração glomerular. 

Isso porque o fluxo sanguíneo renal não é alterado expressivamente após o 

nascimento, mas eleva-se gradativamente após a primeira semana de vida dos 

cordeiros, elevando a concentração de creatinina circulante (SOUZA, 2012). Os 

valores encontrados para a creatinina em ambos os tempos de coleta ficaram abaixo 

dos valores de referência de 106,08-167,96 e 75-113 µmol/L (KANEKO, 2008) e 

(DUBREUIL et al., 2005), respectivamente, fato que pode ser explicado pois 

geralmente os valores de referência se referem a ovinos adultos. E estão em 

concordância com valores encontrados para a faixa etária por Souza (2012) de 

55,5±3,1 µmol/L. 

 Em relação ao colesterol, este se encontrou mais elevado em T1, 

concordando com dados descritos para cordeiros por Carroll e Hamilton (1973). 

Neste trabalho os autores relatam que logo após o nascimento, os valores de 

colesterol são baixos, aumentando gradativamente até os 30 dias de vida e depois 

diminuem novamente quando os animais são desmamados, pois os teores de 
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gorduras no leite de ovelha são mais altos do que dos alimentos sólidos. Os valores 

encontrados nos tempos de coleta desse estudo concordam com os dados obtidos 

por Celi et al. (2008) em cabritos, que relataram a maior concentração de colesterol 

nos animais com 4 a 5 semanas de vida (3,77 e 3,88 mmol/L) respectivamente. Os 

valores encontrados para colesterol e triglicérides concordam com os dados 

encontrados para a idade e para a espécie por Souza et al. (2014), de 1,32±0,20 

mmol/L para os triglicérides e de 2,21±0,12 mmol/L para o colesterol.  

 Neste estudo foram encontrados valores das variáveis bioquímicas 

diferentes dos da literatura existente para a espécie ovina, fato que se deve a menor 

faixa etária dos animais estudados, já que as referências citam normalmente valores 

de animais adultos. Nos cordeiros em duas diferentes faixas etárias, isto é, com dois 

e vinte e oito dias de vida, foi possível perceber que há influência do fator etário na 

concentração sérica e atividade enzimática de uma grande variedade de analitos 

(MOHRI et al. 2007), como por exemplo ureia, creatinina, albumina, colesterol, 

glicose, cálcio total, cálcio iônico, ácido úrico e  AST e GGT. Portanto, há 

necessidade de se desenvolver tabelas que contemplem intervalos de referência 

para variáveis bioquímicas, específicos para ovinos de diferentes faixas etárias, 

diferenciando neonatos de cordeiros mais velhos, pois ainda existem poucos dados 

disponíveis com essas informações.  

 Em relação aos hormônios cortisol e insulina, foi possível notar que ambos 

também foram influenciados apenas pela idade do cordeiro, com suas 

concentrações diminuindo ao longo do período de quatro semanas. Maiores teores 

de cortisol logo após o parto se explicam, pois este é um momento causador de 

estresse para o neonato, concordando com dados obtidos por Baumrucker e Blum 

(1994), Hadorn et al. (1997), Lee et al. (1995) e Ronge e Blum (1988) que relatam 

que o cortisol em bezerros tende a diminuir ao longo da primeira semana de vida e 

após a mamada de colostro, leite ou substituto do leite. Já em relação à insulina, as 

maiores concentrações em T0, são explicadas pelo fato dos neonatos apresentarem 

elevada hiperglicemia após a ingestão de colostro ou substitutos do leite, devido a 

sua constituição fornecer substrato para a gliconeogênese (HADORN et al., 1997) e 

produzindo então maiores concentrações de insulina para que haja o 

aproveitamento e metabolização da glicose circulante (BLUM e HAMMON, 2000; 

MEARS, 1993).  
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 No que se refere ao metabolismo energético dos cordeiros estudados, foi 

possível notar que os diferentes tratamentos com vitamina D não interferiram nos 

valores médios de AGNEs dos cordeiros, não houve diferença nas concentrações 

nos dois momentos de coleta. Em casos de situações de estresse, de maior 

demanda energética e balanço energético negativo, os toeres de AGNEs se elevam, 

durante a execução deste estudo, os cordeiros não foram desafiados por nenhum 

destes fatores. Os valores médios encontrados para os AGNEs neste estudo, 

concordam com dados encontrados por Leat (1967), que diz que o fator etário de 

cordeiros não interfere na concentração sérica de AGNEs até que o animal complete 

45 dias de vida, quando estes valores diminuem e se mantém em concentrações 

semelhantes aos de ovinos adultos. Os AGNEs presentes em concentrações 

discretamente maiores nos cordeiros recém nascidos podem ser explicados devido à 

mobilização das reservas de gordura destes filhotes em resposta às exigências de 

adaptação à vida extrauterina, principalmente as relacionadas a manutenção da 

temperatura do neonato, quando a glicose somente não supre as exigências do 

cordeiro nesse período. Os AGNEs são então liberados na corrente sanguínea 

quando há mobilização de tecido adiposo em resposta as necessidades metabólicas 

elevadas do animal. Nos ruminantes, em situação de equilíbrio e normalidade, a 

concentração circulante de AGNEs no sangue é baixa, porém importante para a 

manutenção da homeostase dos animais (BOWDEN, 1971). Em relação ao BHB, foi 

possível notar o tratamento com vitamina D não influenciou as concentrações deste 

metabólito nos cordeiros, houve apenas diferença nas médias dentro dos tempos de 

coleta, sendo maiores em T1, fato que se deve, muito provavelmente, aos cordeiros 

já estarem se alimentando de volumoso e concentrado neste período, levando ao 

desenvolvimento da parede ruminal, e início da produção de ácidos graxos de 

cadeia curta pelo rúmen, inclusive o ácido butírico, que posteriormente é convertido 

em betahidroxiburirato na parede do rúmen (NASCIMENTO, 2012). Este processo 

se pronuncia em cordeiros de 4 a 10 semanas de vida (STANGASSINGER, 1979). 

Os valores encontrados neste estudo estão dentro dos valores fisiológicos de 

referência para a espécie ovina de acordo com Pugh (2005), < 0,7 mmol/L. 

A glicose apresentou efeito principal de cordeiro (P=0,0248), mostrando que 

os cordeiros suplementados com vitamina D tiveram menores concentrações médias 

de glicose circulante do que cordeiros não suplementados. Houve ainda efeito de 

tempo, onde em T0 os valores encontrados foram maiores do que em T1, pois o 
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consumo de nutrientes via colostro interfere diretamente sobre a absorção e o 

metabolismo de carboidratos através do estímulo a atividade da lactase no intestino 

delgado dos animais aumentando a digestão e absorção de glicose e galactose e 

ainda fornece substrato para a gliconeogênese, determinando o aumento das 

concentrações de glicose em períodos de pós-alimentação nos ruminantes neonatos 
(GIRARD, 1986; KURZ, 1992). É sabido que a utilização da glicose diminui com o 

passar da idade em ruminantes de acordo com que os animais vão desenvolvendo a 

função do rúmen, mostrando então grande diferença do uso de glicose de um 

ruminante com dois dias de vida para um de um a três meses (YOUNG et al., 1970). 

 Em relação à vitamina D, houve efeito nos cordeiros da suplementação com 

vitamina D realizada nas ovelhas durante a gestação. As médias das concentrações 

de vitamina D plasmáticas por grupo foram maiores nos cordeiros filhos de ovelhas 

que haviam sido suplementadas (DD e DC). Houve ainda efeito de interação 

cordeiro*tempo (P=0,0001), mostrando que quando os cordeiros receberam 

suplementação com vitamina D no primeiro dia de vida, as concentrações 

plasmáticas de vitamina D se mantiveram elevadas até T1, justificando também o 

efeito de tempo (P=0,0001) encontrado. Concordando com De Regil et al. (2012); 

Harvey et al., (2014); Hollis et al. (2011) e Perez-Lopez et al. (2015)  que 

observaram que em humanos a suplementação com diferentes concentrações de 

vitamina D na mãe, elevou, de maneira geral, os teores circulantes de vitamina na 

mãe e no feto. Em bovinos, notou-se que, as concentrações de vitamina D na vaca 

suplementada eram maiores do que no bezerro (GOFF et al.,1982; PAULSON e 

DELUCA, 1986). Diferentemente do que ocorre em ovinos, cuja concentração de 

vitamina D no plasma de cordeiros é maior do que a encontrada no plasma das 

mães suplementadas, isso se deve ao transporte de maiores concentrações de 

vitamina D e cálcio da mãe para o feto através da placenta e cordão umbilical, 

desencadeando na ovelha balanço negativo de cálcio durante a gestação, fato que 

faz com não haja aumento nas concentrações circulantes de vitamina D materna 

durante a gestação, diferentemente de humanos e bovinos (BRAITHWAITE, 1978; 

PAULSON et al., 1987; PAULSON e LANGMAN, 1990; ROSS et al., 1980). 

 Ainda em relação à vitamina D, neste estudo, foi possível notar que no grupo 

CC, onde as ovelhas e os cordeiros receberam apenas veículo oleoso, a 

concentração de vitamina D nos cordeiros em T1 foi elevada em relação a T0. Fato 

que pode ter ocorrido, pois, os seis cordeiros que compunham este grupo 
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experimental estavam alojados em diferentes baias, metade destes animais estava 

em baias que tinham janelas e acesso à luz solar, a outra metade estava distribuída 

em baias sem acesso direto ao sol. Os animais que tiveram acesso à luz solar foram 

os que apresentaram os maiores valores médios de vitamina D plasmática mesmo 

sem terem recebido suplementação vitamínica, sugerindo que houve produção de 

vitamina D através da pele nestes animais (HIDIROGLOU e KARPINSK, 1989). Os 

valores médios encontrados para a vitamina D no presente estudo, para cordeiros 

com acesso à luz solar foi de 32,87 ng/ml e sem acesso à luz solar foi de 3,798 

ng/ml, semelhantes aos dados obtidos em estudos com ovinos, onde as 

concentrações de vitamina D para animais sem acesso a luz solar (confinados) 

foram de aproximadamente 2,5 ng/mL (DALGARNO et al., 1962) e entre 17-29 

ng/mL para animais expostos à luz solar (HIDIROGLOU et al., 1979). 

 A vitamina E, embora não utilizada nesse estudo, apresentou efeito de interação 

ovelha*tempo (P=0,0248), o que indica que a administração de vitamina D nas 

ovelhas durante a gestação influenciou positivamente a concentração de vitamina E 

nos cordeiros logo após o nascimento. Essa concentração de vitamina E se manteve 

elevada até T1, justificando as maiores concentrações de vitamina E nos grupos (DD 

e DC). No grupo CD as concentrações de vitamina E estavam elevadas em T1, o 

que pode estar relacionado à suplementação parenteral de vitamina D nos cordeiros 

24 horas após o nascimento. Essa observação que a administração de altas doses, 

via parenteral, de vitamina D aumenta a concentração plasmática de vitamina E, é 

reforçada com a presença da correlação entre essas duas variáveis que foi positiva 

e de intensidade média (P = 0,002 e r = 0,415). No grupo CC, formado por cordeiros 

que não receberam vitamina D, porém receberam o veículo oleoso sem adição de 

vitamina, conforme comprovado em análise prévia das concentrações de vitamina D 

e E presentes no produto, os cordeiros que estavam em baias com acesso ao sol, 

apresentaram concentrações médias numericamente maiores de vitamina D, e 

também de vitamina E que os cordeiros  que estavam em baias sem acesso à luz 

solar. De alguma forma ainda não elucidada, a elevação nos teores de vitamina D, 

interferiu, aumentando os teores da vitamina E. Uma explicação para este fato, é 

que como ambas as vitaminas são lipossolúveis, elas possuem um sistema de 

absorção e transporte semelhantes, por meio da incorporação das moléculas de 

vitamina e/ou seus compostos nos quilomicrons para posterior transporte pela linfa 

(MOURÃO et al., 2005), podendo ser este o motivo que levem as vitaminas D e E a 
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estarem correlacionadas, porém este fato ainda não foi comprovado. Javanbakht, et 

al. (2011), sugeriram haver um efeito sinérgico entre a vitamina D e a E, porém 

faltam dados na literatura que comprovem esse sinergismo, especialmente se há e 

como é esse vínculo relacionando o metabolismo de ambas as vitaminas. Mais 

estudos se fazem necessários para que se comprove essa interferência e/ou 

sinergismo entre elas.   

Em relação à CK, foi observado que quando a ovelha foi suplementada com 

vitamina D, os valores médios de CK nos cordeiros, nos dois momentos de coleta 

foram menores do que no grupo de cordeiros onde as ovelhas receberam veículo 

oleoso. Porém, não foi observada correlação entre as concentrações plasmáticas de 

vitamina D e a atividade sérica da CK (P=0,518; r=0,093), mas houve correlação 

entre os teores de vitamina E plasmáticos e a atividade sérica de CK (P=0,012; 

R2=0,1137 e r =0,337). Essa relação reforça o achado de que a suplementação 

parenteral com alta dose de vitamina D no início do terço final da gestação da ovelha 

levou ao aumento nos teores de vitamina E nos cordeiros o que pode ajudar na 

explicação das menores concentrações de CK nos indivíduos com maior vitamina E 

plasmática. Considerando que a vitamina E atua como a primeira linha de defesa 

contra radicais livres lipofílicos e, portanto, protege a membrana celular diante 

dessas substâncias que agem diretamente nas lipoproteínas celulares e, 

considerando também que essa proteção é dependente da quantidade de 

antioxidante disponível, pode-se inferir que a vitamina E atuou evitando 

extravasamento da CK muscular (CÓRDOVA e NAVAS, 2000).. Apesar de não se 

ter identificado estresse oxidativo nos cordeiros do presente estudo, por se tratar de 

indivíduos jovens e em fase de crescimento, espera-se que tenham grande atividade 

física, e de fato o tinham, exploravam o ambiente e eram indivíduos bastante ativos. 

Em estudo com humanos, Córdova e Navas (2000) relataram que o exercício físico 

tem como consequência a produção de radicais livres pelo consumo de oxigênio 

pelas células musculares. A CK, no presente estudo se mostrou acima dos valores 

para a faixa etária encontrados por Bornéz et al., (2009) de 52.20±4.50 UI/L. 

 O ácido úrico é um importante agente antioxidante que confere proteção contra a 

ação de radicais livres nas células, tendo importância significativa sobre o estresse 

oxidativo agudo (WARING et al., 2003). O ácido úrico mostrou ser efetivo para 

proteger hemácias e o DNA contra a ação de radicais livres, inibir a peroxidação de 

lipídeos e diminuir a oxidação da hemoglobina por nitratos (KAUR e HALLIWELL, 
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1990). Os maiores teores de ácido úrico neste estudo foram encontrados após o 

parto em T0, esta informação está de acordo com dados encontrados em neonatos 

humanos por Schrod et al. (1997) e Stapleton (1983), que em seus estudos 

mostraram concentrações de ácido úrico aumentadas nas primeiras 24hs de vida do 

recém nascido. Fato que pode ocorrer pela passagem do ácido úrico da mãe para o 

feto através da placenta, já que nesta faixa etária os valores encontrados para a 

mãe e para o neonato são iguais (SLEMONS e BOGERT, 1917), ou ainda, existe 

especulação de que o ácido úrico possa desempenhar importante função no pulmão 

dos neonatos durante a primeira semana de vida, impedindo a ação dos radicais 

livres produzidos em excesso durante o período de transição entre a vida fetal e a 

extrauterina. Os valores de ácido úrico diminuem até a segunda semana de vida dos 

neonatos e depois se estabilizam (SCHROD et al., 1997). 

 Potencial função, ainda bastante discutida da vitamina D, seria seu papel na 

sensibilidade insulínica. Essa hipótese foi levantada principalmente devido a relação 

entre os baixos teores plasmáticos desta vitamina, estarem presentes em indivíduos 

com diabetes tipo 2 (LAZEAR e KAPUSTIN, 2014; OZFIRAT e CHOWDGURY, 

2010; PITAS et al., 2007). Os valores de RQUICK e RQUICK BHB, testes que 

estimam a sensibilidade à insulina, encontrados durante o experimento mostraram 

valores médios de ambos os testes maiores em T1, indicando que a idade do 

cordeiro interfere nesse parâmetro. Em relação ao RQUICK BHB, cordeiros filhos de 

ovelhas não suplementadas com vitamina D possuem aumento da sensibilidade à 

insulina (maiores valores de RQUICK BHB) quando comparados aos cordeiros filhos 

de ovelhas suplementadas. 

 Em relação ao teste RQUICK, houve apenas tendência de interação entre ovelha 

e cordeiro, ovelha e tempo e cordeiro tempo, apontando que a administração 

parenteral de vitamina D tanto na ovelha quanto no cordeiro interferem na 

sensibilidade insulínica. Dos grupos estudados, chama a atenção o grupo CD, onde 

a ovelha não recebeu suplementação vitamínica e o cordeiro sim. Foi o grupo que 

apresentou os maiores valores de RQUICK e os menores valores de insulina e 

glicose, sendo o grupo que apresentou maior sensibilidade insulínica dentre os 

estudados, seguindo a definição de resistência insulínica de Bossaert et al. (2009). 

Neste caso, foi possível perceber que quando avaliamos a sensibilidade à insulina 

por meio do teste RQUICK, a suplementação com vitamina D realizada nos 

cordeiros melhorou a sensibilidade à insulina desses indivíduos.  
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  O fato de os dois testes (RQUICK e RQUICK BHB) terem mostrado resultados 

diferentes para os mesmos animais sob as mesmas condições faz questionar qual é 

mais confiável para ser realizado em ovinos jovens, considerados ainda como pré-

ruminantes, pois ainda faltam dados na literatura atual sobre o assunto para que tal 

dúvida seja elucidada. O RQUICK por ser mais usado e mais estudado apresenta 

maior confiabilidade quando se trata de humanos, portanto em indivíduos 

monogástricos. Já na veterinária pouco se sabe sobre a confiabilidade desse teste 

em animais saudáveis, ainda mais quando se adiciona mais variáveis ao teste, como 

o BHB e os AGNEs. Mais estudos se fazem necessários para que seja avaliada a 

confiabilidade de cada teste para as diferentes espécies animais. Chiu et al., (2004) 

e Kayaniyil et al., (2010), mostram que a concentração de vitamina D (25(OH)D) 

apresenta correlação positiva sobre a sensibilidade a insulina em adultos humanos, 

pois ela aumenta o clearance de glicose e a secreção de insulina pelas células β 

pancreáticas. Os autores citam que aumento de 10-30 ng/mL na concentração de 

vitamina D circulante, aumentam em 60% a sensibilidade à insulina em humanos. 

Porém neste estudo, o teste RQUICK não apresentou efeito em animais saudáveis 

suplementados com vitamina D, em ambos os momentos de coleta.  

 Dos testes disponíveis atualmente para se testar a resistência insulínica em 

humanos e animais, nenhum deles, seja o teste RQUICK, RQUICK BHB, HOMA ou 

o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico preenche todos os critérios para que seja 

universalmente aceito (GELONEZE E TAMBASCIA, 2006), apesar desse último ser 

considerado o padrão ouro para o diagnóstico. O seu uso fica a critério de cada 

pesquisador, dependendo do objetivo e hipótese que se quer elucidar. Porém na 

medicina veterinária estes testes são muito pouco usados, devido ao seu alto custo 

e dificuldade de execução. No presente estudo, a escolha da execução dos testes 

RQUICK e RQUICK BHB se deu, pois são testes que estão em destaque na 

literatura sobre o tema, são de rápida execução e não necessitam de longos 

períodos de jejum para serem realizados, já que em T0 os cordeiros com apenas 2 

dias de vida não poderiam ser mantidos por longos períodos em jejum devido ao 

risco de hipoglicemia. Existem diversos estudos comprovando sua eficácia em 

detectar resistência à insulina em bovinos (BALOGH et al, 2008; HOLTENIUS e 

HOLTENIUS, 2007) e humanos (KATZ et al, 2000), porém não foram evidenciados 

artigos em ovinos jovens.  
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 No que se refere ao metabolismo oxidativo dos animais estudados, foram 

realizados testes relacionados com as atividades das enzimas antioxidantes 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase, (GSH-Px) e a determinações 

de habilidade de redução do ferro plasmático (HRFP), status oxidante total (TAS) e 

das substâncias reativas ao ácido tiobarbibúrico (TBARS), cujo principal 

representante é o malondialdeído (MDA). Foi possível notar que a suplementação 

com altas doses de vitamina D em diferentes combinações de tratamento, não 

mostrou efeito sobre SOD, GSH-PX, TBARS, TAS e HRFP, pois os animais, durante 

o período experimental, não passaram por importante desafio oxidativo que levasse 

a estresse oxidativo, fato que os resultados de TBARS mostrariam. Qualquer causa 

de estresse que estes animais tenham passado, não causou variação importante no 

TBARS, fato que pode ter ocorrido, pois neste caso, os cordeiros estavam bem 

nutridos e hígidos, levando a uma efetiva ação dos mecanismos antioxidantes dos 

animais estudados durante este período.  

 Houve diferença nos valores médios encontrados entre os tempos de coleta para 

SOD, GSH-Px e TAS, que foram maiores em T1. Em relação à SOD e a GSH-Px, os 

dados encontrados neste estudo, concordam com dados obtidos por Friel et al., 

(2004), Rickett et al., (1990) e Yin et al., (2013), que em seus estudos com humanos 

e suínos citam que os neonatos possuem reserva de agentes antioxidantes 

provenientes da mãe, porém a quantidade nem sempre é suficiente para protegê-los 

integralmente, dessa forma, os valores da SOD e GSH-PX em neonatos se elevam 

gradativamente a partir dos 7 dias de vida, conforme vai ocorrendo o 

desenvolvimento da sua própria proteção antioxidante. Davis e Auten, (2010) e Yin 

et al., (2013), explicam que os menores valores de SOD e GSH-Px encontrados no 

momento do nascimento, período caracterizado por elevada produção de EROS 

pelos neonatos, se dá devido ao uso da reserva materna de antioxidantes, e que 

este quadro de dano oxidativo estimula os sinalizadores que resultam na expressão 

de genes antioxidantes que produzem e liberam mais antioxidantes, dessas maneira 

reequilibrando o equilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes com o 

desenvolvimento das defesas antioxidantes do neonato.  

 Em relação ao HRFP, houve tendência (P=0,0684) de efeito de interação do 

tratamento realizado nas ovelhas e o tempo de coleta sobre o resultado desta 

variável nos cordeiros, porém na decomposição do efeito da suplementação com 

vitamina D na ovelha sobre os resultados de HRFP dos cordeiros estudados em 
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cada tempo de coleta, não foram encontradas diferenças. No presente estudo, os 

maiores valores médios de HRFP encontrados foram em T0 (P= 0,0001), 

concordando com dados obtidos em humanos por Friel et al. (2004), que em seu 

estudo, relataram que em recém nascidos, os valores de HRFP são elevados e 

tendem a diminuir com o passar dos dias, isso se deve ao fato de que o organismo 

em resposta ao estresse do nascimento, aumenta a sua resposta antioxidante. Este 

teste mensura a habilidade global do indivíduo a resistir ao estresse oxidativo, que 

tende a diminuir conforme o animal vai crescendo e se adaptando as novas 

condições metabólicas. Os valores médios encontrados neste estudo para o HRFP 

em cordeiros foram menores do que os observados em humanos, de 775±196 µM 

(FRIEL et al., 2004). O TBARS apesar de não diferir entre os tempos de coleta, 

demonstrou tendência (P=0,0587) para efeito de tempo, com maiores em T1. 

Levando-se em consideração este fato, os dados encontrados nesse trabalho 

discordam dos dados encontrados em humanos por Friel et al. (2004) e Wispe et al. 

(1985), que relatam que as TBARS de neonatos são maiores do que em outras 

faixas etárias, inclusive, adultos. Discordam também dos dados obtidos em suínos 

por Yin et al. (2013), que descrevem valores de maiores TBARS em leitões com um 

dia de vida, e depois estes valores vão diminuindo com o passar da idade. O fato  

das TBARS no presente estudo não terem se elevado em T0 e T1, já que não houve 

diferença entre eles, pode ser devido ao fato de que os cordeiros neste estudo não 

sofreram desafio metabólico importante, ou estavam com o status antioxidante 

adequado, pois todos os cordeiros ingeriram colostro satisfatoriamente, os que por 

algum motivo após a colostragem não mamaram mais na ovelha, foram 

devidamente suplementados com mamadeira com leite em pó/sucedâneo. Além de 

não terem sido expostos a nenhuma condição adversa como, frio, chuva, calor, 

manipulação, superlotação de baia, entre outros fatores que poderiam causar 

desconforto, desencadeando estresse oxidativo nesses animais.  

 Foi possível notar que faltam dados na literatura sobre metabolismo oxidativo em 

animais ruminantes e, dentre esses, nos neonatos. Mais estudos se fazem 

necessários sobre este tema para que haja completo entendimento das mudanças 

que ocorrem após o nascimento de ruminantes, até ao menos a desmama, quando 

são considerados ruminantes de fato. 

 Quando avaliamos o peso, ganho de peso e ECC dos cordeiros, foi possível 

notar que não houve diferença entre os tratamentos, apenas diferença entre os 
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momentos de coleta, fato esperado já que os animais estavam em crescimento. 

Para o ganho de peso, foi possível notar que a cada semana do período 

experimental, o ganho de peso dos animais não diferiu entre todos os tratamentos. 

No presente estudo, devido ao fato de as ovelhas não apresentarem ECC tão altos, 

variarem entre 2,5 a 3/5, não serem obesas e estarem hígidas, era esperado que 

não houvesse variação importante sobre o peso, ganho de peso e ECC dos 

cordeiros.  

Os AUCs da insulina, AGNEs e do BHB não sofreram influência dos 

tratamentos realizados neste estudo. Porém, foi possível notar que para o AUC da 

glicose, houve interação de efeitos da suplementação com vitamina D na ovelha e 

no cordeiro (P=0,0104), mostrando que quando cordeiros filhos de ovelhas não 

suplementadas com a vitamina D foram suplementados com 24 horas de vida e 

desafiados pelo teste de tolerância à glicose, eles se mostraram menos sensíveis à 

insulina do que os cordeiros não suplementados com 24 horas de vida. Apesar de o 

comportamento inverso ter sido observado para os cordeiros filhos de ovelhas 

suplementadas, esse não foi significativo (P = 0,1958), o que implica dizer que se a 

ovelha não recebeu suplementação com a referida vitamina no terço final da 

gestação, a suplementação no cordeiro não beneficia a sensibilidade insulínica com 

30 dias de vida.  

Interessante ressaltar um cordeiro, dentre os que compunham o tratamento 

CC, que apresentou características discrepantes do resto dos animais estudados. 

Tratava-se de um macho, proveniente de gestação única, produto de ovelha com 

escore corporal 3,5/5, ovelha de maior escore do grupo. Esta ovelha apresentava 

resistência insulínica, detectada no teste RQUICK realizado previamente ao parto. O 

peso do cordeiro ao nascimento foi de 4,610 kg, o maior peso dentre todos os 

animais do experimento; ovelha e cordeiro não foram expostos à luz solar; a 

concentração de insulina em T0 era de 300 µUI/mL, com glicemia de 6,27 mmol/L e 

em T1 foi respectivamente 67,1 µUI/mL e 4,55 mmol/L; este cordeiro no teste 

RQUICK e RQUICK BHB apresentou valores menores do que a média do grupo CC 

em ambos os tempos de coleta (RQUICK T0 – 0,258%/ 0,329%; RQUICK T1 – 

0,349%/ 0,432% e RQUICK BHB T0 – 0,338%/ 0,470% e RQUICK BHB T1- 0,707%/ 

2,847%), caracterizando resistência insulínica, de acordo com Bossaert et al., 

(2009), que citam em seu trabalho com bezerros, que menores valores no teste 

RQUICK caracterizam menor sensibilidade a insulina. Ele apresentou durante todos 
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os tempos do teste de tolerância à glicose valores elevados de insulina, inclusive em 

jejum e pequenas variações nas concentrações de glicose mesmo após a 

administração de bolus de glicose. Schmitt et al. (2012), citam em estudo com 

ovelhas, que a alta variação individual de cada animal quando submetido ao TTG 

pode ser explicada por fatores epigenéticos que determinam como os tecidos vão 

responder a insulina enquanto os animais ainda estão no ambiente uterino. Estes 

fatores podem influenciar o metabolismo energético por toda sua vida, compondo 

então as diferenças entre os indivíduos, alterando a secreção de insulina e a 

responsividade do animal frente a este hormônio nos tecidos do corpo. Essa 

justificativa pode nos fazer entender o motivo de este animal ter apresentado uma 

resposta à insulina tão discrepante dos outros animais, já que é filho de uma ovelha 

que apresentou características de resistência insulínica, podendo esta ter sido 

transmitida para o cordeiro durante a gestação. Porém o caso deste animal 

especificamente concorda com os dados de humanos em que filhos de mães 

resistentes à insulina durante a gestação, obesas ou não, nascem também com 

essas características, além de terem maior peso ao nascimento do que crianças 

provenientes de mães normais, já que estas características possuem fator 

hereditário importante (BARBOUR et al., 2007; CATALANO et al., 2009; CATALANO 

e EHRENBERG, 2006). Devido ao fato de que durante a gestação de mulheres com 

resistência à insulina, ocorre maior lipólise e disponibilidade de ácidos graxos não 

esterificados (AGNEs) para serem utilizados como substratos adipogênicos pelo 

feto. A maior concentração de insulina neste período é outro fator ligado ao 

crescimento excessivo do feto, pois contribui para o aumento da gordura fetal 

(CATALANO e EHRENBERG, 2006). 

 Mais estudos em animais precisam ser realizados para elucidar a resistência 

à insulina em neonatos e como esta particularidade pode interferir no seu 

desenvolvimento, ganho de peso, e em suas futuras gestações. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 O uso parenteral de 70.000 UI vitamina D ou volume equivalente de veículo 

oleoso na ovelha no início do terço final da gestação e/ou no primeiro dia de vida do 

cordeiro, 

• em relação ao perfil bioquímico, diminuiu a concentração circulante de glicose 

e de CK e elevou a concentração de albumina dos cordeiros  

• não teve interferência no metabolismo oxidativo dos cordeiros  

• não influenciou no ganho de peso semanal nem no escore de condição 

corporal dos cordeiros nas primeiras quatro semanas de vida. 

• aumentou as concentrações plasmáticas da 25 hidroxivitamina D3 circulantes 

• quando desafiados pelo teste de tolerância à glicose, a suplementação de 

cordeiros com a vitamina D, sem haver suplementação prévia da ovelha na 

gestação, reduziu a sensibilidade insulínica destes indivíduos. 

 

 

 Conclui-se que quando se utiliza a dose de 70.000 UI/kg de vitamina D pela via 

parenteral em ovelhas saudáveis, recomenda-se que também haja a suplementação 

com vitamina D no cordeiro. Porém, se a ovelha não foi suplementada durante o 

período gestacional, a suplementação no cordeiro não é indicada como forma de 

melhorar a sensibilidade à insulina dos animais. O RQUICK não se mostrou 

adequado para apontar sensibilidade insulínica em cordeiros hígidos nas situações 

deste estudo. Dentre os testes escolhidos para este estudo, o TTGIV se mostrou 

melhor indicador de sensibilidade insulínica quando comparado aos outros testes.  
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