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RESUMO 
 
NASCIMENTO, P. M. Impacto da administração das vitaminas D e E na 
sensibilidade insulínica, no metabolismo oxidativo e aspectos da imunidade em 
ovelhas no período periparto [Impact of administration of vitamins D and E on 
insulin sensitivity, on oxidative stress and aspects of immunity in ewes in the 
peripartum period]. 2018. 226 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Trinta ovelhas, mestiças (Santa Inês X Dorper), adultas e hígidas foram selecionadas 

para avaliar o efeito da suplementação intramuscular com as vitaminas D e E no perfil 

bioquímico, metabolismo energético, metabolismo oxidativo, sensibilidade insulínica e 

imunidade no periparto. Após confirmação da gestação essas fêmeas foram 

distribuídas em três grupos de dez animais e no 108o dia de gestação receberam pela 

via intramuscular profunda, única aplicação ou de veículo oleoso (grupo controle-GC); 

ou 70.000 UI/kg de P.V. de vitamina D3 (colecalciferol) (grupo tratado-GD); ou 

60UI/kg de P.V. de vitamina E (α-tocoferol) (grupo tratado-GE). As amostras de 

sangue foram coletadas previamente à aplicação da vitamina (-45), quatro (-30); e 

duas semanas (-15) antes do parto; até duas horas do parto (0), uma (7); duas (15); e 

quatro semanas após o parto (30). Foram analisadas as concentrações plasmáticas 

de glicose, beta hidroxibutirato (BHB), ácidos graxos não esterificados (AGNEs) e as 

concentrações séricas de colesterol, triglicérides, ureia, creatinina, cálcio total, cálcio 

iônico, proteína total, ácido úrico, aspartato amino transferase (AST), gamaglutamil 

transferase (GGT), e ainda a creatina quinase (CK). Foram também analisadas as 

concentrações de insulina e cortisol. Do metabolismo oxidativo foram determinadas as 

atividades da superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GSH-Px), a 

habilidade de redução férrica plasmática (HRFP), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), bem como o status antioxidante total (TAS). Para avaliar 

aspectos relacionados à imunidade de monócitos e neutrófilos, por método in vitro, 

foram utilizadas 24 ovelhas (seis de cada tratamento). As amostras de sangue foram 

obtidas nos momentos -30; 0; e 30 e foram avaliadas a produção de espécies reativas 

de oxigênio de monócitos e neutrófilos sem estímulo (burst basal) e com estímulo por 

DCFH-DA, SaPI e PMA. A imunofenotipagem com anticorpos monoclonais CD8, CD4, 

CD14, CD16, CD45R, WC1, CD206, foi realizada aos dias -30, -15,0,7 e 30. Foram 

determinadas as concentrações das vitaminas D e E, nos momentos pré-

determinados das coletas e no dia do teste de tolerância à glicose (TTG), realizado 
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para avaliar a sensibilidade insulínica, e foi calculado RQUICKI e RQUICKI BHB. 

Todas as variáveis estudadas apresentaram efeito de tempo. Houve interação 

tempo*tratamento em TBARS (P=0,0217) e tendência para vitamina E (0,0811), SOD 

(0,0886) e GSH-Px (P=0,0643). Houve efeito de tratamento no colesterol 

(P=0,0088) e vitamina D (P<0,0001) e tendência para TAS (P=0,0830). No TTG, com 

resultados de AUC de BHB e AGNE apresentaram efeito de número de fetos 

gestados (P=0,0006 e 0,0005, respectivamente) e o RQUICKIBHB mostrou-se melhor 

indicador de sensibilidade insulínica do que o RQUICKI em ovelhas. A suplementação 

com vitamina D influenciou os teores plasmáticos de alfa tocoferol e a resposta imune 

das ovelhas. A suplementação com vitamina E reduziu a peroxidação lipídica no parto 

e relacionou-se positivamente com a melhora oxidativa dos monócitos sem estímulo e 

estimulados por PMA.  

 

Palavras-chave: colecalciferol, tocoferol, antioxidante, gestação, período de transição, 

teste de tolerância à glicose. 
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ABSTRACT 
 

NASCIMENTO, P. M. Impact of parenteral administration of vitamins D and E on 
insulin sensitivity and on oxidative stress in ewes in the peripartum period. 
[Impacto da administração parenteral das vitaminas D e E na sensibilidade à insulina 
e no metabolismo oxidativo em ovelhas no período periparto]. 2018. 226 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Thirty healthy adult ewes were selected to evaluate the effect of supplementation with 

intramuscular vitamins D and E in peripartum period on the biochemical profile, 

energetic metabolism, oxidative metabolism, insulin sensitivity and immunity. After 

pregnancy confirmation these females were distributed into three groups of ten 

animals treated with intramuscular injection containing oily vehicle (control-to-control 

group) on the 108th day of pregnancy, (CG); or 70,000 IU / kg of body weight of 

vitamin D3 (cholecalciferol) (treated group-GD); or 60 IU / kg of body weight of vitamin 

E (α-tocopherol) (treated group-GE). Blood samples were collected before the 

application of the vitamins and vehicle (-45), four (-30); and two weeks (-15) before 

lambing; until 2 hours of lambing (0); one (7), two (15) and four weeks postpartum 

(30). Plasma concentrations of glucose, beta hydroxybutyrate (BHB), non-esterified 

fatty acids (NEFA) and serum concentrations of cholesterol, triglycerides, urea, 

creatinine, total calcium, ionic calcium, total protein, uric acid, aspartate amino 

transferase (AST), gammaglutamyl transferase (GGT), and creatine kinase (CK) were 

measured. The concentrations of insulin and cortisol, the activities of superoxide 

dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px), plasma ferric reduction ability 

(FRAP), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), as well as total antioxidant 

status (TAS) were determinate. Monocytes and neutrophils were assessed by in vitro 

method to identify aspects related to immunity in 24 ewes (six from each treatment) at 

-30, 0 and 30. Blood samples were evaluated without stimulus (basal burst), with 

DCFH-DA, SaPI and PMA stimulus. Immunophenotyping with monoclonal antibodies 

CD8, CD4, CD14, CD16, CD45R, WC1, CD206 were performed at -30, -15, 0, 7 and 

30. The concentrations of vitamins D and E were determinate at the predetermined 

collection times and on the day of the Intravenous Glucose Tolerance Test (IVGTT), 

realized to evaluate the insulin sensitivity, as well as RQUICKI and RQUICKI BHB. All 

variables studied showed time effects. There were interaction time * treatment in 

TBARS (P = 0.0217) and tendency for vitamin E (0.0811), SOD (0.0886) and GSH-Px 
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(P = 0.0643). Treatment effect on cholesterol (P = 0.0088) and vitamin D (P <0.0001) 

and tendency for TAS (P = 0.0830) were observed. About of IVGTT, AUC results of 

BHB and AGNE showed number of fetuses effect (P = 0.0006 and 0.0005 

respectively). RQUICKIBHB was a better indicator of insulin sensitivity than RQUICKI 

in ewes. Vitamin D supplementation influenced the plasma levels of alpha tocopherol 

and the immune response of ewes. Vitamin E supplementation reduced lipid 

peroxidation at parturition and was positively related to the oxidative improvement of 

the monocytes without stimulation and stimulated by PMA. High doses of vitamins D or 

E administered 45 days before parturition on healthy ewes can be beneficial; however 

more studies are needed about this topic. 

 

Key words: cholecalciferol, tocopherol, antioxidant, pregnancy, transition period, 

glucose tolerance test. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nos sistemas intensivos de criação, junto com a melhora da eficiência 

produtiva, observa-se aumento dos problemas nutricionais e metabólicos em relação 

aos problemas parasitários e infecciosos. A intensificação tem levado ao aumento de 

alguns transtornos nutricionais e metabólicos, especialmente os associados ao 

metabolismo energético, como é o caso do excesso de peso dos animais. Dentre as 

enfermidades metabólicas nos pequenos ruminantes domésticos, a toxemia da 

prenhez (TP) é a doença que ainda necessita de estudos em relação à patogenia e à 

terapia. Assim, estudos que possam contribuir em algum sentido para esclarecer a 

patogenia e auxiliar no tratamento, são considerados de suma importância.  

Trabalhos recentes têm apontado a resistência à insulina como um dos 

importantes fatores envolvidos na patogenia destes processos (DUEHLMEIER et al., 

2013). Os corpos cetônicos aumentados nestes quadros ou até mesmo nos casos de 

balanço energético negativo podem gerar radicais superóxido e hidroxila e causar 

estresse oxidativo e disfunção celular, como observado em ovelhas com TP, em 

vacas com cetose inaparente ou até mesmo em pessoas diabéticas (YAP et al., 2014; 

MUTINATI, et al., 2013; AL-QUDAH, 2011;). Neste contexto tem crescido o interesse 

científico em estudar o envolvimento de espécies reativas de oxigênio na patogenia 

destes processos (CELI, 2010; AGARWAL, 2005; BERNABUCCI, 2002).   

 Assim, estudos em diferentes espécies têm sido conduzidos para 

minimizar ou prevenir as consequências decorrentes da ação das espécies reativas 

de oxigênio (EROS), que são capazes de modificar qualquer molécula biológica e 

alterar a função e viabilidade celular (HATHERILL et al., 1991; FERREIRA, 2007; 

CELI, 2010). Boa parte dos estudos que consideram a utilização de antioxidantes 

exógenos, o fazem pela via oral (MILLER et al., 1993; SPEARS & WEISS, 2008; 

NAYYAR, S. & JINDAL, R., 2010). Porém, estudos com apenas uma administração 

parenteral de vitamina no pré-parto mostrou importantes efeitos antioxidantes 
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(HIDIROGLOU et al., 1986; LE BLANC et al., 2002; CHATERJEE et al., 2003; CELI et 

al, 2008; BOUWSTRA et al., 2010). 

Nesse sentido, a utilização de antioxidantes exógenos para fêmeas no 

período periparto, onde ocorre a maior parte das doenças metabólicas em um sistema 

intensivo de produção, tem sido fundamental para minimizar estes efeitos. Desta 

forma, merecem destaque as vitaminas antioxidantes, como as vitaminas E 

(LEBLANC et al., 2002), C e até mesmo a vitamina D, que embora classicamente 

tenha sua importante função unicamente associada ao metabolismo do cálcio e do 

fósforo, mais recentemente suspeita-se de sua importância tanto na sensibilidade 

insulínica como na melhora da resposta imune (MUTINATI, et al., 2013; CELI, 2010; 

LEBLANC et al., 2002). 

Por ainda faltarem dados que comprovem ou ao menos apontem para o 

real benefício da suplementação destas vitaminas nesta fase da vida produtiva de 

uma fêmea ruminante, o presente trabalho de pesquisa tem por objetivo avaliar o 

impacto da administração de dose única de vitamina E ou D no início do terço final da 

gestação na sensibilidade insulínica, metabolismo oxidativo e imunidade de ovelhas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 Devido à complexidade do assunto, o mesmo será abordado em tópicos na 

revisão de literatura. 

 
2.1 PERÍODO PERIPARTO 
 
 

Para os ruminantes de produção, isto é para vacas, cabras e ovelhas, o 

período periparto é a fase de maior importância (DRACKLEY et al., 2001). 

Corresponde às três semanas que antecedem o parto até três semanas após o parto 

(INGRAHAM & KAPPEL, 1988; GRUMMER, 1995). É marcado pelo final da gestação 

e início da lactação, onde ocorrem grandes mudanças adaptativas, somadas à maior 

demanda por nutrientes, devido ao crescimento fetal em 70%, além da menor 

capacidade de consumo de matéria seca por parte da matriz que entra em balanço 

energético negativo (RUSSEL, 1979; CAMPOS, 2007; OLIVEIRA, 2010). Devido a 

isso, as principais doenças metabólicas que afetam pequenos ruminantes ocorrem 

durante esse período, caracterizadas pela mobilização de gordura, aumento de ácidos 

graxos não esterificados (AGNEs) circulantes e BEN (CELI, 2010, MOHAMMADI et 

al., 2016).   

 A mais importante doença metabólica que acomete ovelhas no terço final 

da gestação, geralmente múltipla é a toxemia da prenhez (TP), distúrbio metabólico e 

hormonal, multifatorial comum nos sistemas intensivos de criação (ORTOLANI e 

BENESI, 1989; ORTOLANI, 1994; ROOK, 2000). Embora a TP possa ocorrer tanto 

em ovelhas magras (Tipo I), subalimentadas durante a gestação, como em ovelhas 

com sobrepeso (Tipo II), a frequência desta última tem aumentado consideravelmente 

em função da intensificação (ORTOLANI, 1994; ARAÚJO, 2010; SANTOS et al., 

2011). 

  Na TP do tipo I, a hipoglicemia por volta do 120º dia de gestação é 

estabelecida, diferindo da forma aguda de hipoglicemia observada na TP do tipo II. 

Dentre os fatores predisponentes para ambas, destacam-se a nutrição inadequada no 

final da gestação e altas exigências de glicose por fetos múltiplos ou um único feto 
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grande, baixo ECC (<2,0) ou muito alto (> 4,0) (KAHN e LINE, 2005; RADOSTITIS et 

al., 2007; SCHLUMBOHM & HARMEYER, 2008; LOTFOLLAHZADEH et al., 2016). 

A doença do tipo II é atribuída a um fator desencadeante de reação 

adrenal, com intensa mobilização de gordura pelo fígado, promovendo esteatose, com 

consequente redução de gliconeogênese e inibição do apetite (ORTOLANI, 1994; 

ARAÚJO 2010). A hipoglicemia decorrente do aumento das concentrações de 

betahidroxibutirato, inibem a gliconeogênese hepática, aumentando a hipoglicemia 

materna (SCHLUMBOHM & HARMEYER, 2004; DUEHLMEIER et al., 2011). A TP 

tipo II, isto é, que acomete ovelhas com elevado escore de condição corporal, é mais 

frequente nos sistemas intensivos de produção e raramente ocorre nas unidades de 

pastejo extensivo (ANDREWS, 1997; RADOSTITS et al., 2007; SANTOS, et al., 

2011). Sua fisiopatologia não está completamente elucidada, porém está associada à 

alteração no metabolismo energético no final de gestação (ROOK, 2000; 

SCHLUMBOHM & HARMEYER, 2007).  

  Para a adaptação homeorrética, ocorre intensa atividade metabólica, e há 

partição de nutrientes favorecendo a produção de leite (BAUMAN, 2000; LEBLANC, 

2010), e mecanismos homeostáticos são superpostos, dos quais a resistência 

insulínica está presente, além de redução no consumo da ração, balanço energético 

negativo (BEN), lipólise e perda de peso no início da lactação, hipocalcemia pós-

parto, diminuição da função imune uma ou duas semanas pré-parto e duas a três 

semanas pós-parto e contaminação bacteriana do útero durante duas a três semanas 

pós-parto. 

 Durante o período periparto, todos os fatores mencionados, somados às 

alterações hormonais, contribuem para diminuição da resposta de neutrófilos, 

comprometendo a resposta imune inata, que é a principal forma de resposta 

imunitária no útero, e a migração de neutrófilos aliada à atividade fagocitária e 

oxidativa relaciona-se com a ocorrência de retenção de placenta (RP) (KIMURA et al., 

2002), metrite e endometrite (HAMMON et al., 2006). Dentre as alterações hormonais, 

o aumento da concentração de estradiol e de prostaglandina F2a tende a aumentar o 

fluxo sanguíneo para o útero e o influxo de células imunes, e ainda o aumento na 

concentração de cortisol suprime a resposta imune, por causar a infra-regulação da 

expressão de L-selectina e integrinas-β2 por neutrófilos, e de moléculas de adesão 

envolvidas no tráfego de neutrófilos a partir do endotélio para o local de infecção 
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(BURTON & KEHRLI, 1995; BURTON et al.,1995; BURTON et al., 2005; SANTOS et 

al., 2014). 

 Dentre às alterações hormonais relacionadas ao parto, temos que o 

período é influenciado pelo principal hormônio glicocorticoide do metabolismo, o 

cortisol, com importante papel gliconeogênico, funciona como sinalizador do momento 

do parto (PAIVA et al.,2006), devido sua função de transportador de glicose para os 

tecidos placentários (SWENSON; REECE, 1996), suas concentrações encontram-se 

aumentadas no final da gestação (REECE 2007; CAMPOS et al., 2009; ARAÚJO et 

al., 2010), e tendem a reduzir progressivamente no pós-parto em relação às últimas 

semanas de gestação (CAMPOS et al., 2009). Outros autores também observaram 

aumento nas concentrações de cortisol em vacas no momento do parto (HUDSON et 

al., 1975; AURICH et al., 1993; LIMA, 2013). Em situações de estresse também 

podem elevar concentrações deste glicocorticóide (FORD et al. 1990). Porém, Araújo 

(2010), trabalhando com ovelhas gestantes, não observou aumento na concentração 

do cortisol até 6 horas pós-parto, provavelmente pelo pico glicêmico que ocorre no 

parto. Khan & Ludri (2002) observaram em cabras concentrações menores 1 dia 

antes do parto. De modo geral, como as concentrações de cortisol aumentam em 

situações de estresse, e podem resultar em imunossupressão, suas concentrações 

são frequentemente utilizadas como indicador de estresse (NANDA et al., 1990; 

SANTOS et al., 2014). 

 Diante de todos os eventos adaptativos metabólicos que ocorrem no 

período periparto, somados ao objetivo de manter a saúde e bem-estar da fêmea e de 

seus produtos, é de fundamental importância o manejo alimentar e sanitário bem 

controlados, bem como instalações e monitoramento adequados. Desta forma, o 

acompanhamento pode ser realizado por ferramentas diagnósticas como a avaliação 

do perfil metabólico, avaliação do escore de condição corporal (ECC) e parâmetros 

fisiológicos obtidos a partir de exame físico são importantes (BRONDANI et al., 2016). 

 
 
2.2 PERFIL METABÓLICO 
 
 Durante o período periparto problemas metabólicos e infecciosos 

ocasionados pela redução no consumo da ração, balanço energético negativo, lipólise 

e perda de peso no início da lactação, queda na função imune no periparto, 
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contaminação bacteriana do útero durante duas a três semanas após o parto são 

comuns (LEBLANC, 2012). O monitoramento da fêmea gestante é impreterível para 

preservar sua saúde e bem-estar, bem como de sua progênie. 

Além das medidas de manejo nutricional e sanitário, instalações 

adequadas, e avaliação clínica, ferramentas diagnósticas podem ser utilizadas. O 

perfil metabólico (PM), proposto por Payne em 1970, está entre os métodos mais 

utilizados no monitoramento de alterações metabólicas e permite a parir de análises 

sanguíneas de indivíduos do rebanho, uma avaliação da capacidade de adequação 

das vias metabólicas energética, proteica e de minerais, bem como a avaliação da 

funcionalidade de órgãos vitais, como o fígado.  Porém, apesar de sua efetiva 

contribuição no monitoramento de rebanhos, sua utilização para predizer doenças 

metabólicas é discutido (INGRAHAM & KAPPEL, 1988; GONZALEZ et al., 2000; 

RUSSEL & RUSSEL, 2007; LAGER & JORDAN, 2012; OLIVEIRA et al., 2014; SÁ et 

al., 2014; SUCUPIRA, 2015; OLIVEIRA et al., 2016).  

O PM é utilizado na avaliação do estado nutricional e da saúde animal 

(HERDT et al., 2000B; ANTUNOVIC et al., 2009; ANTUNOVIC et al., 2011; 

BRONDANI et al., 2016). As variações significativas dos parâmetros sanguíneos 

dependem de muitos fatores genéticos ou não, e do estado fisiológico (ANTUNOVIC 

et al., 2002; ROUBIES et al., 2006; ANTUNOVIC et al., 2011). No entanto, a maioria 

das pesquisas não inclui todos os parâmetros bioquímicos e hematológicos 

importantes, bem como alguns hormônios (leptina, insulina e hormônios tireoidianos) 

no sangue de ovelhas (SANTOS et al., 2011). A escolha das variáveis para avaliação 

do PM depende da suspeita clínica, estabilidade da amostra até a análise, facilidade 

da análise e custo (GONZÁLEZ & SCHEFFER, 2003). 

Avaliar o perfil energético de um rebanho de ovelhas durante a gestação 

torna-se importante ferramenta para monitorar o status nutricional e detectar possíveis 

alterações metabólicas decorrentes das modificações de manejo (PAYNE & PAYNE, 

1987; ARAÚJO et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2015; BRONDANI et al., 2016). 

Dentre as variáveis associadas ao metabolismo energético, temos betahidroxibutirado 

(BHB) e ácidos graxos não esterificados (AGNE) (CALDEIRA et al., 2007; 

KARAGIANNIS, et al., 2014), glicose, colesterol, triglicérides (AEBERHARD et al., 

2001; KIDA, 2003; LAGO et al., 2004).  

Para ruminantes, os dois principais indicadores do metabolismo protéico 

capazes de demonstrar o estado proteico a curto e longo prazo, são as concentrações 
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séricas de uréia e albumina respectivamente (PAYNE & PAYNE, 1987). Menores 

concentrações de proteínas totais no plasma relacionam-se com deficiência protéica 

na alimentação, sem influência patológica. Estima-se que dietas com menos de 10% 

de proteína causam diminuição dos teores protéicos no sangue (KANEKO et al., 

1997). Em vacas leiteiras, 11 semanas após o parto, foi encontrada relação inversa 

entre ECC e teores de proteína total, nitrogênio uréico e colesterol (SHRESTHA et al., 

2005). As concentrações de uréia sérica, em ovinos tendem ser sempre mais altas 

que em bovinos (RIBEIRO et al., 2003; BEZERRA et al., 2006). O metabolismo 

proteico pode ser avaliado a partir das mensurações das concentrações de ureia, 

proteína total, albumina, globulinas (GONZALÉZ & SCHEFFER, 2003) e hemoglobina 

(WITTWER et al., 2000; CONTRERAS et al., 2000). A função hepática a partir da 

atividade das enzimas aspartato amino transferase (AST), gamaglutamil transferase 

(GGT), e ainda a creatina quinase (CK) descrita como o melhor marcador indireto de 

dano ao tecido muscular (MUNDIM et al., 2007) e creatinina são mensuradas 

classicamente recomendadas para a avaliação da função renal (ARAÚJO, 2010).   

 Le Blanc et al. (2012), observaram em seus estudos que todas as vacas 

vivenciaram algum grau de hipocalcemia ao parto e até 3 dias após. Apontaram 

ainda, que dados sobre os limites circulantes de cálcio, especialmente aqueles 

associados a resultados indesejáveis são conflitantes. Esses autores mostraram que 

as concentrações plasmáticas de cálcio inferiores a 2,2 mmol/L na semana após o 

parto, apesar de estar na faixa de vacas saudáveis, foi associada ao aumento da 

probabilidade de ocorrência de deslocamento de abomaso, devido a diminuição de 

suas concentrações na musculatura lisa, além de queda na produção leiteira no início 

da lactação e menor probabilidade de prenhez no primeiro serviço. O cálcio (Ca) 

sanguíneo apresenta-se nas formas livre ionizada (cerca de 45%) ou associado a 

moléculas orgânicas, como proteínas, principalmente albumina (cerca de 45%), ou 

ácidos orgânicos (Cerca de 10%). Desempenha importante função estrutural no 

músculo esquelético, atua no controle da entrada de íons através das membranas 

celulares e ativa funções secretoras e de contração celular (THRALL, 2007). Sua 

totalidade é mensurada no sangue (cálcio total), e sua forma biologicamente ativa, a 

forma ionizada se mantém em equilíbrio com a forma não-ionizada, sua distribuição 

depende do pH, concentração de albumina e relação ácido-base. Menores 

concentrações de albumina diminuem o cálcio sanguíneo (GONZÁLEZ & SCHEFFER, 

2002).  
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 A forma ionizada do cálcio, mais importante fisiologicamente atua na 

contração do músculo cardíaco, reações enzimáticas, transporte de membrana, 

secreção hormonal, controle no metabolismo do glicogênio hepático, motilidade 

espermática, coagulação do sangue, reabsorção tubular renal e absorção intestinal 

(SCHENCK et al., 2006). Sua mensuração é recomendada para a avaliação da 

posição do cálcio em ovelhas (SMITH, 1996). Concentrações séricas de cálcio total 

são observadas abaixo dos valores de referência no parto em ovelhas. Suas 

concentrações séricas podem apresentar diminuição nas últimas 6 semanas de 

gestação (BLOOD, 1991). Lotfollahzadeh et al. (2016) observaram redução das 

concentrações de cálcio sérico mais importante em ovelhas em gestação gemelar 

quando comparadas a ovelhas em gestação única (P = 0,0003). Teores séricos de 

cálcio 50-60% menores no final da gestação, foram apontados como causa de 

hipocalcemia em ovelhas (LOTFOLLAHZADEH et al., 2016; JENSEN e SWIFT, 

1982).  Dentre os mecanismos de homeostase das concentrações de cálcio, estão 

envolvidos os rins, ossos e trato gastrointestinal e respostas adaptativas às 

concentrações de cálcio sanguíneo incluem alterações as concentrações de hormônio 

da paratireoide, vitamina D e calcitonina (DHUPA & PROULX, 1998).  

Desde a década de 70, a relação entre a concentração de cálcio na 

diminuição da secreção de insulina foi apontada (BLUM et al., 1972). Foi demonstrada 

participação do cálcio nas diferentes fases de secreção de insulina pelas células β-

pancreáticas (WALZ, 2007) e no metabolismo de carboidratos (SCHLUMBOHM et al., 

2003; RUTTER et al., 2006). A participação do cálcio durante a gestação relaciona-se 

com a mineralização do esqueleto fetal, o que promove adaptações metabólicas 

importantes, incluindo o fato da participação deste mineral em diferentes sistemas 

(SCHMITT et al., 2012).  

Além da avaliação do PM, pode-se presumir a atividade metabólica  

através da avaliação da condição nutricional de ruminantes, pelo escore de condição 

corporal (ECC), que é a ferramenta mais difundida (CALDEIRA, et al., 2007). Apesar 

de subjetiva, não requer investimentos e permite mensurar a gordura corporal 

(ROCHE et al., 2009). Em ovelhas, menores ECC são observados quanto mais se 

aproxima o parto e a lactação (RIBEIRO et al., 2002). SMITH & SHERMAN (1994) e 

Barbosa et al. (2016) sugerem ECC entre 3,0 e 3,5 no terço final da gestação, 3,5 no 

parto e entre 2,5 (SMITH & SHERMAN, 1994) a 2,0 (SUSIN et al., 1996; SMITH & 

SHERMAN, 1994) no desmame em escala de 0 a 5. Entretanto, Caldeira et al. (2007) 
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preconiza que alterações metabólicas sejam detectadas antes que o ECC seja 

afetado. Nos casos de TPI, o ECC de ovelhas encontra-se inferior à 2,5 e na TPII, 

relaciona-se a superalimentação (ORTOLANI & BENESI, 1989). 

A alta demanda energética, promove intensa mobilização de tecido adiposo 

da gestante, há redução das concentrações maternas de insulina (REGNAULT et al., 

2004), aumentando teores de ácidos graxos não esterificados (AGNEs) (VERNON, 

1998). Tanto na cetose bovina, que comumente acomete vacas de alta produção 

leiteira no início da lactação, como na toxemia da prenhez em ovinos ou cetose ovina 

(ARAÚJO, 2010), que acomete fêmeas multíparas, há envolvimento de alterações no 

metabolismo e tecido adiposo, com produção de altas concentrações de cetonas no 

plasma, hipoglicemia e teores elevados de AGNE. Os AGNE são os principais 

precursores de cetonas em animais cetóticos, sendo que substâncias como o ácido 

nicotínico, que inibem a lipólise, reduzem os teores plasmáticos de AGNE e de 

cetona. Concentrações aumentadas de AGNE estão relacionadas como importante 

fator de risco para o acúmulo de gordura hepática podendo ter efeito sobre a função 

de neutrófilos (LEBLANC, 2012). Os fatores responsáveis pela taxa aumentada de 

lipólise durante a cetose não estão claramente definidos. Porém, a hipoglicemia pode 

reduzir a reesterificação através da liberação de ácidos graxos. Outros fatores que 

podem estar envolvidos, e a redução de concentrações plasmáticas de insulina que 

podem diminuir durante a cetose, contudo as alterações tendem a ser pequenas, o 

que dificulta sua observação (VERNON, 1988). No início da lactação, os AGNEs 

garantem a energia para a produção do leite, auxiliam no fornecimento de energia em 

diferentes tecidos, priorizando a utilização de glicose e aminoácidos para glândula 

mamária (CHILLIARD, 1999), porém, quando a mobilização de AGNEs é muito 

intensa, a produção de corpos cetônicos no fígado aumenta (ANDREWS, 1997; 

HENZE et al., 1998; PANOUSIS et al., 2001; SARGISON, 2007; FTHENAKIS et al., 

2012), desencadeando desta forma o quadro de cetose (LOOR et al., 2007), quando 

ocorre no pós-parto ou toxemia da prenhez (TP), quando ocorre no período anterior 

ao parto (ARAÚJO, 2010).   

A obtenção de glicose como fonte de energia nos ruminantes, se dá a partir 

da gliconeogênese, com a digestão de carboidratos no rúmem, metabolizados em 

ácidos graxos de cadeia curta (ácidos propiônico, acético e butírico). Dos quais, o 

ácido propiônico produz 50% da glicose disponibilizada a partir de sua transformação 

no fígado (GONZÁLEZ & SILVA, 2006). A alanina e o aspartato, fornecem 30 a 35% 
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de glicose a partir de vias gliconeogênicas, e pode ainda haver obtenção de glicose 

através do metabolismo anaeróbico lactato e do glicerol a partir de triglicerídios 

plasmáticos (ORTOLANI, 1994). A glicose é indispensável para o desenvolvimento do 

feto, uma vez que é considerada principalmente como fonte de energia. O feto de 

ovelha a utiliza como principal metabólito e devido ao seu rápido desenvolvimento, as 

necessidades energéticas da ovelha aumentam ao longo da gestação (HAFFAF et al., 

2016).  

O maior requerimento energético ocorre no início e pico da lactação, porém 

não o suficiente para desencadear qualquer transtorno metabólico (SILVA et al., 2013; 

CONTRERAS et al., 2000). Trabalhos recentes têm apontado a resistência à insulina 

como um dos importantes fatores envolvidos na patogenia destes processos (KUNZ 

et al., 1985; CAMPOS et al.,2007; LEBLANC, 2012; DUEHLMEIER et al., 2013).   

 

 

2.3 RESISTÊNCIA INSULÍNICA 
 

 

 A glicose é a principal fonte de energia para todos os tipos celulares de 

mamíferos, de onde provém ATP em condições aeróbicas e anaeróbicas, trata-se de 

uma molécula polar, insolúvel na membrana plasmática (MACHADO, 1998), com 

peso molecular 180, o que permite seu transporte por difusão facilitada, já que a 

difusão de poros da membrana se dá apenas com moléculas de peso molecular até 

100. Sua captação para os tecidos é constituída por várias etapas, onde as 

adipocinas secretadas pelo tecido adiposo principalmente o TNFα e os ácidos graxos 

livres, associados ao consumo elevado de gorduras, ativam proteínas inflamatórias 

como c-jun N-terminal kinase (JNK), Ikappa kinase (ikK), fator de transcrição kB (NF-

kB) e assim a sinalização da insulina pode ser alterada, o que compromete a entrada 

de glicose para as células. Diferente de monogástricos, que dependem da absorção 

de glicose intestinal como um suprimento exógeno, os ruminantes absorvem apenas 

pequenas quantidades de glicose nos intestinos. Em seres humanos, evidências 

científicas mostram que o exercício físico aumenta a captação de glicose por uma via 

distinta a da insulina, sendo dependente da ativação de proteína quinase ativada por 

AMP (AMPK) que diminui a expressão de proteínas inflamatórias (FREITAS et al., 
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2014). A maioria da glicose circulante em ruminantes é originária de gluconeogênese 

hepática e renal (DE KOSTER et al., 2013).  

 Quanto aos mecanismos de transporte de glicose, existem dois 

mecanismos na membrana celular: transporte facilitado, mediado por transportadores 

de membrana específicos (GLUT) e o co-transporte com o íon Sódio (SGLT). O 

transporte dependente da presença de proteínas transportadoras (GLUTs) ocorre na 

superfície de todas as células. Os GLUTs têm capacidade de realizar fluxo 

bidirecional de glicose que será determinado pelo gradiente do substrato intra ou 

extracelular. Portanto, basta a concentração intracelular de glicose ser maior que a 

extracelular para que as forças de gradiente promovam um efluxo do substrato 

através da isoforma presente (FREITAS et al., 2014). No músculo esquelético e no 

tecido adiposo, a glicose é transportada para as células pelas moléculas GLUT1 e 

GLUT4 (DE KOSTER et al., 2013). Entretanto, os maiores consumidores de glicose 

são músculos esqueléticos, glândula mamária e útero gestante (DE KOSTER et al., 

2013). O GLUT4 é responsável pela absorção de glicose estimulada por insulina, 

sendo localizado no músculo esquelético, coração e tecido adiposo (DUHLMEIER et 

al., 2005). Porém, com a diminuição da expressão de GLUT4, durante a lactação foi 

demosntrada a independência da glândula mamária para a absorção de glicose (Zhao 

e Keating, 2007). Enquanto, GLUT1, independente de insulina encontra-se na 

glândula mamária, tecidos fetais e no fígado. A expressão de todos os 

transportadores de glicose na glândula mamária, especialmente GLUT-1, aumenta 

entre 5 até 100 vezes no início da lactação (ZHAO e KEATING, 2007).   

 Assim, GLUT1 explica o suprimento de glicose basal, enquanto GLUT4 

medeia a absorção de glicose estimulada por insulina, quando são armazenados 

intracelularmente, translocados e fundidos com a membrana plasmática (MACHADO, 

1998). A absorção de glicose na placenta ovina é realizada por GLUT1 e GLUT3 (DE 

KOSTER et al., 2013). Nos hepatócitos, a gliconeogênese eleva a concentração 

intracelular de glicose, através de GLUT 2, e em células epiteliais intestinais e 

tubulares renais por GLUT 1 ou GLUT 2, onde a glicose é transportada acoplada ao 

Na+ pelos SGLTs, elevando a concentração intracelular do substrato, para que desta 

forma ocorra efluxo a favor do gradiente na membrana celular (MACHADO, 1998). 

   Pesquisas tem sido realizadas para elucidar os mecanismos moleculares 

envolvidos na resistência a insulina relacionados à obesidade. Fatores envolvidos, 

como o excesso de tecido adiposo e o consumo elevado de gorduras, são capazes de 
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sintetizar e ativar proteínas com ações inflamatórias (HOLLAND et al., 2011; 

FREITAS et al., 2014). A RI, considerada uma disfunção metabólica com alterações 

intracelulares que resulta em prejuízos na translocação de vesículas, que contém 

GLUT4, para a membrana (CASTRO et al., 2013; FREITAS et al., 2014), diminuindo a 

capacidade do músculo esquelético e outros tecidos de captar glicose para as células 

levando a um estado hiperglicêmico (CASTRO et al., 2013). Ou seja, o aumento de 

GLUT4 na membrana celular é responsável pela redução da glicose no sangue 

induzida por insulina. Para ovelhas, no terço final da gestação, quando há maior 

atividade metabólica, os requisitos de glicose uterina, fetal e placentária aumentam 

substancialmente, e há exigência de glicose, o que está associado ao aumento do 

número de GLUT3 (BELL et al., 1997), enquanto que em bovinos, a expressão 

placentária de GLUT1, GLUT3, GLUT4 e GLUT5 foi demonstrada (DE KOSTER et al., 

2013).  
 Os mecanismos para o desenvolvimento da resistência à insulina 

relacionados à obesidade são caracterizados por alterações em etapas da sinalização 

da insulina, como redução na concentração e atividade quinase do receptor IR, da 

fosforilação de tirosina em IRS-1 e IRS-2 e redução da atividade de PI3q18. 

Entretanto, a fosforilação de IRS-1 pode ser em tirosina com subsequente fosforilação 

de PI3q como em resíduos de serina, onde algumas proteínas inflamatórias podem 

promover esta alteração e assim comprometer a atividade de PI3q e translocação do 

GLUT4 para a membrana plasmática (MAYER et al., 2010; FREITAS et al., 2014). 

   A insulina é o hormônio responsável por regular a absorção de glicose pelo 

tecido periférico, porém pode sofrer influências do ambiente fetal e neonatal, o que 

inclui a subnutrição materna ou o parto prematuro, assim a sensibilidade à insulina e a 

secreção de insulina na vida adulta são alteradas (HOFMAN et al., 2004; DEVASKAR 

E THAMOTHARAN 2007; GLUCKMAN et al., 2007; TODD et al., 2009; LONG et al., 

2010; SHORTEN et al., 2016). A insulina é um hormônio anabólico secretado pelas 

células-beta do pâncreas, sua síntese é estimulada pelo aumento da glicose 

sanguínea após refeições e sua ação se dá em músculo esquelético, fígado e tecido 

adiposo. Dentre as funções metabólicas da insulina, a captação de glicose, aumento 

da síntese de proteínas, ácidos graxos e glicogênio, reduzem a produção hepática de 

glicose, lipólise e proteólise (LIN, et al., 2011). 

   A menor sensibilidade e secreção de insulina a longo prazo constituem 

problemas como obesidade e diabetes (KAHN et al., 2006; LORENZO et al., 2010; 
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SHORTEN et al., 2016), sendo que a obsesidade, considerada uma epidemia 

mundial, está associada à inflamação sistêmica, doenças cardiovasculares e 

metabólicas, considerada o principal fator de risco para a resistência insulínica e 

diabetes tipo 2 em humanos (FREITAS et al., 2014).  
 A resistência à insulina (RI), é definida como um estado pelo qual uma 

concentração normal de insulina induz uma diminuição da resposta biológica nos 

tecidos sensíveis a ela (BERGMAN et al.,1979; KAHN, 1978; DE KOSTER et al., 

2013). Importante distinguir a resistência à insulina (RI) e secreção de insulina. A RI é 

determinada pela resposta insuficiente dos tecidos sensíveis à insulina a uma 

concentração normal de insulina, ou como a falta de resposta apropriada à insulina 

endógena. A sensibilidade é determinada pela capacidade de secreção do pâncreas 

em resposta a um fator que estimule sua secreção (DE KOSTER et al., 2013). A 

exemplo, a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 na medicina humana,  

diabetes tipo 1 é causada por uma destruição das células b do pâncreas, resultando 

em uma deficiência absoluta de insulina, enquanto diabetes tipo 2 é causada por uma 

combinação de resistência à insulina e uma deficiência relativa de secreção de 

insulina, sendo esta a forma mais comum em humanos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2007; DE KOSTER et al., 2013). Assim, a RI possui duas 

características distintas: sensibilidade à insulina e capacidade de resposta da insulina 

(DE KOSTER et al., 2013). 

Em função do aumento da resistência à insulina nos tecidos periféricos 

maternos e uma redução na produção de insulina, a glicose é "poupada" e com isso 

torna-se mais disponível o seu uso para atender a demanda fetal (REGNAULT et al., 

2004). Cumpre ressaltar, que resistência à ação da insulina (RI), caracteriza-se pela 

diminuição da habilidade da insulina no estímulo da utilização de glicose pelo músculo 

e tecido adiposo, interferindo de forma prejudicial na mediação da supressão da 

lipólise (BODEN et al., 1997), que aumenta a produção hepática de glicose, e 

inicialmente essas concentrações são compensadas pelo aumento da secreção 

insulínica, que torna-se glicotóxica a medida que o processo persiste (GABBAY et al., 

2003).  

Além da utilização de glicose pelo organismo, há diminuição da resposta da 

insulina em relação à lipólise e mobilização de AGNE (ácidos graxos não 

esterificados) (PETTERSON et al., 1994; CAMPOS et al., 2007). A mobilização de 

gordura durante o final da gestação é facilitada em parte pela diminuição da 
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habilidade da insulina em promover a lipogênese e se opor a lipólise (BELL, 1995; 

CAMPOS et al.,2007). Para os ruminantes, um mecanismo exato da insulina sobre o 

metabolismo da glicose ainda é rudimentar, mas provavelmente o mecanismo de 

ação da insulina apresente-se da mesma forma que em outras espécies (SASAKI, 

2002). Assim como em ruminantes, observa-se estes eventos metabólicos em 

humanos durante o final da gestação (PATTERSON et al, 1993; PATTERSON et al. 

1994; CAMPOS et al., 2007;). 

 Estudos foram realizados sobre resistência insulínica com ovelhas e vacas 

durante a gestação e lactação e mostraram, em ovelhas, diminuição da sensibilidade 

e da capacidade de resposta da absorção de glicose estimulada por insulina nos 

músculos esqueléticos de animais em lactação em relação a animais não lactantes e 

não prenhes (VERNON et al., 1990). Ovelhas em lactação apresentaram redução da 

capacidade de resposta e diminuição da sensibilidade da absorção de glicose 

estimulada pela insulina no tecido adiposo em lactação quando comparadas com 

ovelhas não lactantes e não gestantes (VERNON & TAYLOR, 1988; PETTERSON et 

al.,1993).  Já em cabras, Debras et al. (1989), observaram redução da capacidade de 

resposta da absorção de glicose estimulada por insulina em cabras em lactação 

inicial. Vacas, no início da lactação comparadas com vacas secas mostraram 

sinalização de insulina reduzida (fosforilação de tirosina IRS-1) no tecido adiposo (JI 

et al., 2012). Ainda em vacas leiteiras de média produção, Kerestes et al. (2009) 

observaram a redução da glicose sanguínea estimulada por insulina.  

 O diabetes mellitus (DM) foi descrito em bovinos jovens e vacas leiteiras e 

o papel da RI no desenvolvimento da doença em bovinos ainda não foi elucidado 

(TANIYAMA et al., 1993; NAZIFI et al., 2004). Em contrapartida, a capacidade de 

secreção de insulina do pâncreas parece ser influenciada por AGNEs em vacas 

leiteiras (DE KOSTER et al., 2013). Ceriello (2000), defenderam a hipótese de que o 

estresse oxidativo possa estar envolvido na regulação da glicemia na diabetes. Tanto 

a hiperglicemia quanto a resistência à insulina são acompanhados por redução da 

ação da insulina. Porém, foi sugerido que as características de diabetes tipo 2, a 

hiperglicemia e a resistência à insulina, possam ser acompanhadas de estresse 

oxidativo, capaz de promover a diminuição da secreção e ação da insulina 

(CERIELLO, 2000).  

 Para avaliar a RI em humanos e animais existem diversos métodos, 

segundo Defronzo et al. (1979), o teste de hiperinsulinêmico (HEC), é considerado o 
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método padrão ouro para medir a resistência à insulina em humanos e animais.  O 

teste que mensura a captação total de glicose em resposta a uma hiperinsulinemia 

fixa. A secreção endógena de insulina e a produção de glicose são suprimidas por 

uma infusão de insulina exógena contínua, enquanto a concentração de glicose é 

mantida dentro dos valores de referência, já que sua taxa de infusão é regulada 

(DEFRONZO, 1979). O HEC baseia-se no conceito de que, em condições constantes 

de glicemia e hiperinsulinemia, a quantidade de glicose consumida pelos tecidos seria 

igual à quantidade de glicose infundida durante um teste, pressupondo-se a completa 

supressão da produção hepática de glicose, que também pode ser quantificada 

independentemente pela infusão concomitante de glicose marcada radioativamente 

(GELONEZE et al., 2006). A limitação para aplicação do teste se dá pelo alto custo e 

elevado tempo para realização (RABASA-LHORET et al., 2003; GELONEZE e 

TAMBASCIA, 2006; DE KOSTER et al., 2013). Debras et al. (1989), utilizando clamp 

euglicêmico-hiperinsulinêmico em cabras, observaram, durante o início da lactação, 

meio da lactação e período seco; redução da capacidade de resposta da absorção de 

glicose estimulada por insulina, apenas no início da lactação. A insulina foi infundida a 

0,4, 0,7, 1,9, 4,4 e I0 pg / min. e a glicemia plasmática basal foi constante durante 

todos os períodos, porém apresentou-se maior durante a lactação em relação ao 

período seco e a insulina basal aumentou durante a fase intermediária. A infusão de 

insulina resultou em estimulação dose-dependente da utilização da glicose, e também 

resultou em diminuição da produção de glicose, contudo a capacidade da insulina 

para diminuir a produção de glicose foi significativamente melhorada durante a 

lactação inicial quando comparada com o período seco, o que pode fornecer um 

mecanismo para utilização de substratos gluconegênicos durante a lactação inicial.  

O teste de tolerância à insulina intravenosa (TTIIV), também pode ser 

realizado, consiste em uma injeção em bolus de insulina intravenosa com coletas de 

sangue seriadas para obtenção das concentrações de glicose, assim, calcula-se a 

área sob a curva (AUC) de glicose após a administração da insulina. Quanto maior a 

redução da glicemia estimulada pela insulina, maior a resposta à insulina do 

metabolismo da glicose dos tecidos periféricos (PIRES et al., 2007; BOSSAERT et al., 

2009, DE KOSTER et al., 2013). O TTIIV tem como desvantagens maior possibilidade 

de efeitos colaterais devido a hipoglicemia provocada pelo teste, sendo que 

mecanismos contra-regulatórios poderão alterar a estimativa da sensibilidade à 

insulina (DE KOSTER et al., 2013). 
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 O teste de tolerância à glicose intravenosa (TTGIV), este, de fácil 

realização, muito aplicado em medicina veterinária, consiste na administração de 

bolus intravenosos de glicose e realização de coletas de amostras sanguíneas 

seriadas, a partir dos quais obtém-se a curva de variação da glicemia ao longo do 

tempo (AIRES et al., 2008). No TTGIV, a resistência à insulina pode ser identificada 

quando a depuração da glicose é baixa, a área abaixo da curva para a glicose é alta e 

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

basal de glicose são altos. Sua interpretação consiste nas concentrações de secreção 

normal de insulina pelo pâncreas obtidas após a administração do bolus de glicose 

(PIRES et al., 2007; BOSSAERT et al., 2009; DE KOSTER et al., 2013).  

Com o objetivo de prever a RI em tecidos periféricos, foram criados 

métodos baseados em modelos matemáticos (MUNIYAPPA et al., 2008). Foram 

propostos estes modelos que estimam o nível de resistência à insulina, inicialmente 

desenvolvidos em medicina humana e posteriormente aplicados em medicina 

veterinária, o índice HOMA e RQUICKI (KATZ et al., 2000; RABASA-LHORET et al., 

2003; MUNIYAPPA et al., 2008; BALOGH et al., 2008; DE KOSTER et al., 2013).  

 HOMA, avaliação do modelo de homeostasia, é um modelo matemático 

que prevê a concentração de glicose e insulina em jejum de um indivíduo usando a 

melhor combinação possível de resistência à insulina e secreção de insulina. Pode 

ser simplificado para a fórmula de HOMA-IR, e quanto menor valor apresentar, menor 

a resistência à insulina de um indivíduo (MUNIYAPPA et al., 2008; DE KOSTER et al., 

2013). 

Os QUICKIs, índices quantitativos de verificação da sensibilidade à 

insulina, baseiam-se na transformação logarítmica das concentrações de glicose em 

jejum e insulina, e podem ser incluídos outros parâmetros sanguíneos (NEFA, BHB, 

glicerol). Valores baixos indicam maior resistência à insulina de um indivíduo 

(MUNIYAPPA et al., 2008; DE KOSTERet al., 2013). 

Entretanto, teores de glicose, insulina, NEFA, BHB e glicerol de vacas 

leiteiras podem mudar enormemente no final da gestação e início da lactação, o que 

requer adequação desses índices nesses períodos. E estas mudanças são 

necessárias para garantir o suprimento suficiente de glicose para o útero gestante, 

feto e para a glândula mamária principalmente quando em lactação (BAUMAN e 

CURRIE, 1980). Para vacas leiteiras, o tecido adiposo desempenha um importante 

papel na determinação e modulação da sensibilidade à insulina e no metabolismo da 
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glicose (DE KOSTER, 2013), sendo que a diminuição da capacidade de resposta à 

insulina pode ser um ponto importante em relação ao acúmulo de lipídeos no fígado 

seguido da rápida perda de ECC (OIKAWA e OETZEL, 2006).  
 

A absorção e utilização de glicose por tecidos muscular, adiposo, fígado, 

etc., são reduzidos para que mais glicose esteja disponível para a captação de glicose 

pela glândula mamária, que é independente de insulina, e produção de lactose, o fator 

osmótico mais importante para volume de leite produzido (BAUMAN, 2000; LUCY, 

2008). Ruminantes evoluíram e a glicose é substituída por ácidos graxos voláteis e 

seus derivados como fontes de energia para respiração celular de muitos tecidos 

(BAUMAN e CURRIE, 1980), mas glicose e glicogênio continuam sendo fundamentais 

para funções de alguns sistemas, a exemplo, o sistema nervoso central e sistema 

imununológico (SANTOS et al., 2014). 

O jejum e estresse durante a coleta, técnicas laboratoriais e espécie-

especificidade de kits podem levar a mudanças importantes na glicose, NEFA e 

insulina, o e desta forma os resultados dos testes poderão ser afetados. Por exemplo, 

a insulina e humana possuem reatividade cruzada em 100%, o que não permite a 

comparação entre estudos (HOLTENIUS et al., 2007; BALOGH et al., 2008; Kerestes 

et al., 2009; Schoenberg et al., 2011; ABUELO et al., 2012). Alguns estudos relataram 

mudanças semelhantes de valor para QUICKI, RQUICKI, RQUICKIBHB e parâmetros 

de testes de tolerância à glicose (BALOGH et al., 2008; BOSSAERT et al., 2009; 

KUSENDA, 2010; HAARSTRICH, 2010; KOSTER et al., 2013), outros, no entanto, 

não concordam com essas observações (KERESTES et al., 2009). A aplicação 

prática dessas técnicas requer maior aprofundamento para validação em ruminantes. 

Estudos realizados em modelos animais indicam que ratos com resistência 

à insulina apresentam sinais de aumento da peroxidação lipídica, a partir da avaliação 

de adipócitos cultivados in vitro, onde a insulina aumenta a produção de peróxido de 

hidrogênio (CERIELLO et al., 2000). Assim como observou-se que a hiperinsulemia, 

in vivo, diminui as concentrações de vitamina E, sugerindo que o aumento dos teores 

de insulina pode favorecer o estresse oxidativo. Assim, estes achados sustentam a 

hipótese de que a resistência à insulina está relacionada à presença de estresse 

oxidativo. 
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2.4 METABOLISMO OXIDATIVO 
 
 

A intensificação dos sistemas de produção de ruminantes associado às 

adaptações metabólicas importantes aumenta o interesse científico em estudar o 

envolvimento de espécies reativas de oxigênio na patogenia destes processos 

(BERNABUCCI, 2002; AGARWAL, 2005; CELI, 2010). Merlo et al. (2008), relataram 

que animais mantidos em sistemas intensivos de produção necessitam mais de 

antioxidantes do que animais criados extensivamente, especialmente se os primeiros 

forem alimentados com silagem ou volumosos conservados conhecidos por seu baixo 

teor em substâncias antioxidantes (BALLET et al., 2000). 

Como já mencionado, a resistência insulínica tem sido estudada como fator 

envolvido em doenças metabólicas de fêmeas no periparto. A hiperglicemia é uma 

causa conhecida de concentrações aumentadas de radicais livres no plasma. Estudos 

publicados mostram que aumento agudo na concentração de glicose compromete a 

homeostase fisiológica em vários sistemas, assim antioxidantes podem se opor a 

esses efeitos. Esses resultados fornecem evidências indiretas de que a hiperglicemia 

induz o estresse oxidativo (CERIELLO et al., 2000). 

 Quando as espécies reativas de oxigênio (ERO) são geradas em grandes 

quantidades ou então nas situações de baixo status antioxidante ocorre, o então 

conhecido estresse oxidativo (MUTINATI et al., 2013). EROs são produzidas 

naturalmente, por meio de processos metabólicos oxidativos ou em disfunções 

biológicas, sendo a oxidação essencial na vida aeróbica e no metabolismo (VISIOLI; 

PIETTA, 2000; NASCIMENTO, 2012). No periparto, os corpos cetônicos aumentados 

em ovelhas acometidas pela TP ou até mesmo nos casos de balanço energético 

negativo, vacas com cetose ou mesmo em pessoas diabéticas, podem gerar radicais 

superóxido e hidroxila e causarem estresse oxidativo e disfunção celular (AL-QUDAH, 

2011; MUTINATI  et al., 2013). 

Durante a gestação, o aumento da utilização de oxigênio pelas 

mitocôndrias da placenta, que consequentemente aumentam o estresse oxidativo 



 51 

ajuda a explicar a maior exigência por energia na gestação (Pathan et al., 2010). Por 

esse motivo, a gestação e a lactação são considerados estados fisiológicos capazes 

de induzir estresse metabólico (DRACKLEY, 1999; PICCIONE et al., 2009), pois o 

metabolismo antioxidante demanda gasto energético e possui uma relação intrínseca 

com o sistema glicolítico, assim animais com deficiência de enzimas glicolíticas são 

mais propensos às lesões oxidativas (MACHADO et al., 2009).  

Esse aumento da atividade metabólica, principalmente no fígado, úbere e 

ovários, favorece o estresse oxidativo intenso (MILLER et al., 1994; LEBLANC et al., 

2004; BERNABUCCI et al., 2005; CELI et al, 2008; BOUWSTRA et al., 2009) 

sustentando a hipótese de que o aumento da taxa metabólica após o parto possa ser 

responsável pelo aumento da transferência de elétrons durante a respiração e 

produção de ROMS (Reactive Oxygen Metabolites). Ou ainda, há a hipótese de que a 

alteração do estado oxidativo no pós-parto possa estar relacionada com a redução da 

concentração de SH (tióis) plasmático nos eritrócitos (BERNABUCCI et al., 2005). 

Outros mecanismos, incluem exaustão do sistema de defesa antioxidante, acidose 

metabólica e processos inflamatórios agudos ou crônicos, também podem causar 

estresse oxidativo em animais (AL-QUDAH, 2011). 

As ERO exercem efeito citotóxico induzindo lipoperoxidação de 

membranas celulares, com consequente formação e armazenamento dos 

subprodutos da oxidação, como as TBARS ("substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico”) (AL-QUDAH, 2011; MUTINATI et al., 2013).  Ovelhas afetadas por TP 

também têm aumento de TBARS plasmático (HALFEZ EL-FARE et al., 2010). A 

combinação de corpos cetônicos aumentados e baixos teores de cálcio no terço final 

da gestação (ARAÚJO, 2010), pode agravar a diminuição da produção endógena de 

glicose, desta forma intensificando o BEN (SCHLUMBOHM & HARMEYER, 2003).  

 Nos estudos humanos e animais, demonstrou-se a existência de indivíduos 

dentro de uma população com diferentes padrões de reação estresse (KOOLHAAS et 

al., 1999; KUNZ-EBRECHT et al., 2003).  Caroprese et al. (2010), estudaram a 

relação entre as concentrações de cortisol, após um estresse agudo, atividades 

comportamentais, perfil imunológico e desempenho produtivo em ovinos utilizado 30 

ovelhas Comisana individualmente sujeitas a um teste de isolamento em um ambiente 

específico para avaliação frente ao estresse, os animais foram distribuídos de acordo 

com as concentrações de cortisol, amostras de sangue foram coletadas antes e logo 

após o isolamento, também foram obtidas imagens do ambiente durante o teste. 
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Como resultado, as diferenças individuais na reatividade ao estresse podem 

desempenhar importante papel na capacidade do animal enfrentar situações 

adversas, bem como desafios imunológicos (CAROPRESE et al., 2010). 

 A resposta fisiológica ao estresse inclui a ativação do sistema nervoso 

central, do sistema endócrino e imunológico e pode afetar o desempenho da 

produção animal (CELI, 2010). Em pequenos ruminantes, o estresse oxidativo, apesar 

de associado à diversas condições, muito ainda precisa ser elucidado. Estudos 

mostraram que manejos estressantes comprometem o desempenho de ovinos 

(CAROPRESE et al., 2009). Portanto, maior compreensão da fisiopatologia do 

estresse oxidativo permitirá o estabelecimento de terapias antioxidantes específicas. 

E ainda, estudos que estabeleçam referências de biomarcadores que possam refletir 

de forma confiável o estado oxidativo do tecido no animal individual são necessários 

(CELI 2010). 

 O estresse oxidativo resulta do desequilíbrio entre substâncias oxidantes e 

antioxidantes no organismo, e pode decorrer do aumento na produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) ou da diminuição de substâncias antioxidantes, 

danificando macromoléculas biológicas, induzindo distúrbios metabólicos e alterações 

fisiológicas (TREVISAN et al., 2001; BERNABUCCI et al., 2002; BOUWSTRA et al., 

2008).  

 As metodologias numerosas utilizadas para avaliar o estresse oxidativo, 

possuem vantagens e desvantagens distintas, e estão disponíveis para 

pesquisadores e clínicos. Porém, comparações não podem ser realizadas em função 

de diferentes modelos experimentais e metodologias. O estresse oxidativo pode ser 

quantificado a partir de medidas diretas ou indiretas de oxidantes e antioxidantes. O 

requerimento de equipamentos especializados e uma experiência considerável se 

fazem necessários (MILLER et al., 1993; LYKKESFELDT & SVENDSEN, 2007; CELI, 

2010;).  

 O monitoramento pode ser realizado por meio de biomarcadores 

antioxidantes e pró-oxidantes que podem ser avaliados no plasma e nos eritrócitos 

(PASSI et al., 2001). A capacidade antioxidante primária do soro é derivada de 

antioxidantes não enzimáticos, como glutationa, α-tocoferol, β-caroteno e ácido úrico 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007). Pode-se mensurar a capacidade antioxidante 

através da reação ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), que representa uma estimativa da 

quantidade final de produtos obtidos pela oxidação de gorduras, incluindo o 
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malondialdeido (MDA). O malondialdeído (MDA) é um dos vários produtos finais de 

baixo peso molecular formado durante a decomposição induzida por radical de ácido 

graxo poli-insaturado, reage com o ácido tiobarbitúrico produz um pigmento vermelho 

que pode ser facilmente medido por espectrofotometria na forma de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (CELI, 2010).  

O TBARS pode ser considerado um bom indicador geral de estresse 

oxidativo quando mensurado no plasma (ARMSTRONG & BROWNE, 1994), quando 

aumentados indicam existência de estresse oxidativo celular importante (HALLIWELL 

& CHIRICO, 1993). Ainda que a determinação de MDA ou TBARS seja criticada em 

função de sua baixa especificidade e frequente formação de artefatos, o método é 

simples e comumente utilizados para mensurar dano oxidativo, principalmente. Tem 

se buscado minimizar os problemas com adaptação da técnica, ou mesmo 

determinando este metabólito por meio da utilização de cromatografia líquida de alta 

precisão (HPLC) ou por meio da utilização de kits comerciais, pois o MDA ainda é um 

dos melhores preditores do dano oxidativo (LYKKESFELDT & SVENDSEN, 2007; 

SUCUPIRA, 2015). Al –Qudah et al. (2011), em estudo com ovelhas gestantes, não 

gestantes e com TP, ao encontrar aumento da concentração plasmática de TBARS 

sugeriram que há aumento significativo na peroxidação lipídica em ovelhas com TP 

em comparação com animais saudáveis e não gestantes. O aumento da peroxidação 

lipídica pode ser causado pelo desequilíbrio redox, o que ficou demonstrado a partir 

da redução significativa nos teores e atividades, respectivamente, de antioxidantes 

não enzimáticos e enzimáticos no grupo de ovelhas afetadas com maiores 

concentrações de corpos cetônicos no sangue (AL –QUDAH et al., 2011) e redução 

drástica de antioxidantes nas ovelhas afetadas pela TP (MUTINATI et al., 2013; 

HAFEZ EL-FAR et al., 2010). Ovelhas em gestação gemelar apresentaram valores 

maiores de TBARS do que ovelhas em gestação única (LOTFOLLAHZADEH et al., 

2016).  

A principal função do sistema de defesa antioxidante no organismo é inibir 

ou reduzir os danos causados às células pelas EROs. Os antioxidantes podem ser 

classificados como enzimáticos ou não-enzimáticos (SIES,1993) e podem ser 

endógenos ou exógenos (MILLER et al., 1993). O sistema de defesa enzimático, inclui 

a SOD (superóxido dismutase), CAT (catalase) e a GSH-PX (glutationa-peroxidase). 

Atuam prevenindo, impedindo e controlando a formação de ERO, a partir de reação 

em cadeia, que propagam o processo em caso de dano oxidativo. A catalase e a 
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GSP-PX, atuam impedindo a formação de peróxido de hidrogênio, proveniente do 

radical OH* da reação de Fentom e Haber-Weiss com a participação dos íons ferro e 

cobre. O radical OH* é o principal indicador de peroxidação lipídica, extremamente 

instável e muito reativo, contra o qual não há sistema de defesa (BARBOSA et al., 

2010). São conhecidos três sistemas enzimáticos antioxidantes (BERNABUCCI et al., 

2005; CELI et al., 2010): 

1) Catalisam a desmutação do radical ânion e peróxido de hidrogênio (BABIOR, 

1984).  A SOD, uma metaloenzima essencial para a sobrevivência dos 

eritrócitos (HATHERILL et al., 1991; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2001;), 

devido a remoção do O-, durante a auto-oxidação da hemoglobina (THOMAS, 

2000), considerada a principal pró-oxidante (HALLIWELL & CHIRICO, 1993), 

sendo que nos mamíferos existem três formas de SOD – ligada no citoplasma 

ao zinco e ao cobre (CuZnSOD); ligada na mitocôndria ao manganês 

(MnSOD), ou no meio extracelular (EC-SOD) contendo proteína. E a glutationa-

peroxidase (GSH-Px), detoxificador celular, que atua em teores baixos de 

peróxido, devido à maior afinidade desta pelo H2O2. SOD e GSH-PX atuam 

em reações de redução celular protegendo a membrana e representa a 

principal forma de defesa antioxidante intracelular, que catalisam a redução de 

hidrogênio e peróxidos lipídicos (HALLIWELL & CHIRICO, 1993) sendo 

consideradas indicadoras de estresse oxidativo (TÜZÜN et al., 2002). 

2) O segundo sistema antioxidante é mais simples, sendo formado pela enzima 

catalase, uma hemeproteína que catalisa a redução do peróxido de hidrogênio 

a H2O e O2. Sua atividade enzimática é dependente do ferro presente na 

porção heme de sua estrutura (HARVEY, 1997), atua na dismutação de 

concentrações elevadas de peróxido de hidrogênio em oxigênio e água 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007), diminui a degradação oxidativa em outros 

tecidos, devido a remoção do peróxido de hidrogênio difundido do meio 

extracelular para os eritrócitos (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2001)  

3) O terceiro sistema, representado pelos antioxidantes não-enzimáticos de baixo 

peso molecular, encontrados principalmente no plasma, atuam também em 

fluidos extracelulares e intracelulares, composto pela glutationa (GSH) e duas 

enzimas, a glutationa peroxidase (GPx ou GSH-Px) e a glutationa redutase 

(GR ou GSH-Rd), na presença de selênio (seleno-cisteína) catalisa a 
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dismutação do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A glutationa, 

hidrossolúvel, reconhecida como tiol não proteico mais importante nos 

sistemas vivos, atua entre as formas oxidada e reduzida (BARREIROS et al., 

2006), como substrato ou co-substrato em reações enzimáticas e também 

reage diretamente com radicais livres e peróxidos lipídicos (BRIVIBA & SIES, 

1994). 

  Devido à dificuldade em mensurar cada componente antioxidante 

separadamente e sua interação no plasma, vários métodos foram desenvolvidos para 

avaliar a capacidade antioxidante: capacidade total antioxidante (TAC) ou status 

antioxidante total (TAS), permite a mensuração do equilíbrio entre agentes pró-

oxidantes e antioxidantes no plasma (GHISELLI et al., 2000; CASTILLO et al., 2006), 

assim como Trolox (um análogo solúvel em água de vitamina E), capacidade 

antioxidante equivalente (TEAC) (MILLER et al., 1993; NASCIMENTO, 2012), 

parâmetro antioxidante total radical-(TRAP) (GHISELLI et al., 1995), absorbância do 

radical oxigênio capacidade (ORAC) (CAO et al., 1993), ou a capacidade de redução 

do ferro plasmático (HRFP) (CELI, 2010; NASCIMENTO, 2012).  

 A capacidade antioxidante considerada ação cumulativa, foi estudada por 

Benzie e Strain (1996), que realizaram ensaio da capacidade antioxidantes, e 

demostraram possível interação entre antioxidantes e plasma, a partir da habilidade 

de redução do ferro plasmático (HRFP), e seus resultados mostram reação cinética e 

relações dose-resposta com ácido ascórbico, ácido úrico, bilirrubina, Trolox, a-

tocoferol, e albumina.  

Como sua reação com a albumina é muito lenta e a variável possui papel 

antioxidante muito claro, pode atuar como marcador específico. Desta forma, deve-se 

considerar que alterações nas concentrações de proteínas podem indicar o efeito de 

outro antioxidante na amostra, e a determinação de HRFP pode oferecer índices 

dúbios de antioxidantes.  

Em geral, há maior susceptibilidade ao estresse oxidativo e à redução do 

TAS ocorre na gestação e próximo ao parto (BERNABUCCI et al., 2005). 

Provavelmente, devido ao aumento da exigência de oxigênio e à resposta 

compensatória, e ao aumento da carga de peróxido lipídico, como em casos de TP.  

Em ovelhas gestantes ou não, o TBARS aumentado significativo e o TAS diminuído 

foram observados (LOTFOLLAHZADEH et al., 2016), assim como em estudos 

anteriores em ovinos (BERNABUCCI et al., 2005; ZAKIAN et al., 2015).  
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Ao avaliar a atividade antioxidante enzimática de ovelhas Chios gestantes 

no final da gestação e não gestantes submetidas à dieta de baixa energia, a atividade 

de GSH-PX e CAT foram maiores em ovelhas gestantes, e concluiu-se seu papel de 

proteção ao feto em relação aos efeitos deletérios do peróxido de hidrogênio 

(ÖZTABAK et al., 2005). 

Tanto para vacas leiteiras como para ovelhas, o pasto pode oferecer 

benefícios para a saúde, por conter vitaminas como A e E, e selênio, que são 

antioxidantes com importantes papéis na saúde e produção animal (CELI, 2010). Se 

os animais não receberem suplementação adequada destes nutrientes há maior risco 

de estresse oxidativo, que dependendo da intensidade pode comprometer a 

adequada homeorrese e então interferir no funcionamento normal do organismo, 

podendo contribuir inclusive na ocorrência de enfermidades metabólicas (CELI, 2010). 

Neste sentido, alguns autores sugerem a suplementação com antioxidantes durante a 

gestação para prevenir e/ou até mesmo para auxiliar no tratamento da TP, promover 

desenvolvimento e função da placenta adequados, reduzir mortalidade embrionária, 

aumentar nascimentos e a vitalidade dos neonatos (AL-QUDAH, 2011; MUTINATI, et 

al., 2013). 

O sistema antioxidante não enzimático inclui especialmente compostos 

provenientes da dieta, em destaque as vitaminas, minerais e compostos fenólicos 

(BARBOSA et al., 2010). Dentre as possibilidades de vitaminas antioxidantes, as 

vitaminas D (WISEMAN, 1993) e a já consagrada E (HIDIROGLOU et al., 1987) são 

exemplos de compostos exógenos que podem ser utilizados com esta finalidade. Sua 

ação in vivo, depende da absorção, biodisponibilidade em condições fisiológocas, 

concentração plasmática ideal para sua atividade antioxidante, radicais livres gerados 

e tecido de atuação (BARBOSA et al., 2010). 

As EROs têm importância fisiológica diretamente relacionada à proteção 

antimicrobiana intermediada pelos leucócitos polimorfonucleares (PMNs) (Mehrzad et 

al., 2004; 2005), estes normalmente encontrados no sangue, circulam em estado 

inativo, desta forma podem cercar e até fagocitar bactérias, mas são incapazes de 

lesá-las (WINTERBOURN; ASSMAN, 1990; LIMA, 2013). Os neutrófilos PMN 

constituem a primeira linha de defesa celular contra patógenos invasores (PAAPE et 

al., 2002). Tem importante papel resposta imune inata, através do reconhecimento, 

fagocitose e destruição de patógenos. As ERO interferem na função de neutrófilos, 

respostas de anticorpos e produção de citocinas por células imunes (SPEARS & 
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WEISS, 2008). As células imunológicas são particularmente sensíveis ao estresse 

oxidativo porque suas membranas contêm altas concentrações de ácidos graxos 

poliinsaturados que são muito suscetíveis à peroxidação e produzem grandes 

quantidades de espécies reativas de oxigênio quando estimuladas (SPEARS & 

WEISS, 2008). 

Os neutrófilos e monócitos polimorfonucleares são responsáveis pela 

secreção de citocinas, ampliando assim a resposta inflamatória (BAUMANN & 

GAULDIE, 1994).  Durante a resposta de fase aguda, os neutrófilos são atraídos para 

a área lesada libertando enzimas lisossomais e as EROs (FERREIRA, 2007). A 

destruição de microrganismos pelos neutrófilos ocorre por meio de explosão 

respiratória e liberação de enzimas líticas e de peptídeos antimicrobianos presentes 

nos grânulos intracelulares (TIZARD, 2002). 

 
 
 
2.5 IMUNIDADE 
 
 

 

 O sistema imunológico é constituído por uma complexa rede de órgãos, 

células e moléculas e tem por finalidade manter a homeostase combatendo 

agressões (CRUVINEL, et al., 2010). A imunidade refere-se a reações corpóreas de 

um animal a substâncias estranhas ao organismo, independentemente do resultado 

fisiológico ou patológico da reação (ABBAS et al., 1991). A resposta imune pode ser 

dividida em imunidade inata e adaptativa. Em resposta à invasão de agentes 

patogênicos, o sistema imunológico primeiro atua inato e, em seguida, adquire 

sistemas de defesa (PAUL and DEY, 2015). A imunidade inata está presente no 

nascimento e fornece a primeira barreira contra "invasores" (MAGGINI et al., 2007), 

representa uma resposta rápida à um grande número de estímulos, porém limitada 

(CRUVINEL et al., 2010). Em contraposição à resposta inata, a resposta imune 

adaptativa depende da ativação de células especializadas, os linfócitos, e das 

moléculas solúveis por eles produzidas (CRUVINEL et al., 2010). 

 Os linfócitos constituem uma mistrura de diversas populações celulares, 

cada qual com propriedades e funções características. Sua identificação se dá a partir 

de suas proteínas de superfície celular, e através da análise de expressão e função 
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dessas proteínas, pode-se mostrar diferenças entre populações, onde elas se 

desenvolvem e qual seu papel na resposta imune (TIZARD, 2014). Atualmente, essas 

proteínas são identificadas com “CD”, que apesar de nomenclaturas arbitrárias, estão 

associadas às suas funções (TIZARD, 2014). Uma superfamília de proteínas que 

exerce um importante papel no sistema imune é a das imunoglobulinas, fazem parte 

desta família CD4 e CD8 (TIZARD, 2014). 

 Em ruminantes, as imunoglobulinas não atravessam a placenta, portanto 

os cordeiros dependem da transferência passiva de imunoglobulinas, 

predominantemente imunoglobulina-G (IgG), do colostro para fornecer-lhes imunidade 

passiva e, portanto, proteção contra doenças no início da vida (GOKCE et al., 2014; 

STERNDALE et al., 2017). As alterações nas respostas imune celular e humoral são 

mediadas pela conexão do sistema nervoso central e imunológico através da ativação 

do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) pela 

secreção de numerosas moléculas, como neuropeptídeos e neurohormonios, 

(BORGHETTI et al., 2009). 

 Das situações imunes complexas de grande relevância encontram-se a 

gestação e o parto, que envolvem numerosos processos, a imunidade materna é 

reduzida, neutrófilos e monócitos tem sua função e reatividade diminuídas em relação 

à não gestantes, como observado em humanos (BARDOU et al., 2014). Esta 

diminuição da resposta imune materna é necessária para evitar que o feto seja 

rejeitado e para permitir seu estabelecimento na placenta (BARDOU et al., 2014). Em 

bovinos leiteiros, a gestação e lactação estão associadas ao comprometimento da 

PMN e da função linfocitária (KEHRLI et al., 1989a, b; SAAD et al., 1989). A função 

PMN periparturiente é afetada de acordo com o número de crias em vacas (GILBERT 

et al., 1993; MEHRZAD et al., 2002; LIMA, 2013). O papel dos monócitos 

endometriais, macrófagos e células dendríticas tem sido recentemente sugerido como 

crucial para que a gestação de bovinos seja bem-sucedida (WINGER et al., 2011) no 

controle da resposta imune inicial em infecções bacterianas (POMEROY et al., 2017).  

A inflamação pós-parto, associada ao aumento do metabolismo celular, 

aumentam ainda mais os requisitos de energia (DRACKLEY, 1999; PUIGSERVER et 

al., 2001; INGVARTSEN, 2006; ESPOSITO et al., 2014;). Assim, a inflamação pós-

parto exacerba o estado energético negativo (TREVISI et al., 2010), enquanto a 

insuficiência de carboidratos aumenta a produção de AGNE e corpos de cetônicos no 

fígado (DUFFIELD et al., 2000; HERDT, 2000A; DRACKLEY et al., 2001; ESPOSITO 
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et al., 2014). Os distúrbios metabólicos ligados ao balanço energético negativo, como 

ocorre no periparto, devido à mobilização de gordura e deposição de triglicerídeos em 

células hepáticas, que causam dano e disfunção hepática (TURK et al., 2004; 

ESPOSITO et al., 2014), redução no colesterol total e lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) (TURK et al., 2005; ESPOSITO et al., 2014) e em função da intensificação do 

manejo, são geralmente associados à imunossupressão (VAN KAMPEN & MALLARD, 

1997, WENSING et al., 1997; MALLARD et al., 1998; BOBE et al., 2004; HAMMON et 

al. 2006; LIMA, 2013) e ao estresse, comum em vacas leiteiras (GOFF, et al., 1997; 

INGVARTSEN et al., 2003) e ovelhas.  

 A disfunção da resposta imunológica que caracteriza a imunossupressão, é 

primariamente causada pelo aumento na produção e secreção fetal de 

corticosteróides durante o último mês de gestação (KNICKERBOCKER et al., 1986; 

GRIFFIN, 1989). A diminuição da resposta celular e humoral, reflexos da diminuição 

da capacidade de fagocitose e de destruição de antígenos pela queima oxidativa 

(“oxidative burst”) dos leucócitos polimorfonucleares, diminuição da proliferação 

(mitogênese) de linfócitos circulantes e diminuição da resposta de anticorpos frente a 

imunizações são sinais de imunossupressão (MALLARD et al., 1998; LIMA, 2013). A 

atividade fagocítica e de explosão respiratória pode fornecer informações valiosas 

sobre a atividade funcional dessas células imunes (MENGE et al., 1998; KAMPEN et 

al., 2004; LIMA, 2013). A competência do sistema imune é deprimida durante o 

período periparto (KEHRLI et al.,1989a). As causas para a redução da função imune 

não são bem conhecidas. Pode haver envolvimento do balanço energético negativo e 

ou balanço proteico (KREMER et al., 1993; GOFF, 2013). No período periparto, todas 

as ovelhas estão expostas a demonstrarem redução da resposta imune e maior 

susceptibilidade à doença no periparto (FTHENAKIS et al., 2012; ANUGU et al. 

2013;), essa susceptibilidade é aumentada em gestação gemelar (CAROPRESE et 

al., 2006; LIU, et al., 2016).  

 A imunocompetência pode sofrer influência pelas variações no número e 

porcentagem de linfócitos e subconjuntos de linfócitos T. As células T-helper (CD4 +) 

podem ativar a imunidade humoral e mediada por células (DAY, 2000), enquanto as 

células T-citotóxicas (CD8 +) estão envolvidas na vigilância imune de tecidos 

periféricos e na eliminação de patógenos (Park et al., 1992; Mehrzad et al., 2008; 

CAROPRESE et al., 2010).  Deslocamentos nos subconjuntos de células T podem 

afetar a atividade de outras células imunes e suas secreções, afetando assim a 
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susceptibilidade a doenças clínicas ou inaparentes (MEHRZAD et al., 2008). 

Consequentemente, a resposta de um animal ao estresse, em termos de secreção de 

citocinas e distribuição de linfócitos, pode afetar sua predisposição a doenças ou a 

doenças relacionadas ao estresse (CAROPRESE et al., 2010).  

 Estudos evidenciaram a heterogeneidade de monócitos no sangue periférico 

humano, e que subconjuntos de monócitos podem ser discriminados pela sua 

expressão diferencial de CD14 e CD16 (AUFFRAY et al., 2009; ZIEGLER-

HEITBROCK et al., 2010). Os monócitos bovinos são subdivididos em monócitos 

clássicos (CD14 + / CD16-), intermediários (CD14 + / CD16 +) e não clássicos (CD14- 

/ CD16 +) com diferenças fenotípicas e funcionais distintas (POLMEROY et al., 2018), 

assim como em humanos (MANDL et al., 2014). Embora a proporção de cada 

subconjunto de monócitos pareça ser escassa, na gestação ela pode variar devido a 

ocorrência de eventos inflamatórios (MELGERT et al., 2012). Entretanto, ainda há 

controvérsias sobre o papel preciso de cada um desses subconjuntos em condições 

inflamatórias (GEISSMANN et al.,2003; ZIEGLER-HEITBROCK et al., 2007; MANDL 

et al., 2014; CORRIPIO-MIYAR et al., 2015). 

 Para estudar aspectos do sistema imunológico, a imunofenotipagem por 

citometria de fluxo é uma ferramenta indispensável para o diagnóstico, classificação, 

monitoria celular (CRAIG et al., 2008).  A imunofenotipagem é um método preciso 

para a avaliação quantitativa e qualitativa de células hematopoiéticas (LEE et 

al.,2000). Muitos anticorpos e fluorocromos melhoraram a capacidade de identificar 

diferentes populações de células normais e reconhecer suas propriedades 

fenotípicas, mesmo quando presentes em pequena proporção das células analisadas 

(CRAIG et al., 2008). 

 A citometria de fluxo também tem sido utilizada para mensurar a resistência 

ao oxidativo nos vários tipos de células. Nesse método, avalia-se a intensidade de 

fluorescência sendo um teste celular preciso e rápido. Vários compostos podem ser 

utilizados para mensurar a geração de EROs pela fluorescência de seus derivados 

oxidados (AMER et al., 2003). Tanto a imunofenotipagem por citometria de fluxo como 

a mensuração do da geração de EROs são importantes análises neste contexto, pois 

o sistema imunológico materno durante a gestação e lactação está sob estresse 

fisiológico aumentado (ANUGU et al., 2013), e os animais são mais suscetíveis à 

doenças (MALLARD et al., 1998), pois o aumento de demanda resulta no aumento de 

EROs reduz a função de neutrófilos, as respostas de anticorpos e produção de 
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citocinas por células imunes (SPEARS & WEISS, 2008), e há falha de transferência 

materna de imunoglobulinas no colostro (ANUGU et al., 2013). Diante disso, os 

esforços para melhorar a imunidade e minimizar os efeitos de EROs não cessam.  

 

 
2.6 VITAMINAS D e E  
 
 

Animais alimentados com forragem conservada e criados em instalações 

sem acesso ao sol, podem apresentar teores baixos destas vitaminas (Weiss, 1998).  

Pesquisadores têm apontado para ação das vitaminas D e E, em melhorar a 

sensibilidade à insulina em humanos (CERIELLO, 2000; BORISSOVA et al., 2003; 

MANNING et al., 2004; EVANS et al., 2005; TAI et al., 2008; ALVAREZ & ASHRAF, 

2010; BELENCHIA et al., 2013; LEY et al., 2013; TALAEI et al., 2013; YAP et al., 

2014) ou até mesmo em ratos (CADE & NORMAN, 1986; FAURE et al., 1997), mas 

não há estudos considerando animais de produção, especificamente ruminantes ou 

ainda ovelhas.  

 A vitamina E é constituída por duas classes de compostos: tocoferóis e 

tocotrienóis. O óleo de palma enriquecido com tocotrienol tem demonstrado ajudar na 

redução das concentrações de glicose no sangue em pacientes e em estudos pré-

clínicos com animais. No entanto, a base mecanicista para a ação do tocotrienol não 

está bem estabelecida. Os receptores ativados por proliferadores de peroxisomas 

alfa, gama e delta (PPARalpha, PPARgama e PPARdelta) que são fatores de 

transcrição, desempenham papéis essenciais no metabolismo energético e são 

utilizados no tratamento de diabetes e hiperlipidemia em humanos (FANG et al., 

2010). 

Outra atuação importante da vitamina E relaciona-se com o sistema 

imunológico, pois deficiência na vitamina E e selênio podem comprometer as 

respostas imunes (MEYDANI e BEHARKA, 1998; ROOKE et al., 2004) e a função 

imunológica prejudicada pode aumentar o risco de infecções e morte no recém-

nascido (STERNDALE, et al., 2017). Além disso, o acúmulo excessivo de EROs afeta 

o desenvolvimento da placenta no início da gestação quanto o parto 

(KASIMANICKAM et al., 2010).  

A vitamina E e selênio agem sinergicamente para prevenir o dano oxidativo 

das células (HOEKSTRA,1975). Segundo Weiss (1998), as concentrações 
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plasmáticas de vitamina E diminuem gradualmente no pré-parto, período em que 

normalmente ocorrem infecções intramamárias (WALLLER, 2000; CHAUHAN et al., 

2016). A suplementação de vitamina E pode prevenir o declínio de suas 

concentrações próximo ao parto. Foi sugerido em 1996 requisitos de vitamina E para 

ovelhas entre 15 a 40 mg/kg e que megadoses possam melhorar o desempenho e a 

qualidade de carcaça (MCDOWELL et al., 1996; CHAUHAN et al., 2016). Segundo Liu 

et al., (1995), concentrações mais elevadas de vitamina E são necessárias para 

prevenir a peroxidação lipídica e a estabilidade oxidativo de ferro heme na mioglobina. 

Durante o outono, na Austrália Ocidental, estudos mostraram que ovelhas 

estão sujeitas à deficiência de vitamina E e selênio devido ao aumento dos requisitos 

desses nutrientes durante a gestação e suas baixas concentrações em pastagens 

secas e suplementos de grãos (KUMAGAI & WHITE, 1995; WHITE & REWELL, 

2007). Desta forma, cordeiros nascidos no outono, na Austrália, podem estar em risco 

de deficiências de vitamina E e selênio. Entretanto, a suplementação demonstrou 

melhorar a sobrevivência do cordeiro em um número limitado de estudos. No entanto, 

os mecanismos pelos quais isto é conseguido não foram determinados (KOTT et al., 

1983; THOMAS et al., 1995). As deficiências de vitamina E foram associadas a 

respostas imunes inadequadas em animais e, em alguns casos, a suplementação 

acima do requerimento melhorou a resposta imune em seres humanos (FINCH E 

TURNER, 1996; MEYDANI; BEHARKA, 1998; ANUGU et al., 2013; STERNDALE et 

al., 2017). 

 A vitamina E é um poderoso antioxidante, e também mostrou eficiência na 

melhora da imunidade periparturiente. Uma vez que a proporção sérica de - toceferol 

para o colesterol pode refletir mais precisamente o estado da vitamina E do que o 

tocoferol (WEISS et al.,1992; HERDT & SMITH, 1996; DØNNEM et al., 2015). As 

concentrações de α-tocoferol e selênio diminuíram entre 40% e 50% nas ovelhas 

durante o final da gravidez quando não foram fornecidos suplementos de vitamina E e 

selênio (HATFIELD et al., 2000; ROCK et al., 2001; HALL et al., 2013). A 

suplementação oral de ovelhas com vitamina E (4g/animal) e selênio (1mg/kg/pv) 

durante o final da gestação, aumentou cerca de 70% suas concentrações no parto em 

comparação com ovelhas não suplementadas. No entanto, 9% das ovelhas 

suplementadas ainda se apresentaram deficientes em vitamina e e 18% ainda 

marginais quanto as concentrações de selênio no parto (STERNDALE et al., 2017). 
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A ingestão total de vitamina E recomendada para uma ovelha de 90 kg no 

final da gestação é de 504 UI / dia, independentemente do número de fetos. Dønnem 

et al. (2015) estudaram ovelhas na Noruega, onde a maioria das ovelhas são 

alimentadas em ambientes fechados, com dieta baseada em silagem de capim, feno e 

concentrados, durante 5-8 meses de inverno. O teor de vitamina E é alto em 

forragens frescas, mas diminui com armazenamento e conservação de acordo com as 

espécies de forragem e colheita (MCDOWELL et al., 1996). Assim, foi testada a 

hipótese de que a suplementação de vitamina E em ovelhas no final da gestação, 

altamente produtivas, e suplementadas de acordo com o teor dietético total 

recomendado pelo NRC (2007), reduziria a taxa de cordeiros mortos. E ainda, foram 

incluídos no estudo 5 regiões diferentes porque as grandes variações climáticas entre 

as regiões podem influenciar a qualidade da forragem, bem como as concentrações 

de alfa-tocoferol. Os resultados deste estudo indicam que a suplementação diária de 

vitamina E durante as últimas 6-7 semanas antes do parto diminui a taxa de morte de 

ovelhas com ≥3 cordeiros. 

Alguns trabalhos foram realizados com associações vitamínicas, como as 

vitaminas ADE (SCHELLING et al., 1995; WEIGEL et al., 2013; LIMA, 2013). Porém, 

nas últimas décadas, dentre elas, a vitamina D teve sua importância reconhecida 

devido seu papel na homeostase sistêmica, o que pode ser observado diante do 

expressivo número de estudos sobre aspectos morfológicos e sobre a fisiologia da 

vitamina D, bem como seu impacto sobre sistema hormonal e a saúde dos indivíduos 

(CASTRO, 2011). 

 O status de vitamina D pode melhorar aspectos reprodutivos para 

mulheres, como mostra o trabalho realizado por Handel et al. (2016), que sugerem a 

que o status dessa vitamina pode atuar em aspectos da fecundidade e no pós-parto. 

Os efeitos da suplementação com vitamina D sobre o metabolismo da glicose, 

concentrações de lipídios, inflamação e estresse oxidativo foram estudados em 

mulheres com diabetes mellitus gestacional (DMG) e foram observados efeitos 

benéficos sobre as concentrações de glicose, diminuição da insulina e com a redução 

das concentrações totais de LDL e colesterol, mas não foram identificados efeitos 

sobre a inflamação e o estresse oxidativo (ASEMI et al., 2013).   

A vitamina D, ou colecalciferol, é um hormônio esteroide, em razão de sua 

síntese pela pele dispensar necessidade dietética e a presença de receptores 

nucleares específicos de alta afinidade para seu metabólito ativo nas células alvo. 
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Tem como principal função a regulação da homeostase do cálcio, formação e 

reabsorção óssea, através da sua interação com as paratireóides, os rins e os 

intestinos (ARNSON et al., 2007). A utilização de vitamina D foi proposta por seus 

vários efeitos imunomoduladores e a possibilidade do uso de seus análogos com 

pouco efeito hipercalcêmico poderão tornar esse hormônio um possível candidato a 

agir sinergicamente com outros imunossupressores ou até como droga única em 

doenças autoimunes, transplantes e neoplasias (BERTOLINI et al., 2000). 

A forma comum em humanos e animais é o colecalciferol, assemelha-se ao 

colesterol estruturalmente, através de uma cadeia lateral idêntica. A vitamina D2 

(ergocalciferol) é derivada do esterol vegetal e provém da dieta, enquanto a vitamina 

D3 (colecalciferol) é produzida a partir de 7-desidrocolesterol (7-DHC), precurssor do 

colesterol. D2 e D3 são denominados calciferóis (CURI et al., 2009), sua principal 

fonte da vitamina D é a partir da formação endógena nos tecidos cutâneos após a 

exposição à radiação ultravioleta B (BRINGHURST et al., 2008).  

Independentemente de ser sintetizada ou administrada de forma endógena, 

através de dieta ou suplementos, a vitamina D na circulação é ligada à proteína de 

ligação (DBP), que a transporta para o fígado, onde é convertida pela vitamina 25-

hidroxilase em 25-hidroxivitamina D [25OHD]. Esta forma, biologicamente inativa é 

convertida nos rins, pela 25-hidroxivitamina D-1alfa-hidroxilase, na forma 

biologicamente ativa, 1,25-dihidroxivitamina D [1,25 (OH) 2D]. A presença de 1-alfa-

hidroxilase em tecidos extra-renais sugere que a vitamina D pode ter um papel 

importante para além do sistema músculo-esquelético (CURI et al., 2009), no 

metabolismo do cálcio e dos ossos. A vitamina D em especial, o seu metabolito 

biologicamente ativo, atuam como poderosos imunoreguladores (MAGGINI et al., 

2007). Quantidades significativas de vitamina D em receptores de monócitos, 

macrófagos e timo sugerem um papel específico da vitamina D e seus metabolitos no 

sistema imunológico. A forma 25 (OH) 2D3 atua como um modulador do sistema 

imunológico, evitando a expressão excessiva de citocinas inflamatórias e aumentando 

o potencial de "explosão oxidativa" dos macrófagos (MAGGINI et al., 2007). E ainda, 

estimula a expressão de péptidos anti-microbianos, presentes em neutrófilos, 

monócitos, células NK e em células epiteliais que revestem o trato respiratório, por 

exemplo.  A maioria das células do sistema imunológico, exceto as células B, 

expressam receptores de vitamina (MAGGINI et al., 2007). 
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A dosagem da 25(OH)D representa um desafio técnico a ser superado, 

uma vez que a molécula 25(OH)D, é hidrofóbica, deve estar ligada à sua proteína 

transportadora (DBP) (CASTRO, 2011). Estudos mostraram maior acurácia na 

cromatografia líquida associada à espectrofotometria de massa (LC-MS/MS, liquid 

chroma- tography-tandem mass spectophotometry), a qual permite mensurar 

separadamente 25(OH)D2 e 25(OH)D3, porém seu custo elevado e tempo de análise, 

apesar de ser um método altamente específico para determinação também para 

determinação de a - tocoferol (vitamina E) (MIDTTUN et al., 2011),  fez da 

cromatografia líquida de alta pressão (HPLC, high-pressure liquid chromatography) 

um teste substituto.  

 No presente estudo, foi utilizado método bioanalítico por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência acoplada a Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) para 

quantificação de 25- hidroxivitamina-D3 e α-tocoferol (Vitamina E) em plasma de 

ovelhas, método considerado mais eficiente. Técnicas cromatográficas estão entre as 

principais técnicas de separação, principalmente na análise de matrizes complexas, 

devido sua eficiência e poder de resolução de colunas modernas. A cromatografia 

líquida foi definida na primeira década do século passado, pelos trabalhos do botânico 

russo, Mikhail S. Tswett. Seus estudos eram direcionados na separação de pigmentos 

extraídos de plantas com o uso de solventes em uma coluna envolvida com partículas 

(LANÇAS, 2009). 

 De acordo com o Prof. J. B. Fenn, ganhador do Premio Nobel em Química 

em 2002 pelo pioneirismo: “a Espectrometria de Massas é a arte de medir átomos e 

moléculas para determinar suas massas moleculares. Tal informação sobre a massa 

ou peso é muitas vezes suficiente, frequentemente necessária, e sempre útil na 

determinação da identidade de uma espécie. Para praticar esta arte, colocamos carga 

nas moléculas de interesse, isto é, os analitos, e então medimos como as trajetórias 

dos íons resultantes respondem, sob vácuo, a várias combinações de campos 

elétricos e magnéticos. Claramente, a condicção “sine qua non” deste método é a 

conversão de moléculas neutras de um analito em íons” (LANÇAS, 2009). 

 O acoplamento da Cromatografia Líquida (LC) – Espectrometria de massas 

(MS) aumentou de forma significativa a capacidade analítica dos laboratórios, em 

função do desenvolvimento de fontes de ionização e da pressão atmosférica. Assim, 

permite maior número de amostras analisadas em curto período de tempo 

(CHIARADIA et al., 2008). Uma vez desenvolvido o método de LC-MSMS, o desafio 
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consiste na avaliação do Efeito de Matriz (ME), o que aumenta o tempo de preparo de 

amostras, desenvolvimento de método e geração dos resultados. A MS vem sendo 

utilizada na análise de lipídeos em sistemas biológicos e apresenta-se uma 

ferramenta importante para aprofundamento dos estudos de sua função nos sistemas 

de interesse (IVANOVA et al., 2009). 

Para ruminantes as duas formas disponíveis de vitamina D são as plantas 

e a exposição solar (HIDIROGLOU et al., 1984). Há uma grande taxa de degradação 

ruminal quando administrada oral, cerca de 50% dos teores ingeridos não são 

absorvidos, o que inviabiliza esta via para a espécie (SOMMERFELDT et al., 1980). 

Hidiroglou et al., (1984) realizaram estudo com ovinos suplementados com vitamina 

D3, notando teores circulantes elevados de 24h a 20 dias após a administração. Já 

para bovinos, os teores se elevam sete dias após a administração parenteral de 

vitamina D3.  Entretanto, em ruminantes, a administração parenteral se mostra mais 

eficiente (HIDIROGLOU et al.,1986). 

A proposta de estudar a vitamina D como antioxidante partiu de que sua 

base estrutural, comparada em termos moleculares com o colesterol e ergosterol e 

sua capacidade antioxidante tem sido discutida, comparada às drogas 

anticancerígenas como tamoxifeno e seu metabólito 4-hidroxi. A vitamina D é um 

antioxidante de membrana, seu metabótito ativo 1,25-di-hidroxicolecalciferol, a 

vitamina D2 e 7-desidrocolesterol (pró-vitamina D3), todos dependentes de ferro, 

inibiram a peroxidação lipídica e lipossomas (WISEMAN, 1993). 

 Seu papel como antioxidante vem ganhando espaço na comunidade 

científica, como mostrado por Ke et al. (2016), em estudo com praticantes de 

exercícios físicos, a vitamina D diminuiu o dano celular e a deficiência de cálcio 

mediante importante desafio oxidativo. Estudos com idosos e diabéticos 

apresentaram efeito inversamente proporcional à marcadores oxidativos 

(GRADINARU et al., 2012). Pacientes que realizam hemodiálise e receberam vitamina 

D, tiveram melhora das defesas antioxidantes (TANAKA et al., 2011; FARIA, 2017). 

Zhang et al. (2015), ao realizar pesquisa com mulheres com diabetes mellitus 

gestacional, que receberam altas doses de vitamina D (50.000UI por 2 semanas) 

tiveram melhora do quadro de resistência insulínica e a capacidade antioxidante total 

aumentada. Paulson et al., 1990, ao estudar ovelhas gestantes e não gestantes, 

observaram de forma diferente de outras espécies, incluindo humanos, que as 

concentrações de 1,25(OH)2D durante a gestação não se mostraram elevados.  
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Portanto, a maior demanda por substâncias antioxidantes no período 

periparto (MUTINATI et al., 2013), de intensa mobilização de reservas energéticas, 

está associada ao estresse oxidativo (HAFEZ EL- FAR et al., 2010), à resistência 

insulínica (EVANS et al., 2005; DUEHLMEIER et al., 2013), assim a suplementação 

com as vitaminas D, por sua ação antioxidante (WISEMAN, 1993; EVANS et al, 2005; 

MUKHOPADHYAY et al., 2000; SUNG et al., 2012) e E, e sua possível capacidade de 

aumentar a sensibilidade à insulina, possam ser utilizadas. Assim, a preconização de 

substâncias antioxidantes e que melhorem a sensibilidade insulínica podem ser uma 

prática de manejo para minimizar o estresse metabólico nessa importante fase da 

vida produtiva da ovelha. 

Considerando que animais mantidos em sistemas intensivos de produção 

apresentam maior demanda por agentes antioxidantes, espera-se que a 

administração das vitaminas D e E, traga benefícios produtivos e de bem-estar aos 

animais, minimizando o estresse oxidativo e consequentemente melhorando a 

sensibilidade à insulina.  
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3. OBJETIVOS  
 

Avaliar a eficiência do uso parenteral das vitaminas D e E na sensibilidade 

à insulina, no metabolismo oxidativo, perfil metabólico e na imunidade de ovelhas no 

período periparto. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 ANIMAIS E INSTALAÇÕES  
 

 Foram utilizadas 36 ovelhas mestiças (Santa Inês X Dorper), adultas, 

hígidas, com escore de condição corporal (ECC) médio de 3,5, em uma escala de 0 a 

5 segundo Russel (1984), provenientes do rebanho da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ). As ovelhas permaneceram estabuladas nas 

dependências do Centro de Pesquisas em Doenças Nutricionais e Metabólicas 

(CPDNM) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade 

de São Paulo (USP). 

 Inicialmente, além do exame físico, foram realizados hemograma e 

contagem de ovos por grama de fezes (OPG), para confirmação da higidez destas 

ovelhas. As ovelhas receberam água ad libitum (proveniente de estação de 

tratamento/SABESP). A quantidade de alimento oferecida foi calculada em 3% do 

peso vivo em matéria seca, na proporção 70:30 na proporção de volumoso (feno de 

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

(PB)) e concentrado comercial (Socil Qualicort 18 da marca Socil®). O suplemento 

mineral (Ovfos) foi disponibilizado para consumo 10g por animal por dia. Os animais 

foram acompanhados diariamente e o padrão nutricional foi mantido durante todo o 

período experimental. 

 Após a chegada e passado período de adaptação de 60 dias, as ovelhas 

foram submetidas a protocolo de sincronização de estro e de ovulação por meio da 

colocação de esponja intravaginal com progesterona (dia 0); e após duas semanas 

procedeu-se a retirada da esponja e foram aplicados 300 UI de eCG, pela via IM (dia 

14); de 48 a 50 hs após a retirada da esponja foi realizada a monta natural assistida 

(dia 16). Para conseguirmos 30 ovelhas prenhes, utilizou-se inicialmente um lote de 

36 ovelhas pluríparas de mesma idade e um grupo de 6 carneiros, formando lotes de 

seis ovelhas para cada carneiro. O diagnóstico de gestação e a detecção do número 

de fetos foram realizados após 60 dias da cobertura por meio de exame 

ultrassonográfico. As 30 ovelhas gestantes foram então distribuídas em blocos de 

acordo com número fetos e escore de condição corporal e foram sorteadas para um 

dos três grupos experimentais. Cada grupo experimental continha 10 (dez) ovelhas. 
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4.2 PROCEDIMENTOS 
 

 Embora ainda não haja consenso na literatura quanto a dose, neste projeto 

nos baseamos na dose de vitamina D trabalhada por Hidiroglou et al., (1984) e 

Quarterman et al. (1964), que conseguiram manter concentrações adequadas de 

vitamina D em ovelhas vazias e hígidas, durante quatro semanas após única 

aplicação. Para a vitamina E, a dose estipulada foi baseada nos estudos de Hidiroglou 

e Karpinski (1991) e de ANUGU et al. (2013). No trabalho de Hidiroglou e Karpinski 

(1991) a dose de 60 UI/kg PV embora não suficiente para aumentar as concentrações 

plasmáticas por mais de uma semana, permitiu que essas concentrações ficassem 

superiores ao valor basal por mais de quatro semanas, tendo os autores constatado 

que a vitamina E fica armazenada em outros tecidos e não circulante no plasma, 

ficando assim disponível para o animal de forma diferente que a vitamina D. 

Devido ao fato dessas doses estimadas representarem grandes volumes 

quando se considera os produtos existentes no mercado, as soluções vitamínicas 

utilizadas no presente estudo foram gentilmente disponibilizadas por laboratório 

farmacêutico, sem finalidade comercial e/ou de desenvolvimento de produto, 

viabilizando produto mais concentrado, estável e inócuo. 

O dia da monta natural assistida das ovelhas foi considerado como dia 0 e, a 

partir daí foi contabilizado o tempo gestacional e o momento para a administração das 

vitaminas e das coletas de sangue. Os momentos de coleta foram: 

• - 45 dias: 108º dia de gestação e dia da única aplicação das vitaminas e do 

veículo oleoso; 

• - 30 dias: 122º dia de gestação (quatro semanas antes da data provável do 

parto); 

• - 15 dias: 136º dia de gestação (duas semana antes da data provável do 

parto); 

• 0: dia do parto (até 2 horas deste); 

• 7 dias: uma semana após o parto; 

• 15 dias: duas semanas após o parto; 

• 30 dias: quatro semanas após o parto; 
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 Aos 108 dias de gestação, isto é aos -45, após a coleta de sangue, os 

animais pertencentes ao grupo controle (CONTROLE) receberam única aplicação, 

pela via intramuscular profunda, injeção de veículo oleoso; as ovelhas pertencentes 

ao grupo tratado com vitamina D (VITAMINA D) receberam, pela mesma via, injeção 

de 70.000 UI/kg de P.V, de produto contendo 3.000.000 UI/mL de vitamina D3 

(colecalciferol); e as ovelhas do grupo tratado com vitamina E (VITAMINA E), 

receberam 60UI/kg de P.V. (ANUGU et al., 2013) de produto contendo 450 UI/mL de 

vitamina E (α-tocoferol) em veículo oleoso.  

 Para a avaliação do impacto da aplicação destas vitaminas, foram 

coletados, por meio de punção da veia jugular, com agulhas e tubos com e sem 

anticoagulante, por meio de sistema à vácuo, 60 mL de sangue em cada momento 

experimental.  

 

 

4.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

 

 Foi realizada análise das variáveis do metabolismo energético em plasma 

fluoretado, armazenado à -20ºC glicose, betahidroxibutirato (BHB), ácidos graxos não 

esterificados (AGNE), e a concentração sérica de colesterol, triglicérides. A avaliação 

do perfil bioquímico, a partir de soro armazenado à -20ºC, foi realizada por meio da 

determinação das concentrações séricas de ureia, creatinina, ácido úrico, albumina, 

proteína total, cálcio total e atividade sérica das enzimas aspartato aminotransferase 

(AST) e gamaglutamil transferase (GGT), creatina quinase (CK) determinadas, com 

kits comerciais da Randox Laboratories Ltd. (Crumlin, Antrim, Reino Unido). 

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

com sistema à vacuo (Vacuntainer®) e isento de íons. A análise do cátion foi 

realizada após a coleta, utilizando-se o método de eletrodo seletivo em analisador de 

eletrólitos automático Radiometer®, Roche. 

 Os hormônios cortisol e insulina foram analisados a partir de amostras de 

soro conservado à -20ºC. 

 Para avaliar o metabolismo oxidativo, foram determinadas as atividades de 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GSH-Px) através dos kits 

Ransod código SD 125 e GR 2306 da Randox® Laboratories Ltd. (Crumlin, Antrim, 
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Reino Unido) respectivamente, a partir da papa de hemácias, conservada à -80ºC, na 

diluição de 200µL no analisador automático Randox, modelo RX Daytona®; a 

mensuração da lipoperoxidação, na papa de hemácias, mantida à -80°C, por no 

máximo 30 dias. No plasma de EDTA, armazenado à -80ºC, foi analisada a habilidade 

de redução férrica plasmática (HRFP), conforme metodologia descrita por Benzie e 

Strain, 1996, análise das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, do inglês – 

“thiobarbituric acid reactive substances” -TBARS). O Status Antioxidante Total (TAS), 

foi determinado por meio de kit comercial, a partir de amostras de soro conservadas à 

-80ºC. A HRFP, a SOD, a GSH-Px e o TAS refletiram o status antioxidante, enquanto 

que o TBARS tem papel de marcador do estresse oxidativo. 

 A determinação das vitaminas D e E, realizada no CEMSA – Centro de 

Espectrometria de Massas Aplicada Ltda, com o desenvolvimento e aplicação do 

método bioanalítico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a 

Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) para quantificação de 25- hidroxivitamina-D3 

e α-tocoferol (Vitamina E) foi realizada a partir da otimização das transições do 

espectrômetro de massas e desenvolvimento de método cromatográfico para 

quantificação dos compostos 25-hidroxivitamina-D3 (vitamina D3) e α- tocoferol 

(vitamina E) em plasma de EDTA de ovelhas. E ainda, realizou-se avaliação de 

figuras de mérito da validação bioanalítica (seletividade, linearidade, precisão, 

exatidão, efeito residual e efeito matriz) e quantificação de 25-hidroxivitamina-D3 e α- 

tocoferol no plasma de ovelhas. Foram utilizadas amostras obtidas nos momentos 

experimentais de plasma EDTA armazenado à -80ºC, e determinadas pelo método de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas tipo triploquadrupolo (CL-

MS/MS). Essas análises foram realizadas respeitando as recomendações de Midttum 

& Ueland (2011). Em uma microplaca de 96 poços (600 μL) foram adicionados 150 μL 

de amostra (BSA ou plasma) e 300 μL de solução para precipitação de proteínas. A 

microplaca foi levada ao banho ultrassônico, permanecendo por 12 minutos sob 

temperatura ambiente (22 °C ± 1). Após esta etapa, a microplaca foi colocada no 

agitador de amostras (tipo vortex), permanecendo por 2 minutos sob agitação 

vigorosa. Então, centrifugou-a a 4.500 RPM por 20 minutos a temperatura ambiente. 

Após a centrifugação, foram retirados 150 μL da parte superior de cada poço da 

microplaca (sem remover o precipitado proteico depositado ao fundo) e aplicados em 

microplaca de 96 poços (Agilent, 0,5 mL) para injeção no sistema de LC- MS/MS. A 

microplaca foi mantida a 8°C em amostrador automático (autosampler) durante as 
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injeções das amostras. 

  Para detectar a sensibilidade insulínica, realizou-se o teste de tolerância a 

glicose (TTG) e o RQUICKI. O TTG foi realizado logo após o -45, aos 122 dias de 

gestação, em oito animais de cada um dos três grupos experimentais (CONTROLE, 

VITAMINA D, VITAMINA E). Foi administrada infusão de 0,18g de glicose a 50% por 

kg de P.V., e o sangue foi coletado aos -15, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

minutos da infusão, conforme descrito por Long et al. (2015).  Para analisar os 

resultados obtidos no TTG, foi utilizado método de cálculo denominado área abaixo 

da curva (AUC), obtido através do método trapezoidal para as variáveis analisadas 

(insulina, glicose, BHB, AGNE) (TAI, 1994). Já o RQUICKI (Revised Quantitative 

Insulin Sensitivity Check Index) foi obtido de maneira mais simples, a partir da fórmula 

adaptada e descrita por Koster e Opsomer (2013), utilizando as concentrações de 

AGNEs, insulina e glicemia, e o RQUICKI BHB foi acrescido BHB na fórmula, ambas 

mensuradas nos momentos experimentais (-45, -30, -15, 0,7,15,30) e TTG: 

 
 
RQUICKI =     1    

  
         [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE)] 

 
 
 

RQUICKIBHB =      1    
  

         [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE) + log (BHB)] 
 
 
 
 
4.3.1 VARIÁVEIS BIOQUÍMICAS 
 

 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®. 

 

4.3.1.1 Glicose  
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 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). 

 
4.3.1.2 Betahidroxibutirato  
 

 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). 

 
 
4.3.1.3 Ácidos graxos não esterificados 
 

 

 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). 

 

 

4.3.1.4 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®. 

 

 

4.3.1.5 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®. 
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4.3.1.6 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®. 

 
 
4.3.1.7 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®. 

 

 

4.3.1.8 Ácido úrico 
  

 

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

comercial (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).  

 

 

4.3.1.9 Aspartato aminotransferase 
 

 

 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®. 
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4.3.1.10 Gamaglutamil transferase 
 

 

 A atividade enzimática da gamaglutamil transferase (GGT) foi determinada de 

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

3817 da marca Randox®. 

 

 

4.3.1.11 Creatino quinase 
 

 

 A atividade enzimática da creatina quinase (CK) analisada de acordo com 

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

Randox®. 

 

 

4.3.1.12 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®. 

 

 

4.3.1.13 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®. 
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4.3.1.14 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®. 

 
 
4.3.1.15 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®.  

 

 

4.3.2 HORMÔNIOS 
 
 
4.3.2.1 Cortisol  
 

 

 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). 

 
 
4.3.2.2 Insulina 
 
 A concentração sérica de insulina foi determinada por meio de ensaio 

imunométrico por quimioluminescência com enzima marcada em fase sólida, através 
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de kit comercial (IMMULITE/IMMULITE 1000 Insulin), no aparelho Immunoassay 

analyzer, enzime, Immulite 1000- Siemens®. 

 

 

4.3.3 DETERMINAÇÃO DAS VITAMINAS 
 
4.3.3.1 Determinação de colecalciferol (vitamina D) e acetato de a- tocoferol 
(vitamina E) 
 

 

 As concentrações plasmáticas das vitaminas D e E foram determinadas pelo 

método de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas tipo 

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

recomendações de Midttum & Ueland (2011). 

 

 

4.3.4 METABOLISMO OXIDATIVO 
 
 
4.3.4.1 Superóxido dismutase (SOD) e Glutationa Peroxidase (GSH-Px) 
 
 
  As atividades da superóxido dismutase (SOD) e da glutationa peroxidase 

(GSH-Px) foram determinadas 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. 

 
 
 4.3.4.2 Status antioxidante total (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). 
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 4.3.4.3 Concentração das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (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®. 

 
 
4.3.4.4 Habilidade de redução férrica plasmática (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®.   

 

 

4.3.5 AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE: ENSAIOS FUNCIONAIS DE METABOLISMO 
OXIDATIVO E FAGOCITOSE E IMUNOFENOTIPAGEM  
 

 

 Para a realização dos ensaios funcionais de metabolismo oxidativo e 

fagocitose, bem como para a realização da imunofenotipagem, foram utilizadas seis 

ovelhas de cada tratamento. Foram utilizadas as amostras de sangue coletadas em 

tubos de sistema a vácuo contendo EDTA, obtidas aos 30 dias antes do parto (- 30), 

15 dias antes do parto (-15), no parto (0), 7 dias após o parto (7) e 30 dias após o 

parto (30), para imunofenotipagem e, para ensaios de metabolismo oxidativo e 

fagocitose, foram utilizadas amostras de sangue com EDTA coletadas nos momentos 

-30, 0 e 30. Tanto a imunofenotipagem quanto os ensaios funcionais de metabolismo 

oxidativo e fagocitose foram analisados por citometria de fluxo.  

 

4.3.5.1 Ensaio de fagocitose e metabolismo oxidativo 
 

 Para o ensaio de fagocitose e metabolismo oxidativo (BURST), provas 
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imediatas, isso é, realizadas logo após a coleta do sangue, foram utilizados os 

reagentes DCFH-DA (Diacetato de 2,7 –Diclorodihidrofluoresceína), PMA (forbol 12 –

miristato 13- acetato), SAPI (lipopolissacarídeos de Staphylococcus aureus 

conjugados ao iodeto de propídio). O quadro 1 ilustra a proporção dos reagentes 

utilizados. Após a pipetagem dos reagentes nas amostras conforme ilustrado no 

quadro 1, o material foi incubado à 37°C, sob agitação por 30 minutos, protegidos da 

luz direta. 

 

 

Quadro 1 – Estímulos utilizados na citometria de fluxo de ovelhas do grupo controle 
ou suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação. 
 

 Sangue 
total ou 
2x105 

céls/100ul 

 
DCFH-DA 

 
SAPI 

 
PMA  

 
PBS 

A 100uL    1000uL 
B 100uL 200uL     800uL 
C 100uL  50uL    900uL 
D 100uL 200uL 50uL    700uL 
E 100uL 200uL  100uL-PMA   700uL 

 
 
 

Foi acrescido 2mL de EDTA 3 mM gelado aos tubos C e D (estímulo com 

fagocitose), para interromper a reação, e centrifugado por 2 vezes à 400 g por 10 

minutos. Foi realizada lise de hemácias, com adição de 2mL de tampão ACK 

centrifugadas à 400g por 5 minutos, acrescido 300uL de PBS e imediatamente após 

foi realizada leitura em citometro de fluxo FACSCalibur, da BD®. 

 

 

4.3.5.2 Lise de hemácias e congelamento 
 

 

 As amostras de sangue total para a imunofenotipagem foram prontamente 

submetidas ao protocolo de lise com adição de 5 mL de tampão hipotônico ACK 

(cloreto de amônio) em 1mL de sangue total, em seguida o material foi centrifugado 

sob refrigeração à 400G por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e ao botão 

celular resultante foi adicionado PBS seguido de nova centrifugação. O botão celular 
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foi então ressuspendido em solução tampão de congelamento: 90% SFB (soro fetal 

bovino) e 10% DMSO (dimetilsulfóxido). Em seguida, o material foi acondicionado em 

criotubos de 2 mL e congelado à -80°C por 24 horas. Após este período, as amostras 

foram transferidas para botijão de congelamento contendo nitrogênio líquido. 

 

 

4.3.5.3 Descongelamento para imunofenotipagem 
 

 

As amostras de sangue total processadas para congelamento, mantidas 

em nitrogênio líquido, foram descongeladas em banho-maria à 37°C por 1 minuto 

para análise. Foi adicionado 1mL de PBS e soro normal de galinha 5% em tubos 

FalconÒ. Em seguida o material foi centrifugado por 5 minutos à 400g, novamente o 

botão celular foi ressuspedido em PBS e soro 5% e após 30 minutos de bloqueio foi 

centrifugado e dividido em 3 tubos de citometria. O anticorpo conjugado do painel 

correspondente foi acrescido à amostra como ilustrado no quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Anticorpos utilizados na imunofenotipagem de ovelhas do grupo controle 
ou suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação. 
 
 
Anticorpo Fluorocromo Clone Marca Isotipo Proporções Concentração Painel 

CD4 FITC 44.38 BIO-RAD IgG2a       1:50 
 

20µg/mL A 

CD8 RPE 38.65 BIO-RAD IgG2a 1:50 
 

      20µg/mL 
 

A 

CD14 647 TUK4 BIO-RAD IgG2a 1:50 200µg/mL 
 

B 

CD16 FITC KD1 BIO-RAD IgG2a 1:10 100µg/mL 
 

B 

CD45R RPE 20.96 BIO-RAD IgG1 1:20 20µg/mL 
 

B 

WC1 FITC 19.19 BIO-RAD IgG1 1:50 20µg/mL 
 

C 

CD206 RPE  BIO-RAD IgG1 1:10 50µg/mL C 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

 Os dados foram analisados de acordo com o Proc Mixed para modelos 

mistos (SAS Inst. Inc., Cary, NC), tendo os momentos de coleta (-45, -30, -15, 0, 7, 15 

e 30) como medidas repetidas. Antes das análises propriamente ditas, os dados 

foram analisados em relação à presença de informações discrepantes (“outliers”) e 

normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk). A transformação logarítmica foi necessária, 

quando a premissa de normalidade não foi atendida. 

 Para as análises, dentre as 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 efeito fixo de ‘Tratamento’, ‘Tempo’ (dias), interação entre ‘Tempo e 

Tratamento’ e a covariável ‘Número de Cordeiros Nascidos’. Adicionalmente, as 

comparações de médias entre tratamentos e também estre os tempos foram 

realizadas através do teste de Tukey. 

 Para estudo da associação linear entre duas variáveis foi realizada a 

análise de correlação através do coeficiente 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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5 RESULTADOS 
 

As 30 ovelhas participantes deste estudo tiveram seus partos acompanhados. 

Todos os partos foram eutócicos e foram observados 11 partos únicos, 16 gemelares 

duplos e 3 gemelares triplos. As ovelhas que receberam vitamina D apresentaram 3 

partos únicos e 7 gemelares, todos duplos; as ovelhas que receberam vitamina E 

apresentaram 4 partos único e 6 gemelares, sendo 5 duplos e 1 triplo, e o grupo 

controle 4 partos únicos e 6 gemelares, dos quais, 4 duplos e 2 trigêmeos. Não foram 

observadas alterações frente ao exame físico nas ovelhas do presente estudo, 

independente do tratamento recebido. Os resultados estão apresentados na forma de 

tabelas e gráficos. 

 

5.1 PESO, ECC E TEMPERATURA 
 
5.1.1 Peso  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) para o peso de 

ovelhas no periparto suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto estão 

apresentados na tabela 1 e ilustrados no gráfico 1. Não foram observados efeitos de 

interação tempo*tratamento (P=0,9288) e de tratamento (P=0,7722); porém foi 

observado efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 1. 

 
Tabela 1 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do peso (kg) 
de ovelhas no periparto suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – 
São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 67,85 69,45 70,66 69,32CB 1,2239 

  

-30 71,35 73,42 72,04 72,27B 1,2954 
-15 73,89 75,84 75,29 75,01A 1,2440 
0 65,81 66,33 66,34 66,16C 0,9980 
7 65,64 67,45 66,43 66,51C 0,9342 

15 65,34 66,67 66,18 66,07C 0,9306 
30 62,78 64,66 62,63 63,36D 0,8545 

Geral 67,52 69,12 68,51 68,43   0,7722 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,9288           
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Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
Gráfico 1 - Valores médios e respectivos erros padrão da média do peso (kg) no 
período periparto de ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.1.2 Escore de condição corporal (ECC) 
 
 
 A tabela 2 mostra valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) do ECC. Não foram observados efeitos de interação tempo*tratamento 

(P=0,3630) e de tratamento (P=0,2622). Houve efeito de tempo (P< 0,0001), ilustrado 

no gráfico 2. 
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Tabela 2 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do ECC de 
ovelhas no periparto suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São 
Paulo 2018 
 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 3,01 3,00 2,85 2,95A 0,0696 

  

-30 2,96 2,90 2,70 2,85A 0,0696 
-15 2,56 2,70 2,55 2,60B 0,0696 
0 2,35 2,17 2,14 2,22C 0,0717 
7 1,91 2,00 1,90 1,93D 0,0696 

15 2,01 2,00 1,60 1,87D 0,0696 
30 1,71 1,60 1,45 1,58E 0,0696 

Geral 2,36 2,34 2,17 2,29   0,2622 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,3630           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 2 - Valores médios e respectivos erros padrão da média do ECC no período 
periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou 
E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.1.3 Temperatura retal 
 
 
 A tabela 3 mostra os valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) da temperatura retal de ovelhas no periparto suplementadas ou não com 

vitaminas D ou E no pré-parto. Não foram observados efeitos de interação 

tempo*tratamento (P=0,3166) e de tratamento (P=0,4533). O efeito de tempo foi 

observado (P< 0,0001), conforme ilustrado no gráfico 3. 

 
 
Tabela 3 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da temperatura 
(ºC) de ovelhas no periparto suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-
parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 38,62 38,68 38,60 38,63C 0,0772 

  

-30 38,50 38,47 38,60 38,52C 0,0640 
-15 38,73 38,64 38,75 38,71C 0,0820 
0 38,20 39,32 39,29 39,27A 0,0454 
7 38,99 38,85 39,10 38,98B 0,0968 

15 38,97 38,85 39,19 39,00B 0,0865 
30 38,49 38,28 38,77 38,51C 0,0787 

Geral 38,78 38,73 38,90 38,80   0,4533 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,3166           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 3 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da temperatura (ºC) 
no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 
 

5.2.1 Glicose  

 

 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações plasmáticas de glicose estão apresentados na tabela 4. Não foram 

observados efeitos de interação entre tratamento e tempo (P=0,828) e efeito principal 

de tratamento (P=0,4855). Porém houve efeito principal de tempo (P<0,0001). O 

gráfico 4 ilustra o efeito principal de tempo, por meio das médias dos nos momentos 

experimentais. No momento do parto (dia 0) há aumento na glicemia das ovelhas, 

independente do tratamento recebido, que vai diminuindo no pós-parto. 
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Tabela 4 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de glicose (mmol/L) no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 2,91 2,95 2,91 2,92C 0,0500 

 

-30 2,84 2,93 2,82 2,86C 0,0620 
-15 2,80 2,86 2,68 2,78C 0,0347 
0 9,59 8,19 8,26 8,68A 0,5813 
7 3,88 3,79 3,78 3,82B 0,0687 

15 3,79 3,72 3,68 3,73B 0,0392 
30 3,87 3,80 3,84 3,83B 0,0503 

Geral 4,24 4,03 3,99 4,08   0,4855 
Tempo < 0,0001      Tempo*trat 0,828      Fonte: (Nascimento, 2018)  

Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 4 - Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de glicose (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E aos 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.2 Betahidroxibutirato (BHB)  
 
 

 A tabela 5, mostra valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) das concentrações plasmáticas de BHB. Não foi observada interação 

tratamento*tempo (P=0,7678) nem efeito principal de tratamento (P=0,3995). Foi 

observado, porém, efeito principal de tempo (P<0,0001) que está ilustrado no gráfico 

5.  

 
 
Tabela 5 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de betahidroxibutirato (BHB) (mmol/L) no periparto de 
ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 0,42 0,42 0,42 0,42C 0,002 

  

-30 0,42 0,52 0,42 0,42BC 0,002 
-15 0,52 0,63 0,52 0,52BA 0,002 
0 0,52 0,31 0,42 0,42BC 0,003 
7 0,52 0,52 0,52 0,52BC 0,003 

15 0,63 0,73 0,63 0,63A 0,004 
30 0,52 0,52 0,52 0,52B 0,002 
-45 0,42 0,42 0,42 0,52 0,002  0,3995 

Tempo <0,0001      Tempo*trata 0,7678      Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 5 - Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de BHB (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.3 Ácidos graxos não esterificados (AGNE) 
 
 

 A tabela 6 mostra os valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) das concentrações plasmáticas de AGNE. Não foi observada interação entre 

tratamento e tempo (P=0,0854) nem efeito principal de tratamento (P=0,2899). Foi 

observado efeito principal de tempo (P<0,0001). O gráfico 6 ilustra o efeito principal 

de tempo, por meio das médias das concentrações de AGNEs das 30 ovelhas nos 

momentos experimentais. 
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Tabela 6 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de ácidos graxos não esterificados (AGNE) (μmol/L) no 
periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São 
Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Controle 

-45 158,05 202,02 187,71 182,59C 9,655  
-30 312,74 479,32 490,46 427,51BA 26,931  
-15 318,14 314,52 333,72 322,13B 24,912  
0 1009,64 276,70 760,64 680,62A 104,970  
7 316,64 343,92 335,51 332,03BA 37,623  

15 354,44 432,52 372,02 386,33BA 38,224  
30 350,63 285,73 322,32 319,56B 29,678   

Geral 402,90 333,53 400,38 382,25   0,2577 
Tempo <0,0001      

Tempo*trat 0,0799           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 6 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de (AGNE) (μmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.4 Colesterol  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de colesterol são apresentados na tabela 7. Não foi observada 

interação tempo*tratamento (P=0,9053), porém foi observado efeito principal de 

tratamento (P=0,0088) e de tempo (P<0,0001). As ovelhas que receberam vitamina E 

apresentaram, em média, menores concentrações de colesterol que as ovelhas que 

receberam vitamina D (P=0,0078). O gráfico 7 ilustra os valores médios, por 

tratamento. 

 
 
Tabela 7 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de colesterol (mmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação 
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,77 1,77 1,61 1,72B 0,0373 

  

-30 1,75 1,88 1,61 1,74B 0,0435 
-15 1,68 1,75 1,57 1,66B 0,0309 
0 1,70 1,72 1,52 1,64CB 0,0352 
7 1,46 1,45 1,36 1,42D 0,0398 

15 1,50 1,59 1,40 1,50CD 0,0403 
30 2,02 2,07 1,96 2,02A 0,0642 

Geral 1,70ab 1,75a 1,58b 1,67  0,0088  
Tempo: < 0,0001 

  
  

 Tempo*trat: 0,9053           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: Letras minúsculas na linha indicam diferenças entre tratamentos. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 7 - Valores médios e respectivo erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de colesterol (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle, das ovelhas suplementadas com a vitamina D e das ovelhas suplementadas 
com a vitamina E no 108º dia de gestação durante o período experimental – São 
Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
 

 
5.2.5 Triglicérides  
 
 

 Os valores médios e seus respectivos erros padrão da média (EPM) para 

triglicérides são apresentados na tabela 8. Não houve interação tempo*tratamento 

(P=0,5381), nem houve efeito de tratamento (P=0,1341), porém foi observado efeito 

de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 8. 
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Tabela 8 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de triglicérides (mmol/L) no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 0,57 0,60 0,50 0,56A 0,0312 

  

-30 0,53 0,56 0,46 0,52A 0,0234 
-15 0,43 0,50 0,43 0,45A 0,0258 
0 0,28 0,24 0,20 0,24B 0,0146 
7 0,22 0,20 0,20 0,20B 0,0100 

15 0,25 0,23 0,21 0,23B 0,0126 
30 0,22 0,24 0,22 0,23B 0,0095 

Geral 0,36 0,37 0,32 0,35B    0,1341 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,5381           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
Gráfico 8 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de triglicérides (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.6 Ureia  
 
 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de ureia estão demonstrados na tabela 9 e demonstradas no 

gráfico 9. Não foi observada interação tempo*tratamento (0,6387) nem efeito principal 

de tratamento (P=0,2273), porém foi evidenciado efeito principal de tempo 

(P<0,0001). 

 
 
Tabela 9 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de ureia (mmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 8,08 7,17 7,81 7,69A 0,193 

  

-30 6,00 5,21 5,98 5,73B 0,190 
-15 4,73 4,45 4,39 4,52C 0,190 
0 6,52 5,90 6,06 6,16B 0,190 
7 7,66 6,72 6,97 7,12A 0,193 

15 7,42 7,32 7,00 7,24A 0,190 
30 6,06 5,96 6,26 6,09B 0,190 

Geral 6,64 6,11 6,35 6,350    0,2273 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,6387           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 9 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de ureia (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.7 Creatinina  
 
 

 A tabela 10 e o gráfico 10 mostram valores médios e respectivos erros 

padrão da média (EPM) das concentrações de creatinina. Não houve interação 

tempo*tratamento (P=0,4492) e não foi observado efeito principal de tratamento 

(P=0,5100). Foi observado, porém, efeito de tempo (P<0,0001).  

 

Tabela 10 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de creatinina (μmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 81,06 80,80 89,64 83,83A 1,9392 

  

-30 83,14 88,40 90,26 87,27A 2,2131 
-15 83,67 84,97 85,93 84,86A 2,0369 
0 87,92 85,22 86,10 86,41A 2,6899 
7 69,23 67,36 70,19 68,93B 1,7310 

15 66,08 69,75 70,37 68,73B 1,2688 
30 68,20 63,12 71,17 67,50B 1,6633 

Geral 77,04 77,09 80,52 78,13   0,5100 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat: 0,4492           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
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Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, - 30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 10 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de creatinina (μmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.8 Ácido úrico  
 
 

 Valores médios e os respectivos erros padrão da média (EPM) para ácido 

úrico são mostrados na tabela 11 e ilustrados no gráfico 11. Não foi observada nem 

interação tempo*tratamento (P=0,8261) nem efeito principal de tratamento 

(P=0,7344), porém.foi observado efeito de tempo (P<0,0001).  
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Tabela 11 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de ácido úrico (μmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,53 2,36 3,15 2,35D 0,1972 

  

-30 4,52 3,85 4,37 4,25C 0,4914 
-15 5,38 6,28 5,81 5,82BC 0,4240 
0 6,63 7,11 7,96 7,23BA 0,5129 
7 7,20 8,50 8,33 8,01A 0,4915 

15 9,55 8,60 8,99 9,05A 0,7744 
30 7,74 8,77 7,46 7,99A 0,5332 

Geral 6,08 6,50 6,58 6,43   0,7344 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat: 0,8261           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, - 30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 11 – Valores médios e os respectivos erros padrão da média das 
concentrações séricas de ácido úrico (μmol/L) no período periparto das ovelhas do 
grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de 
gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.9 Aspartato amino transferase (AST)  
 
 

 A atividade da enzima AST está aprensentada na tabela 12 por meio de 

seus valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM). Não houve 

interação tempo*tratamento (P=0,6184) e não foi observado efeito de tratamento 

(P=0,2876), porém foi observado efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 12 

por meio das médias gerais dos grupos experimentais.  

 
 
Tabela 12 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 
de AST (UI/L 30º C) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D 
ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 68,82 64,55 60,35 64,58B 1,8421 

  

-30 69,98 64,78 64,84 66,54B 1,4595 
-15 66,05 64,03 62,02 64,03B 1,2575 
0 62,88 67,38 60,22 63,49B 1,6499 
7 82,53 74,05 76,44 77,68A 2,9541 

15 85,87 68,22 77,40 77,16BA 5,5786 
30 89,20 88,97 85,97 88,05A 2,7391 

Geral 75,05 70,28 69,61 71,60    0,2876 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,6184           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 12 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da atividade de 
AST (UI/L 30º C) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.10 Gamaglutamil transferase (GGT)  
 
 
 Os valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) para a 

atividade da GGT são apresentados na tabela 13. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,8416) e efeito de tratamento (P=0,5505), porém houve efeito 

de tempo (P<0,0001), o que está ilustrado no gráfico 13.  
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Tabela 13 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 
sérica da GGT (UI/L 30º C) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com 
vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45  26,50 26,54   31,37 28,13B   2,0700 

  

-30  33,73  34,38  37,04  35,05B  1,1421 
-15  31,62  32,24  34,23  32,70B  1,2823 
0  35,68  33,62  37,43  35,58B  1,7989 
7  46,00  43,94  45,77  45,24A  2,1897 

15  59,36  48,85  50,05  52,75A  4,1603 
30  62,27  49,38  45,89  52,51A  3,0377 

Geral  42,16  38,42  40,25  40,25   0,5505  
Tempo: < 0,0001           
Tempo*trat: 0,8416           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 13 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da atividade séricas 
da GGT (UI/L 30º C) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.11 Creatina quinase (CK)  
 
 

Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 

sérica de CK estão apresentados na tabela 14. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,2340) e efeito de tratamento (P=0,1995), porém houve efeito 

de tempo (P<0,0001), que está ilustrado, por meio das médias gerais dos grupos 

experimentais, no gráfico 14. 

 
Tabela 14 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 
sérica de CK (UI/L 30º) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas 
D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 31,40 38,02 31,52 33,64BA 1,8035 

  

-30 29,77 28,01 27,77 28,52C 1,0724 
-15 44,10 28,29 26,79 33,06BA 3,9511 
0 46,93 47,42 39,21 44,52A 3,1411 
7 31,32 21,72 30,32 27,79C 2,7221 

15 35,61 37,75 31,73 35,03BA 1,4072 
30 22,35 19,03 26,31 22,56C 1,7549 

Geral 34,50 31,46,31 30,52 32,13   0,1995 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,2340           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 14 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da atividade sérica 
de CK (UI/L 30º) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.12 Albumina  
 
 

 Na tabela 15 estão apresentados valores médios e respectivos erros 

padrão da média (EPM) das concentrações séricas de albumina. Não foram 

observados interação tempo*tratamento (P=0,9687) e efeito principal de tratamento 

(P=0,0763); porém foi observado efeito de tempo (P= 0,0028), o que está ilustrado no 

gráfico 15. 
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Tabela 15 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de albumina (g/L) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45  31,89 31,98 31,78   31,88A 0,2745  

  

-30  31,44  31,90  31,20  31,51A  0,2835 
-15  30,74  30,48  29,88  30,36B  0,2744 
0  31,84  31,78  30,58  31,40A  0,2744 
7  31,90  31,38  30,78  31,35BA  0,2790 

15  31,14  31,68  30,68  31,17BA 0,2744  
30  31,64  31,68  31,38  31,57A 0,2744  

Geral  31,51  31,56  30,90  31,32   0,0763  
Tempo: 0,0028 

     Tempo*trat: 0,9687           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 15 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas albumina (g/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.13 Proteína Total  
 
 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de proteína total estão apresentados na tabela 16. Não foram 

observados efeitos de interação tempo*tratamento (P=0,6216) e de tratamento 

(P=0,2888), porém foi observado efeito de tempo (P < 0,0001), ilustrado no gráfico 16 

por meio das médias gerais dos grupos durante o período experimental.  

 
Tabela 16 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de proteína total (g/L) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45  64,98 65,40 65,02  65,14A  0,6603  

  

-30  63,50  63,22  62,69  63,14BA  0,5534 
-15  61,18  61,22  60,44  60,95B  0,5643 
0  66,23  66,07  62,72  65,01A  0,8217 
7  66,79  65,32  65,32  65,89A  0,8430 

15  65,89  62,05  63,10  63,68BA  1,0294 
30  67,60  66,75  63,91  66,09A  0,7092 

Geral  65,17  64,29  63,32  64,22   0,2888  
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,6216           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 16 – Valores de médios e respectivos erros padrão da média das 
concentrações séricas de proteína total (g/L) no período periparto das ovelhas do 
grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de 
gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.2.14 Cálcio  
 
 
 A tabela 17 mostra valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) das concentrações séricas de cálcio. Não foram observados efeitos de 

interação tempo*tratamento (P=0,1802) e de tratamento (P=0,2647); porém foi 

observado efeito de tempo (P=0,0046), ilustrado, por meio das médias gerais dos 

grupos, no gráfico 17. 
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Tabela 17 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de cálcio (mmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45  2,46 2,46 2,41  2,44B  0,0209 

  

-30  2,41  2,58  2,47  2,48BA 0,0209  
-15  2,49  2,59  2,50  2,52BA 0,0209  
0  2,55  2,52  2,48  2,52BA 0,0213 
7  2,54  2,51  2,51  2,52BA  0,0213  

15  2,52  2,52  2,50  2,52BA  0,0209  
30  2,60  2,53  2,57  2,57A  0,0209  

Geral  2,51  2,53  2,49  2,51   0,2647  
Tempo: 0,0046 

     Tempo*trat: 0,1802           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 17 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de cálcio (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.2.15 Cálcio ionizável  
 
 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de cálcio ionizável estão apresentados na tabela 18. Não 

foram observados efeito interação tempo*tratamento (P=0,9210) e efeito de 

tratamento (P=0,2911); porém houve efeito de tempo (P = 0,0056), ilustrado no 

gráfico 18. 

 
 
Tabela 18 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de cálcio ionizável (mmol/L) no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,28 1,28 1,27 1,278BA 0,0135 

  

-30 1,23 1,29 1,25 1,256B 0,0140 
-15 1,24 1,30 1,24 1,258BA 0,0122 
0 1,25 1,28 1,25 1,257BA 0,0163 
7 1,25 1,26 1,28 1,264BA 0,0124 

15 1,28 1,27 1,29 1,278BA 0,0122 
30 1,31 1,32 1,31 1,314A 0,0090 

Geral 1,26 1,29 1,27 1,27   0,2911 
Tempo: 0,0056 

     Tempo*trat: 0,9210           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 18 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de cálcio ionizável (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 

5.3 RQUICKI calculados 
 
 
5.3.1 RQUICKI (“Revised quantitative insulin sensitivity check indexes”) 
 
  

 Os valores médios e seus respectivos erros padrão da média (EPM) para 

RQUICKI estão apresentados na tabela 19 e ilustrados no gráfico 19. Não houve 

interação tempo*tratamento (P=0,4015) e também não foi observado efeito de 

tratamento (P=0,2020), porém foi observado efeito principal de tempo (P= 0,0002), 

independente do tratamento. 
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Tabela 19 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do RQUICKI 
no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – 
São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 3,84 3,77 3,81 3,81A 0,0966 

  

-30 3,79 3,87 4,02 3,89A 0,0862 
-15 4,13 3,83 4,02 3,99A 0,0767 
0 3,72 3,27 3,79 3,59A 0,1517 
7 3,98 3,74 3,59 3,77A 0,0730 

15 3,92 3,74 3,76 3,81A 0,0764 
30 3,73 3,52 3,55 3,60A 0,0551 

Geral 3,87 3,68 3,79 3,78   0,2020  
Tempo: 0,0002 

     Tempo*trat: 0,4015           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 19 – Valores médios e respectivo erros padrão da média do RQUICKI (%) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.3.1 RQUICKI BHB  
 
 

  Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do RQUICKI 

BHB no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-

parto estão apresentados na tabela 20 e ilustrados no gráfico 20. Não foi observada 

interação tempo*tratamento (P=0,8764) nem efeito de tratamento (P=0,2738), porém 

foi observado efeito de tempo (P=<0,0001), independente do tratamento.  

 
Tabela 20 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de RQUICKI 
BHB no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-
parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,34 2,19 2,13 1,89A 0,2708 

  

-30 1,70 1,39 1,45 1,52A 0,1326 
-15 1,09 1,14 1,37 1,20A 0,0921 
0 0,43 0,67 0,59 0,56C 0,0483 
7 0,64 0,96 0,96 0,85B 0,0826 

15 0,68 0,79 0,91 0,80B 0,0568 
30 0,82 0,93 1,02 0,92B 0,0523 

Geral 0,96 1,15 1,20 1,12   0,2738 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat: 0,8764           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

Gráfico 20 – Valores médios e respectivos erros padrão da média do RQUICKI BHB 
no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.4 HORMÔNIOS 
 
 
5.4.1 Cortisol  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de cortisol estão apresentados na tabela 21. Não foram 

observados efeitos de interação tempo*tratamento (P=0,2970) nem efeito de 

tratamento (P<0,0001), porém houve efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 

21. 
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Tabela 21 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de cortisol (ug/dL) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,16 1,51 1,54 1,40BC 0,0848 

  

-30 1,56 1,74 2,33 1,88BA 0,1471 
-15 1,29 1,18 1,18 1,22C 0,0494 
0 2,57 2,39 2,12 2,36A 0,2344 
7 1,32 1,16 1,29 1,26C 0,0646 

15 1,19 1,06 1,28 1,17C 0,0734 
30 1,30 1,16 1,09 1,18C 0,0476 

Geral 1,48 1,46 1,55 1,52   0,7140 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat: 0,2970           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
Gráfico 21 – Valores de média geral e respectivos erros padrão da média das 
concentrações séricas de cortisol (ug/dL) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.4.2 Insulina  
 
 
 As concentrações séricas de insulina têm seus valores médios e 

respectivos erros padrão da média (EPM) apresentados na tabela 22. Não foram 

observados efeito de interação tempo*tratamento (P=0,6297) e de tratamento 

(P=0,8091); porém foi observado efeito de tempo (P=0,0009), ilustrado no gráfico 22. 

 
Tabela 22 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de insulina (uIU/mL) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 7,16 5,03 8,45 6,88BC 1,0548 

  

-30 7,47 2,86 3,51 4,61BC 1,7422 
-15 3,69 5,54 3,31 4,18C 0,6833 
0 20,69 33,59 36,81 30,36A 7,3410 
7 26,92 11,59 13,58 17,36BA 4,0346 

15 12,34 8,56 7,83 9,58BA 1,4197 
30 10,05 5,75 7,40 7,73BAC 1,2182 

Geral 12,62 10,42 11,56 12,05   0,8091 
Tempo:0,0009 
Tempo*trat:0,6297                 
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 22 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de insulina (uIU/mL) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.5 CONCENTRAÇÃO DAS VITAMINAS D e E 
 
 
5.5.1 Vitamina D (colecalciferol)  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações plasmáticas de colecalciferol estão apresentados na tabela 23 e 

ilustrados no gráfico 23. Foi observado efeito de interação tempo*tratamento 

(P<0,0001), ilustrado também no gráfico 23.  
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Tabela 23 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de colecalciferol (ng/mL) no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 4,19B 3,68B 4,06B 3,98B  0,2470  0,6767 

<0,0001 
<0,0001 
0,0003 

<0,0001 
0,0002 

<0,0001 

-30 9,39B 95,56A 9,46B 38,14A  5,7833 
-15 9,82B 155,72A 10,11B 58,55A  12,7722 
0 12,22B 174,83A 8,36B 65,14A  16,7776 
7 6,75B 96,77A 7,92B 37,15A  6,3188 

15 7,43B 110,60A 7,15B 41,73A   9,0806 
30 8,54B 105,02A 9,01B 40,86A  7,4927 

Geral 8,34 106,03 8,01 41,13    < 0,0001 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: < 0,0001           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. Letras minúsculas na 
linha indicam diferenças entre tratamentos. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 23 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de colecalciferol (ng/mL) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle, das ovelhas suplementadas com as vitaminas D e das ovelhas 
suplementadas com E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto 
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5.5.2 Vitamina E (α-tocoferol)  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações plasmáticas de Vitamina E (α-tocoferol) estão apresentados na tabela 

24. Não foram observados interação tempo*tratamento (P=0,0811) e efeito de 

tratamento (P=0,2326), porém houve efeito de tempo (P< 0,0001), como ilustrado no 

gráfico 24. 

 
Tabela 24 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de Vitamina E (α-tocoferol) (ng/mL) no periparto de 
ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45  232,02 216,39  249,89  232,77E 29,9948  

  

-30  634,91  703,49  710,89  683,10A  29,9810 
-15  495,01  699,29  596,89  597,06BA  29,9810 
0  580,68  469,89  464,69  505,09BC  31,5990 
7  269,36  355,77  350,08  325,07DE  32,6892 

15  267,64  374,95  346,89  329,83DE  33,3822 
30  298,91  477,29  416,59  397,60DC  29,9810 

Geral  396,93  471,01  447,99  442,44    0,2326 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,0811           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 24 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de Vitamina E (α-tocoferol) (ng/mL) no período periparto das ovelhas do 
grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de 
gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
 
5.6 METABOLISMO OXIDATIVO 
 
 
5.6.1 Atividade da superóxido dismutase (SOD) 
 
 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade de 

SOD estão representados na tabela 25. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,0886) e efeito de tratamento (P=0,2958); porém houve efeito 

de tempo (P< 0,0001), que está ilustrado no gráfico 25. 
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Tabela 25 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 
de SOD (U/g de Hb) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D 
ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1301,28 1359,59 1318,49 1326,45C 108,1600  
-30 892,23 974,28 966,73 944,41D 55,3219  
-15 2081,67 2473,61 2311,26 2288,85B 88,4722  
0 1151,91 1075,31 1246,20 1157,81C 44,4286  
7 2348,65 2898,60 3498,77 2915,34A 167,4100  

15 2854,59 2493,37 1983,84 2443,93BA 150,8500  
30 2334,12 3356,76 2726,49 2805,79A 179,6600  

Geral 1852,06 2090,22 2007,40 1938,12   0,2956 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat: 0,0886           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 25 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da atividade de 
SOD (U/g de Hb) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.6.2 Atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) 
 
 
 Na tabela 26 estão apresentados os valores médios e respectivos erros 

padrão da média (EPM) da atividade da GSH-Px. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,0643) e efeito de tratamento (P=0,7520); porém, foi  

observado efeito de tempo (P<0,0001), que está ilustrado no gráfico 26. 

 
 
Tabela 26 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da atividade 
de GSH-Px (U/g de Hb) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas 
D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 465172 503408 594822 523113A 36180  
-30 446777 345190 327282 372923B 21867  
-15 632301 555239 621881 589366A 23315  
0 169322 160141 175913 165578C 10109  
7 582561 599718 692159 654021A 54570  

15 616126 563828 558951 641056A 55728  
30 608421 656243 622425 612571A 33668  

Geral 502961 483395 513348 497708   0,7520 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat:0,0643           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 26 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da atividade de 
GSH-Px (U/g de Hb) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
 
 
5.6.3 Status antioxidante total (TAS)  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de TAS estão apresentados na tabela 27. Não foram 

observados interação tempo*tratamento (P=0,7460) e efeito de tratamento 

(P=0,0830). O efeito de tempo foi observado e é ilustrado no gráfico 27. 
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Tabela 27 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações séricas de TAS (mmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 1,22 1,26 1,21 1,23B 0,0251 

  

-30 1,28 1,29 1,26 1,28B 0,0158 
-15 1,26 1,29 1,21 1,25B 0,0114 
0 1,22 1,26 1,19 1,22B 0,0193 
7 1,28 1,27 1,21 1,25B 0,0157 

15 1,25 1,32 1,24 1,27B 0,0198 
30 1,41 1,38 1,29 1,36A 0,0187 

Geral 1,27 1,30 1,23 1,27   0,0830 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,7460           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 27 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
séricas de TAS (mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.6.4 Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)  
 
 

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 

concentrações séricas de TBARS estão demostrados na tabela 28. Foi observada 

interação tempo*tratamento (P=0,0217), que também está ilustrada no gráfico 28. 

 

 

Tabela 28 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de TBARS (µM) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 15,4313  10,5581  13,1125  13,0339 1,8267  0,5326 
-30  15,5982b  14,1460b  6,8829a  12,2090  0,8952 0,0012 
-15  16,7076  10,5550  16,9940  14,7522  1,9853 0,3406 
0  9,0648  11,9610  9,4176  10,1478  0,8275 0,2984 
7  12,1646  12,9310  6,2560  10,4505  1,4007 0,1234 

15  11,6676  10,7640  14,2820  12,2379  1,1749 0,4506 
30  21,9096  21,0580  19,4530  20,8069  1,1082 0,6599 

Geral  14,6491  13,1390  12,3426  13,4971   0,2752  
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,0217           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas:letras minúsculas distintas na linha indicam diferenças entre tratamentos. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 28 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de TBARS (µM) no período periparto das ovelhas do grupo controle, das 
ovelhas suplementadas com as vitaminas D e das ovelhas suplementadas com a 
vitamina E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 

 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 

 
 
5.6.5 Habilidade de redução do ferro plasmático (HRFP) 
 
 
 Na tabela 29 estão apresentados valores médios e respectivos erros 

padrão da média (EPM) das concentrações plasmáticas de HRFP. Não foram 

observados interação tempo*tratamento (P=0,7254) e efeito de tratamento 

(P=0,4212). O efeito de tempo foi observado (P<0,0001) e está ilustrado no gráfico 

29, por meio dos valores das médias gerais dos tratamentos durante o período 

experimental. 
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Tabela 29 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) das 
concentrações plasmáticas de HRFP (µmol/L) no periparto de ovelhas suplementadas 
ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  Tratamentos     Probabilidades 

ao parto Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-45 42,16 64,33 51,36 52,60E 3,7522  

  

-30 414,04 402,66 419,06 411,92A  29,6039 
-15 278,07 278,36 296,06 284,69B  11,2866 
0 257,82 225,74 242,94 242,16B  13,3755 
7 245,23 223,18 281,10 249,83B  16,6665 

15 121,24 131,25 147,92 133,47C  6,6917 
30 82,45 80,19 90,24 84,30D  5,7256 

Geral 205,99 200,81 218,48 212,92   0,4212  
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat: 0,7254           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -45, -30,  
-15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo 
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 29 – Valores médios e respectivos erros padrão da média das concentrações 
plasmáticas de HRFP (µmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -45, -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7,15 e 30 dias pós-parto. 
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5.7 TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE (TTG)  
 
 
5.7.1 Área abaixo da curva (AUC) -  glicose  
 
 
 A área abaixo da curva (AUC) para a glicose, obtida a partir dos dados 

gerados durante o teste de tolerância à glicose (TTG), tem seus valores apresentados 

na tabela 30 e ilustrados no gráfico 30. Não houve efeito do tratamento nessa 

variável. 

 
 
Tabela 30 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da AUC de 
glicose (mmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 108º de 
gestação – São Paulo 2018 
 

  Tratamentos     Probabilidades 
  Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

Média 1084,95 1199,71 1074,31 1121,63 54,478 0,2176 
Produtos:0,7175             

 
 
Gráfico 30 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da AUC de 
glicose (mmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, do grupo controle ou suplementadas com as vitaminas D 
ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 
Nota: Ovelhas submetidas ao teste de tolerância a glicose (TTG) aos 128 
dias de gestação (±3d) e que receberam veículo oleoso (controle), 
vitamina D ou vitamina E no 108º dia de gestação. 

 
 
 
 



 127 

5.7.2 Área abaixo da curva (AUC) - BHB  
 
 
 A área abaixo da curva para o betahidroxibutirato, obtida a partir dos dados 

gerados durante o teste de tolerância à glicose (TTG), tem seus valores apresentados 

na tabela 31 e ilustrados no gráfico 31. Ovelhas que receberam vitamina E 

apresentaram menores valores médios. Não houve efeito do tratamento para a AUC 

do BHB no presente estudo (P=0,7680). 

 

 
Tabela 31 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da AUC de 
BHB (mmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 108º de 
gestação – São Paulo 2018 
 

  Tratamentos     Probabilidades 
  Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

Média 52,72 52,00 48,65 51,23 4 0,7680 
Produtos: 0,0006           

 
 
Gráfico 31 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da AUC de 
BHB (mmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, do grupo controle ou suplementadas com as vitaminas D 
ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 
Nota: Ovelhas submetidas ao teste de tolerância a glicose (TTG) aos 128 
dias de gestação (±3d) e que receberam veículo oleoso (controle), 
vitamina D ou vitamina E no 108º dia de gestação. 
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5.7.3 Área abaixo da curva (AUC) - AGNE  
 
 
 A área abaixo da curva para os ácidos graxos não esterificados (AGNE), 

obtida a partir dos dados gerados durante o teste de tolerância à glicose (TTG), tem 

seus valores apresentados na tabela 32 e ilustrados no gráfico 32. Não foi observado 

efeito de tratamento para esse parâmetro (P=0,7493). 

 

 

Tabela 32 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do AUC de 
AGNE (µmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 108º de 
gestação – São Paulo 2018 
 

  Tratamentos     Probabilidades 
  Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

Média 86,29 77,37 77,70 80,57 55 0,7493 
Produtos: 0,0005           

 
 
Gráfico 32 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) DO AUC de 
AGNE (µmol/L/minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose (TTG) 
aos 122 dias de gestação, do grupo controle ou suplementadas com as vitaminas D 
ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 
Nota: Ovelhas submetidas ao teste de tolerância a glicose (TTG) aos 128 
dias de gestação (±3d) e que receberam veículo oleoso (controle), 
vitamina D ou vitamina E no 108º dia de gestação. 
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5.7.4 Área abaixo da curva (AUC) - insulina  
 
 
 A área abaixo da curva para a insulina, obtida a partir dos dados gerados 

durante o teste de tolerância à glicose (TTG), tem seus valores apresentados na 

tabela 33 e ilustrados no gráfico 33. Não houve influência do tratamento sobre essa 

variável (P=0,9363). 

 

Tabela 33 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do AUC da 
insulina (uIU/mL/ minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose 
(TTG) aos 122 dias de gestação, suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 
108º de gestação – São Paulo 2018 
 
 

  Tratamentos     Probabilidades 
  Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

Média 1379,32 1635,78 1414,92 1480,91 1.477 0,9363 
Produtos: 0,6493           

 
 
Gráfico 33 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do AUC da 
insulina (uIU/mL/ minuto) de ovelhas submetidas ao teste de tolerância à glicose 
(TTG) aos 122 dias de gestação, do grupo controle ou suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018  
 

 
Nota: Ovelhas submetidas ao teste de tolerância a glicose (TTG) aos 128 
dias de gestação (±3d) e que receberam veículo oleoso (controle), 
vitamina D ou vitamina E no 108º dia de gestação. 
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5.8 AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DA IMUNIDADE 
 
 
5.8.1 Burst oxidativo de neutrófilos (Burst basal) 
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) burst basal de 

neutrófilos (Unidades Arbitrárias de fluorescência - UAF) estão apresentados na 

tabela 34. Não foram observados interação tempo*tratamento (P=0,4327) e efeito de 

tratamento (P=0,1684); porém foi observado efeito de tempo (P=0,0008), ilustrado no 

gráfico 34. 

 
 
Tabela 34 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) burst basal 
de neutrófilos (UAF) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D 
ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
Dias em 
relação 
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 39,03 35,97 38,37 37,79B 3,3365 

 0 58,38 49,82 57,57 55,26A 3,3365 
30 47,25 48,38 65,27 53,63A 3,3365 

Geral 48,22 44,72 53,73 48,89  0,1684 
Tempo: 0,0008 

     Tempo*trat:0,4327 
     Fonte: (Nascimento, 2018)  

Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 34 – Média e erro padrão da média do burst basal de neutrófilos (UAF) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

      
 * -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
 
 
5.8.2 Burst oxidativo de monócitos (burst basal) 
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 

oxidativo de monócitos (UAF) estão apresentado na tabela 35. Não foram observados 

interação tempo*tratamento (P=0,8716) e efeito de tratamento (P=0,6241); porém foi 

observado efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 35. 

 
Tabela 35- Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 
oxidativo de monócitos (burst basal) (UAF) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 35,57 34,52 31,03 33,71B 2,167 

 0 62,32 55,47 53,92 57,23A 4,1026 
30 37,02 35,15 37,53 36,57B 1,3438 

Geral 44,97 41,71 40,83 42,50  0,6241 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat:0,8716           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 35 – Valores médios e respectivos erros padrão da média do burst oxidativo 
de monócitos (burst basal) (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo controle 
e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 

 
 
 
5.8.3 Burst oxidativo de neutrófilos com estímulo SaPI  
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 

oxidativo de neutrófilos com estímulo SaPI (UAF), estão apresentados na tabela 36.  

Não foi observada interação tempo*tratamento (P=0,6503) e não houve efeito de 

tratamento (P=0,9474); porém foi observado efeito de tempo (P<0,0001), que está 

ilustrado no gráfico 36. 

 
Tabela 36 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 
oxidativo de neutrófilos com estímulo SaPI (UAF), no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 507,83 511,83 497,33 505,67A 38,2489 

 0 116,17 117,92 127,18 120,42B 18,276 
30 93,82 72,35 90,52 85,56B 6,9331 

Geral 239,27 234,03 238,34 237,22  0,9474 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat:0,6503           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
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TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 36 – Valores médios e respectivos erros padrão da média do burst oxidativo 
de neutrófilos com estímulo SaPI (UAF), no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

 
 * -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
 
 
5.8.4 Burst oxidativo de monócitos com estímulo SaPI 
 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 

oxidativo de monócitos com estímulo SaPI (UAF) estão demostrados na tabela 37. 

Não foi observada interação tempo*tratamento (P=0,3082) e não houve efeito de 

tratamento (P=0,2476); porém foi observado efeito de tempo (P<0,0001), como 

ilustrado no gráfico 37. 

 
 
Tabela 37 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) burst 
oxidativo de monócitos com estímulo SaPI (UAF) no periparto de ovelhas 
suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 130,55 170,15 130,40 143,70A 10,8837 

 0 25,07 22,30 17,11 21,49B 2,0961 
30 12,14 12,00 12,45 12,20C 0,8437 

Geral 55,92 68,15 53,32 59,13  0,2476 
Tempo: < 0,0001 

     Tempo*trat:0,3082           
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Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
Gráfico 37 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da burst oxidativo 
de monócitos com estímulo SaPI (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

 

 
* -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.5 Burst oxidatvo de neutrófilos com estímulo PMA  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 

oxidatvo de neutrófilos com estímulo PMA estão demostrados na tabela 38. Não foi 

observada interação tempo*tratamento (P=0,2151) e não houve efeito de tratamento 

(P=0,5049); porém foi observado efeito de tempo (P=0,0051), como ilustrado no 

gráfico 38. 
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Tabela 38 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 
oxidatvo de neutrófilos com estímulo PMA no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 983,17 950 1026,5 986,56B 84,8113 

 0 1423,5 1108 1420,17 1317,22A 84,8113 
30 1029,83 1250,67 1401,5 1227,33A 84,8113 

Geral 1145,5 1102,89 1282,72 1177,04  0,5049 
Tempo: 0,0051 

     Tempo*trat:0,2151      Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 38 – Valores médios e respectivos erros padrão da média do burst oxidatvo 
de neutrófilos com estímulo PMA (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

      
 * -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
 
 
5.8.6 Burst oxidatvo de monócitos com estímulo PMA  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) do burst 

oxidatvo de monócitos com estímulo PMA (UAF) estão demostrados na tabela 35, e 

ilustrados no gráfico 39. Não foi observada interação tempo*tratamento (P=0,2132) e 
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não houve efeito de tratamento (P=0,5049) e efeito de tempo (P=0,9439), como 

ilustrado no gráfico 39. 

 

Tabela 39 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) burst oxidatvo 
de monócitos com estímulo PMA (UAF) no periparto de ovelhas suplementadas ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 
-30 90,55 111,65 85,23 95,81B 5,6989 

  0 188,00 152,75 179,33 173,36A 15,4447 
30 95,00 105,35 119,15 106,50B 5,4117 

Geral 124,52 123,25 127,91 125,22   0,9439 
Tempo: 0,0003 

     Tempo*trat: 0,2132           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 39 – Valores médios e respectivos erros padrão da média de burst de 
monócitos com estímulo PMA (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo 
controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – 
São Paulo 2018 
 

 
 * -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
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5.8.7 Percentual da fagocitose de neutrófilos  
 
 
 Valores médios e erros padrão da média (EPM) do percentual de 

fagocitose de neutrófilos (%) estão apresentados na tabela 40. Não foram observados 

interação tempo*tratamento (P=0,3918) e efeito de tratamento (P=0,3892); porém foi 

observado efeito de tempo (P=0,0166), conforme ilustrado no gráfico 40. 

 
 
Tabela 40 – Valores médios e erros padrão da média (EPM) percentual da fagocitose 
de neutrófilos (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não ou não com 
vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 27,45 15,63 18,63 20,57BA 2,8532 

 0 27,22 28,05 19,90 25,06A 2,7232 
30 17,33 17,12 15,88 16,78B 1,3626 

Geral 24,00 20,27 18,14 20,80  0,3892 
Tempo: 0,0166 

     Tempo*trat: 0,3918 
     Fonte: (Nascimento, 2018)  

Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
 
 
Gráfico 40 - Valores médios e respectivos erros padrão da média do percentual da 
fagocitose de neutrófilos (%) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
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5.8.8 Intensidade da fagocitose de neutrófilos  
 
 
 Valores médios e erros padrão da média (EPM) intensidade da fagocitose 

de neutrófilos (UAF) estão apresentados na tabela 41. Não foram observados 

interação tempo*tratamento (P=0,1476) e efeito de tratamento (P=0,4181); porém foi 

observado efeito de tempo (P=0,0006), ilustrado no gráfico 41. 

 
 
Tabela 41 – Valores médios e erros padrão da média (EPM) da intensidade da 
fagocitose de neutrófilos (UAF) no periparto de ovelhas suplementadas ou não ou não 
com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação 
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 11,77 5,90 7,28 8,32B 1,2008 

 0 10,18 12,02 6,78 9,66B 1,2008 
30 15,17 15,40 14,75 15,11A 1,2008 

Geral 12,37 11,11 9,61 11,03  0,4181 
Tempo: 0,0006 

     Tempo*trat: 0,1476 
     Fonte: (Nascimento, 2018)  

Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo 
 
 
Gráfico 41 - Valores médios e respectivos erros padrão da média da intensidade da 
fagocitose de neutrófilos (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 
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5.8.9 Percentual da fagocitose de monócitos  
 
 

 Valores médios e erros padrão da média (EPM) percentual de monócitos 

fagocitando (%) estão apresentados na tabela 42. Não foi observada interação 

tempo*tratamento (P=0,2034), e não houve efeito de tratamento (P=0,2907); porém 

foi observado efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 42, por meio das 

médias gerais dos grupos, durante os momentos 30 dias antes do parto, no parto e 

30 dias após o parto. 

 
 

Tabela 42 – Valores médios e erros padrão da média (EPM) percentual da 
fagocitose de monócitos (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não ou 
não com vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 
 
Dias em 
relação a
o parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 7,47 5,80 4,95 6,07B 0,5423 

 0 18,83 18,10 13,58 16,84A 1,2784 
30 4,27 5,62 5,20 5,03B 0,6295 

Geral 10,19 9,84 7,91 9,31  0,2907 
Tempo: <0,0001 

     Tempo*trat:0,2034 
     Fonte: (Nascimento, 2018)  

Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 42 – Valores médios e respectivos erros padrão da média do percentual da 
fagocitose de monócitos (%) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 * -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.10  Intensidade da fagocitose de monócitos  

 
 

 Na tabela 43 estão apresentados valores médios e erros padrão da média 

(EPM) da intensidade da fagocitose de monócitos (UAF). Não foi observada interação 

tempo*tratamento (P=0,3088) e não foi observado efeito de tratamento (P=0,2511); 

porém houve efeito de tempo (P=0,0002), como ilustrado no gráfico 43. 

 

Tabela 43 – Valores médios e erros padrão da média (EPM) intensidade da fagocitose 
de monócitos (UAF) no periparto de ovelhas suplementadas ou não ou não com 
vitaminas D ou E no pré-parto – São Paulo 2018 

 
Dias em 
relação  
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 5,23 4,37 4,40 4,67A 0,1776 

 0 4,73 4,72 4,07 4,51A 0,1776 
30 3,67 3,80 3,52 3,66B 0,1776 

Geral 4,54 4,29 3,99 4,28  0,2511 
Tempo: 0,0002 

     Tempo*trat:0,3088           
Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30 (30 
dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 30 (30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 43 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da intensidade da 
fagocitose de monócitos (UAF) no período periparto das ovelhas do grupo controle e 
das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 
2018 
 

 
* -30 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto) e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.11 CD8  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD8 estão 

apresentados na tabela 44. Não foram observados interação tempo*tratamento 

(P=0,5683) e efeito de tratamento (P=0,5465). Foi observado efeito de tempo 

(P<0,0001), ilustrado no gráfico 44. 

 
Tabela 44 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD8 (%) 
no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – 
São Paulo 2018 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 16,81 14,43 17,28 16,17B 1,3537 

  
-15 22,28 18,57 19,93 20,26A 1,3537 
0 19,32 18,33 19,32 18,99BA 1,3537 
7 21,42 17,47 19,10 19,33BA 1,3537 

30 20,72 15,73 18,22 18,22BA 1,3537 
Geral 20,11 16,91 18,77 18,59 1,3537 0,5465 

Tempo: <0,0001 
     Tempo*trat: 0,5683           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7, 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 44 – Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD8 (%) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.12 CD4  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD4 estão 

apresentados na tabela 45. Não foram observados interação tempo*tratamento 

(P=0,9669) e efeito de tratamento (P=0,7867). Foi observado efeito de tempo 

(P<0,0001), ilustrado no gráfico 45. 

Tabela 45 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD4 (%) 
no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – 
São Paulo 2018 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 57,60 60,08 55,88 57,86A 1,7913 

  
-15 45,92 46,90 45,83 46,22C 1,7774 
0 53,73 54,15 50,28 52,72BA 1,7774 
7 46,83 48,27 47,48 47,53BC 1,7774 

30 52,22 53,30 51,45 52,32B 1,7774 
Geral 51,26 52,54 50,19 51,17   0,7867 

Tempo: <0,0001 
     Tempo*trat: 0,9669           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7 , 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 45 – Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD4 (%) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
      * -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.13 Razão CD4/CD8  

 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da razão 

CD4/CD8 estão apresentados na tabela 46. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,5726 e efeito de tratamento (P=0,5473). Foi observado efeito 

de tempo (P<0,0001), ilustrado no gráfico 46. 

Tabela 46 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) da razão 
CD4/CD8 (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E 
no pré-parto – São Paulo 2018 

Dias em 
relação 
ao parto 

Tratamentos   Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média EPM Tratamento 

-30 0,26 0,22 0,27 0,25B 0,02108 

  
-15 0,35 0,29 0,31 0,32A 0,02108 
0 0,30 0,29 0,30 0,30BA 0,02108 
7 0,33 0,27 0,30 0,30BA 0,02108 

30 0,32 0,25 0,28 0,28BA 0,02108 
Geral 0,31 0,26 0,29     0,5473 

Tempo: <0,0001 
     Tempo*trat: 0,5726           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7, 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo 
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Gráfico 46 – Valores médios e respectivos erros padrão da média da razão CD4/CD8 
(%) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 

 

 
      * -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
 
5.8.14 CD16 - CD14 +  
 
 
 A tabela 47 mostra os valores médios e respectivos erros padrão da média 

(EPM) de CD16- e CD14+. Houve interação tempo*tratamento (P=0,0248), ilustrada 

no gráfico 47. 

Tabela 47 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD16- e 
CD14+ (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 
pré-parto – São Paulo 2018 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 0,98b 2,04a 1,00b 1,34 0,1452 0,0136 
-15 1,14 1,33 1,31 1,26 0,1875 0,9027 
0 0,83 0,38 0,81 0,67 0,0831 0,0902 
7 0,78 0,57 0,68 0,68 0,0798 0,5578 

30 0,77 0,91 0,57 0,75 0,0734 0,1980 
Geral 0,90 1,04 0,87 0,94   0,0983 

Tempo: 0,0011 
     Tempo*trat:0,0248           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas:letras minúsculas distintas nas linhas indicam diferença entre os tratamentos; 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 47 – Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD16- e CD14+ 
(%) no período periparto das ovelhas do grupo controle, do grupo tratado com 
vitamina D e das tratadas com vitamina E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 

 

 
* -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.15 CD16 + CD14 + 
 

 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD16+ e 

CD14+ estão apresentados na tabela 48. Não foram observados interação 

tempo*tratamento (P=0,9256) e efeito de tratamento (P=0,5065). Foi observado efeito 

de tempo (P=0,0002), ilustrado, por meio das médias dos grupos, no gráfico 48. 

 
Tabela 48 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD16+ e 
CD14 + (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 
pré-parto – São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 3,65 3,43 3,16 3,41C 0,3702 

  
-15 5,64 5,19 5,43 5,42A 0,3702 
0 3,94 3,22 3,27 3,48BC 0,3702 
7 3,93 4,19 3,86 3,99BC 0,3702 

30 5,58 4,93 3,91 4,81BA 0,3702 
Geral 4,55 4,19 3,92 4,22   0,5065 

Tempo: 0,0002 
     Tempo*trat: 0,9256           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7 , 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 48 – Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD16+ e CD14+ 
(%) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
     * -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.16 CD16 + CD14 -  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD16 + e 

CD14- estão apresentados na tabela 49 e gráfico 49. Não foi observada interação 

tempo*tratamento (P=0,9904) e não houve efeito de tratamento (P=0,7442); porém foi 

observado efeito de tempo (P< 0,0001).  

Tabela 49 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD16+ e 
CD14- (%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no 
pré-parto – São Paulo 2018 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 11,72 8,52 11,15 10,46C 1,1340 

  
-15 35,52 34,88 33,65 34,68B 2,4327 
0 34,47 30,08 34,72 33,09B 2,6441 
7 40,90 44,32 44,42 43,21BA 2,4031 

30 47,22 43,77 45,52 45,50A 2,1093 
Geral 33,96 32,31 33,81 33,39   0,7442 

Tempo: < 0,0001 
     Tempo*trat: 0,9904           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7, 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 49 - Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD16+ e CD14- 
(%) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.17 CD206  
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD206 

estão apresentados na tabela 50. Não foram observados interação tempo*tratamento 

(P=0,9212) e efeito de tratamento (P=0,9542); porém houve efeito de tempo (P< 

0,0001), ilustrado no gráfico 50. 
 
Tabela 50 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de CD206 
(%) no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-
parto – São Paulo 2018 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 2,59 2,27 2,83 2,56C 0,3775 

  
-15 6,62 7,50 6,61 6,91BA 0,3574 
0 9,09 8,95 8,14 8,73A 0,9232 
7 5,18 5,45 4,85 5,16B 0,5092 

30 5,31 4,59 5,68 5,19BA 0,3762 
Geral 5,76 5,75 5,62 5,67   0,9542 

Tempo: < 0,0001 
     Tempo*trat: 0,9212           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7 , 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 50 - Valores médios e respectivos erros padrão da média de CD206 (%) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 * -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.8.18 WC1 
 
 Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de WC1 estão 

apresentados na tabela 51. Não foram observados interação tempo*tratamento 

(P=0,3717) e efeito de tratamento (P=0,2761); porém houve efeito de tempo (P< 

0,0001), mostrado no gráfico 51, por meio das médias gerais dos tratamentos.  

 

Tabela 51 - Valores médios e respectivos erros padrão da média (EPM) de WC1 (%) 
no periparto de ovelhas suplementadas ou não com vitaminas D ou E no pré-parto – 
São Paulo 2018 
 

Dias em 
relação 

ao parto  

Tratamentos     Probabilidades 

Controle Vitamina D Vitamina E Média    EPM Tratamento 
-30 0,11 0,10 0,11 0,11C 0,01796 

  
-15 0,51 0,58 0,85 0,64A 0,07687 
0 0,33 0,51 0,68 0,51BA 0,07595 
7 0,25 0,50 0,36 0,37B 0,06569 

30 0,47 0,54 0,59 0,54BA 0,07926 
Geral 0,33 0,44 0,52 0,43   0,2761 

Tempo: <0,0001 
     Tempo*trat: 0,3717           

Fonte: (Nascimento, 2018)  
Notas: letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferenças nos momentos experimentais -30, -15 
(30 e 15 dias antes do parto), 0 (até 2 horas após o parto), 7 , 30 (7 e 30 dias após o parto). 
TRATAMENTO= efeito principal de tratamento 
TEMPO= efeito principal de tempo  
TEMPO*TRAT= interação entre o tratamento e o tempo  
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Gráfico 51 - Valores médios e respectivos erros padrão da média de WC1 (%) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
* -30, -15 dias antes do parto, 0 (até 2 horas após o parto), 7 e 30 dias pós-parto 

 
 
5.10 RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS 
 
5.10.1 Relação entre vitamina D e vitamina E 

 
 A relação entre a vitamina D e vitamina E (P<0.0001) foi positiva e de 

média intensidade (r=0,347), está demonstrada no gráfico 52. 

 
Gráfico 52 - Relação entre a determinação de vitamina D e vitamina E (ng/dL) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.2 Relação entre colesterol e TAS 

 

 A relação entre colesterol e TAS, foi positiva, de média intensidade 

(r=0,384) e sifnificativa (P=0,000), como mostra o gráfico 53. 

 
 
Gráfico 53 – Relação entre a concentração sérica de colesterol (mmol/L) e TAS 
(mmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas 
com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 
 

 

5.10.3 Relação entre HRFP e vitamina E 

 

 A relação entre HRFP e vitamina E foi de média intensidade (r=0,542) e 

significativa (P=0,000), como mostra o gráfico 54. 
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Gráfico 54 - Relação entre a concentração de HRFP (µmol/L) e vitamina E (ng/dL) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 
 

 
 
 
 
5.10.4 Relação entre burst basal de monócitos e HRFP 

 

A relação entre burst basal de monócitos e HRFP (P=0,000) foi positiva e de 

alta intensidade (r=0,815), está demonstrada no gráfico 55. 

 
 
Gráfico 55 - Relação entre burst basal de monócitos (UAF) e HRFP (µmol/L) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.5  Relação entre burst basal de monócitos e vitamina E 

 

 A relação entre burst basal de monócitos e vitamina E (P=0,041) foi positiva 

e de média intensidade (r=0,389) e está apresentada no gráfico 56. 

 

Gráfico 56 - Relação entre burst basal de monócitos (UAF) e vitamina E (ng/dL) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 
5.10.6 Relação entre burst oxidativo de monócito com estímulo de PMA e HRFP 

 

A relação entre burst oxidativo de monócitos com estímulo PMA e HRFP, 

demostrada no gráfico 57, foi positiva e de alta intensidade. 

 
 
Gráfico 57 - Relação entre burst oxidativo de monócitos com estímulo PMA (UAF) e 
HRFP (µmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das 
suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.7 Relação entre porcentagem de fagocitose de monócitos e HRFP 

 
 
 

A relação entre o percentual de fagocitose de monócitos e HRFP (P=0,000), foi 

positiva e de alta intensidade, como mostra o gráfico 58. 

 
 
Gráfico 58 - Relação entre percentual de fagocitose de monócitos (%) e HRFP 
(µmol/L) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas 
com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 

 

 

5.10.8 Relação entre o percentual de fagocitose de monócitos e vitamina E 

 

 A relação entre percentual de fagocitose de monócitos e a concentração de 

vitamina E (P=0,016), foi positiva e de média intensidade (r=0,451), como mostra o 

gráfico 59. 
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Gráfico 59 - Relação entre percentual de fagocitose de monócitos (%) e vitamina E 
(ng/dL) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com 
as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 
 

 
 
 
5.10.9 Relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos e GSH-Px 

 

A relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e a atividade 

de GSH-Px (P=0,016), foi de média intensidade e positiva, como mostra o gráfico 60. 

 

 
Gráfico 60 - Relação entre intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e GSH-Px 
(U/g de Hb) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas 
com as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.10 Relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos e SOD 

 

A relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e a atividade 

de SOD (U/g de Hb) (P=0,01), foi positiva e de média intensidade como mostra o 

gráfico 61. 

 

 

Gráfico 61 - Relação entre intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e SOD (U/g 
de Hb) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com 
as vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 

 

5.10.11 Relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos e TBARS 

 

 A relação entre a intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e TBARS 

(µM) foi significativa (P=0,05), positiva e de média intensidade (r=0,513) como mostra 

o gráfico 62. 
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Gráfico 62 - Relação entre intensidade de fagocitose de neutrófilos (UAF) e TBARS 
(µM) no período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 
 
 

5.10.12 Relação entre CD16+CD14-  e SOD 
 
 

Relação entre CD16+CD14- (%) e a atividade de SOD (U/g de Hb) (P=0,05), foi 

positiva e de média intensidade como mostra o gráfico 63. 

 
 
Gráfico 63 - Relação entre CD16+CD14- (%) e a atividade de SOD (U/g de Hb) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.13 Relação entre CD16+CD14- e GSH-Px 

 

Relação entre CD16+CD14- (%) e a atividade de GSH-Px (U/g de Hb) 

(P=0,02), foi positiva e de média intensidade como mostra o gráfico 64. 

 
 
Gráfico 64 - Relação entre CD16+CD14- (%) e a atividade de GSH-Px (U/g de Hb) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 

 
 
 

 

5.10.14 Relação entre CD16+CD14+ e TBARS 

 

 Relação entre CD16+CD14+ (%) e TBARS (µM) (P=0,019), foi positiva e de 

média intensidade (r=0,308) e significativa (P=0,019), como mostra o gráfico 65. 
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Gráfico 65 - Relação entre CD16+CD14+ (%) e TBARS (µM) no período periparto das 
ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º dia 
de gestação – São Paulo 2018 
 
 

 
 
 

5.10.15 Relação entre CD16-CD14+ e HRFP 

 

 Relação entre CD16-CD14+ (%) e HRFP (µmol/L) (P=0,000), foi positiva e 

de média intensidade (r=0,443) como mostra o gráfico 66. 

 
 
Gráfico 66 - Relação entre CD16-CD14+ (%) e HRFP (µmol/L) no período periparto 
das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou E no 108º 
dia de gestação – São Paulo 2018 
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5.10.16 Relação entre GSH-Px e Temperatura 

 

 Relação entre GSH-Px (U/g de Hb) e temperatura (TºC), foi significativa 

(P=0,002), negativa e de baixa intensidade (r=- 0,229) como mostra o gráfico 67. 

 
 
Gráfico 67 - Relação Relação entre GSH-Px (U/g de Hb) e temperatura (TºC) no 
período periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as 
vitaminas D ou E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
 
 

 

 
 

 

5.10.17 Relação entre TAS e Temperatura 

 

 Relação entre TAS (mmol/L) e temperatura (TºC), foi significativa 

(P=0,000), negativa e de baixa intensidade (r=- 0,268) como mostra o gráfico 68. 
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Gráfico 68 - Relação Relação entre TAS (mmol/L) e temperatura (TºC) no período 
periparto das ovelhas do grupo controle e das suplementadas com as vitaminas D ou 
E no 108º dia de gestação – São Paulo 2018 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 As ovelhas utilizadas no presente estudo iniciaram o período de gestação 

com escore de condição corporal médio de 3,5 (escala de 0 a 5,0) e, ao entrarem no 

período experimental, isto é, aos 45 dias antes do parto, o escore de condição 

corporal médio foi para 3,0. Nessas condições nenhuma ovelha manifestou qualquer 

problema de saúde, todas se mantiveram hígidas durante todo o período. 

 Das variáveis estudadas, o colesterol, que apresentou efeito principal de 

tempo e de tratamento; e as concentrações de vitamina D, TBARS e porcentagem de 

CD16- e CD14+, que apresentaram interação entre tempo e tratamento foram 

influenciadas pela aplicação das vitaminas, porém as demais variáveis estudadas, 

com exceção às derivadas do teste de tolerância à glicose, apresentaram apenas 

efeito principal de tempo, isto é, foram influenciadas pelos dias em relação ao parto. 

 Em relação às vitaminas utilizadas, as determinações de seus metabólitos, 

isto é alfa tocoferol e 25 hidroxicolecalciferol, foram realizadas em todos os momentos 

experimentais e em todas as ovelhas que entraram no presente estudo. Não foram 

identificados artigos que utilizassem ovelhas gestantes e que recebessem única 

aplicação de doses elevadas de vitamina E, sob a forma de acetato de α-tocoferol; 

e/ou de Vitamina D, como, colecalciferol, verificando os efeitos dos mesmos no 

período periparto. A escolha da utilização do veículo oleoso para as ovelhas do grupo 

controle se deu para que fosse observado exclusivamente o efeito das vitaminas e 

não houvesse dúvida quanto a qualquer possível efeito de interferência decorrente da 

utilização de um veículo oleoso. As formulações vitamínicas aqui utilizadas foram 

desenvolvidas, sob encomenda, por laboratório especializado e o produto, não 

comercial, teve suas concentrações confirmadas pelas análises realizadas em 

paralelo com as das ovelhas. Para minimizar as diferenças de volume final 

decorrentes das diferenças de concentração entre as duas formulações vitamínicas, 

optou-se por ajustar os volumes dos grupos vitamina D e controle de acordo com o 

volume final obtido para a dose de vitamina E, já que essa formulação não conseguia 

ser estável em concentrações maiores. 

 Estudos com uma das duas vitaminas aqui utilizadas foram realizados em 

ovelhas, variando a via de administração, a concentração e a dose. Nieto et al., 2016; 

DfNNEM et al., 2015; Daniels et al., 2000; Anugu et al., 2013; Ochoa et al., 1992; Kott 
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et al., 1998; Hatfield et al., 2002; Chauhan et al., 2016, são autores que trabalharam 

com a vitamina E. Em relação à vitamina D, estudos anteriores foram realizados em 

ovinos (SMITH et al., 1985; ABBAS et al., 1987; HIDIROGLOU et al., 1989; 

PAULSON et al., 1990), porém em humanos há tendência para maior número de 

artigos mais recentes publicados com a suplementação dessa vitamina (BOUCHER, 

2011; MOZAFFARI et al., 2012; MITRI & PITTAS, 2014).  

 As concentrações de 25 hidroxicolecalciferol analisadas permitiram que se 

observasse a interação entre tratamento e tempo, onde ficou evidente que as ovelhas 

suplementadas tiveram suas concentrações plasmáticas maiores que as demais a 

partir da aplicação, permanecendo essas concentrações mais elevadas nesse grupo 

por pelo menos dez semanas do parto. Hidiroglou et al (1984) utilizando elevadas 

doses de vitamina D3 em ovelhas (até 5 X 106 por ovelha), também observaram 

aumento dos teores de 25 hidroxicolecalciferol plasmático já a partir de 24 horas da 

administração intramuscular. Utilizamos doses que variaram entre 3,0 a 5,3 milhões 

de UI, dependendo do peso da ovelha, já que nosso objetivo foi administrar de acordo 

com o peso vivo da ovelha (70.000 UI/kg de peso vivo), de qualquer forma, Hidiroglou 

et al (1984), também observaram que os teores plasmáticos aumentados de 25 

hidroxicolecalciferol permaneceram até o final do período experimental, isto é, até 22 

dias da aplicação da vitamina.  

 Quanto às concentrações de α-tocoferol observadas no presente estudo, 

essas aumentaram, após 15 dias da aplicação nos três grupos experimentais, 

evidenciando que esse efeito plasmático observado não foi dependente do tratamento 

utilizado. Poder-se-ia considerar que houvesse problema com a quantidade de 

alfatocoferol nos produtos utilizados, porém, a análise realizada dos teores de alfa 

tocoferol tanto no veículo, como na solução oleosa contendo vitamina D, mostrou 

teores desprezíveis, apenas foram encontradas concentrações de 450 mg/mL no 

produto contendo vitamina E. 

 Curioso foi a relação encontrada entre as concentrações plasmáticas de 

vitamina D e as de vitamina E (P<0,0001; r=0,347), indicando que os teores 

plasmáticos de vitamina D (25 OH colecalciferol) influenciam os teores plásmáticos de 

vitamina E (alfa tocoferol), apenas um artigo foi encontrado relacionando os efeitos 

dessas vitaminas, onde foi observado que em ratos deficientes em vitamina E, apesar 

de não haver diferença nas concentrações de 25 hidroxicolecalciferol, houve redução 

de 40% na concentração da forma ativa 1,25 dihidroxicolecalciferol e também houve 
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redução em 39% na atividade da D3 hidroxilase hepática e tendência a diminuir em 

22% a D3 hidroxilase renal, sugerindo que a deficiência na vitamina E, inibe o 

metabolismo da vitamina D no fígado e nos rins com menores concentrações dos 

metabólitos ativos e redução das concentrações do complexo de receptor-hormônio 

nos tecidos alvo (SERGEEV et al.,1990). Devido à falta de artigos que abordem essa 

relação metabólica entre as duas vitaminas, fica difícil fazer inferências apenas 

considerando as concentrações plasmáticas da 25 hidroxicolecalciferol e de 

alfatocoferol. Hidiroglou et al. (1991) observaram que ovinos que receberam 20, 40 ou 

60 mg/kg de acetato de alfa tocoferol pela via intramuscular, tiveram, após lag time de 

até 3 horas, pico de concentrações plasmáticas de alfatocoferol por sete dias, 

mantendo um platô por pelo menos 15 dias de concentrações mais elevadas que as 

anteriores, porém menores do que as do pico. Esses autores mostraram também que 

não existe relação simples entre as concentrações plasmáticas e os estoques 

hepáticos de vitamina E, e que há boa estocagem hepática após a administração pela 

via intramuscular dessa vitamina. Ressaltaram também que os mecanimos que 

controlam os teores plasmáticos de alfa tocoferol são diferentes daqueles que 

controlam os estoques hepáticos. 

 Assim, podemos inferir que esse aparente aumento da concentração de 

alfa tocoferol, observado nos três grupos, independentemente da suplementação, 

está vinculado ao equilíbrio oxidativo que ocorre no período periparto, já que houve 

correlação entre as concentrações de HRFP e vitamina E de média intensidade 

(r=0,542), bem como efeito de tempo para o HRFP, que foi maior aos 30 dias antes 

do parto, e ainda houve a interação de tratamento e tempo para o TBARs 

evidenciando, aos 30 dias antes do parto, menor concentração de TBARs para as 

ovelhas que receberam vitamina E em relação às demais. Essa relação da vitamina E 

com o HRFP confirma o já observado por Nascimento et al. (2015) em estudo 

realizado com ovelhas suplementadas com duas doses de vitamina E entre 1 e 7 dias 

antes o parto (P1) e entre 15 e 25 dias antes do parto (P2), em que as concentrações 

de HRFP foram maiores uma e duas semanas após o parto, respectivamente.  

 Esses resultados observados de vitamina E plasmática, HRFP e TBARs 

mostram que as ovelhas tratadas com elevadas doses de vitamina E produziram 

menor quantidade de TBARS, indicador da produção de substâncias oxidantes, muito 

provavelmente devido à vitamina E estar em outros tecidos. O TBARS é usado como 

marcador de estresse oxidativo (ZIEGLER-HEITBROCK et al., 2014). Estudos 
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demonstraram o aumento das EROs no período periparto de ovelhas (RIZZO et al., 

2008) e vacas (LIU, et al., 2016; KONVIČNÁ et al., 2015; CASTILLO et al., 2005. Em 

se tratando de animais de produção, em que o parto é um evento de grande 

importância, devemos considerar o processo inflamatório agudo em que o útero e o 

colo do útero passam por reorganizações estruturais e funcionais profundas, incluindo 

danos nos tecidos (RIZZO et al., 2008). Assim, o processo de inflamação aguda é 

acompanhado da geração de grandes quantidades de citocinas, levando ao aumento 

da produção de ROS que, em excesso, ocasionam estresse oxidativo (RIZZO et al., 

2008). 

 Além dessa melhor resposta observada para as ovelhas suplementadas 

com a vitamina E, foi observada tendência para as ovelhas suplementadas com 

vitamina D apresentarem melhor status antioxidante total (P=0,083), confirmando o 

que Wiseman (1993) já comentava sobre o papel dessa vitamina como antioxidante. 

Em revisão sobre o assunto, Mokhtari et al (2016) atribuem a ação antioxidante da 

vitamina D na indução da expressão de moléculas relacionadas às defesas 

antioxidantes como a GSH, a GSH-Px e a SOD; e também por suprimir a expressão 

da NADPH oxidase. Porém, no presente estudo a mensuração das atividades da 

GSH-Px e da SOD não foram influenciadas pela suplementação com essa vitamina, 

Devido ao efeito do parto, e à maior produção de substâncias oxidativas do 

período periparto, os marcadores do metabolismo oxidativo, mais especificamente os 

que mensuram atividades antioxidantes como a SOD, GSH-Px e TAS apresentaram 

efeito de tempo e tiveram, de maneira geral, o mesmo comportamento, isto é, os três 

tiveram seus valores reduzidos por ocasião do parto, muito provavelmente pela maior 

demanda por substâncias antioxidantes nesse momento. As enzimas SOD e GSH-Px 

representam o primeiro grupo de antioxidantes enzimáticos, e são a principal forma de 

defesa antioxidante intracelular (CELI, 2010). Apesar dessa menor atividade das 

enzimas no momento do parto, normalmente o sistema antioxidante manifesta 

atividade, isto é, suas enzimas estão com atividade aumentada, para combater o 

estresse oxidativo (BARBOSA et al., 2010), o que deve ser mensurado por 

marcadores de oxidação, como os TBARs.  

 Essa maior atividade metabólica e, portanto, do metabolismo oxidativo, 

pode ser percebida também ao analisarmos os dados de temperatura retal das 

ovelhas. A temperatura tem influência direta no metabolismo (GILLOOLY et al., 2001; 

PÖRTNER et al., 2006), desempenha papel na cinética enzimática (RAO & 
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BULLOCK, 1954) aumentando a demanda de oxigênio (FRY E HART, 1946) e 

atividade respiratória (CLARKE, 2004; GILLOOLY et al., 2006), como observado no 

presente estudo com a relação negativa e significativa da temperatura retal no TAS e 

atividade de GSH-Px (r=-0,268; P=0,000; r=-0,229; P=0,002, respectivamente). 

  Apesar da redução temperatura corporal ser considerada, há bom tempo, 

um dos sinalizadores do parto tanto para vacas quanto para ovelhas, no estudo de 

Nabenishi & Yamazaki (2017), foi observado que, três horas antes do parto essa 

temperatura volta a subir. Os resultados da temperatura, nos permitiram além de 

monitorar a higidez das ovelhas, pois ficaram dentro dos valores considerados 

fisiológiocos para a espécie (entre 39,0 e 40ºC; Brion, 1964), observar maiores 

valores no pós-parto imediato e na lactação, o que está de acordo com o observado 

em relação à maior atividade metabólica.  

 A suplementação vitamínica, em especial a suplementação com elevadas 

doses de vitamina D3 não interferiu nas concentrações de cálcio ionizável ou cálcio 

total, que só foram influenciados pelo parto. A intensa atividade metabólica do período 

também objetiva a manutenção das concentrações de cálcio, principalmente no 

período puerperal, em função da colostrogênese e lactogênese, que predispõem ao 

quadro de hipocalcemia (GONZÁLEZ & SILVA, 2006; BRONDANI et al., 2016). Esse 

fato foi observado no presente estudo, apesar do cálcio total ter diferido apenas nos 

extremos do período experimental, ao analisarmos o cálcio ionizável, que é o 

disponível para a síntese de leite, notamos que 15 dias antes do parto houve, 

independente do tratamento, menor concentração sérica desse cátion, o que pode ser 

coincidente com a colostrogênese, conforme proposto anteriormente. Hidiroglou et al 

(1984) que observaram aumento no teor de cálcio total após 48 horas da 

administração de elevadas doses de vitamina D (5X106 UI/ovino), porém, após esse 

período os teores de cálcio voltaram aos basais. No presente estudo, não foi realizada 

coleta de sangue e análise tão próxima à administração das vitaminas, e, portanto, 

não fomos capazes de identificar esse possível efeito do tratamento nas 

concentrações de cálcio. 

Outras variáveis que apresentaram influência do parto e não da aplicação das 

vitaminas foram ureia, creatinina, ácido úrico, AST, GGT, albumina e proteína total. As 

enzimas hepáticas GGT e AST, normalmente são usadas para monitorar a função 

hepática em ruminantes (ARAÚJO, 2010; THRALL et al., 2015). Os valores de GGT 

permaneceram dentro dos valores de referência de 20 a 52 U/L à 30ºC (KANEKO et 
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al., 2008) até o parto.  Após o parto, a atividade dessa enzima ficou acima dos valores 

considerados fisiológicos para todas as ovelhas, independente do tratamento 

utilizado. Resultados semelhantes de aumento da atividade da GGT para valores 

acima dos de referência no pós-parto também foram observados por Hadef et al 

(2014), que relacionaram esse aumento à infiltração de gordura hepática (HADEF et 

al.; RYAN et al., 2014), decorrente da mobilização mais intensa das reservas de 

gordura corporal; conforme observado no presente estudo. Nosso estudo foi iniciado 

no pré-parto e podemos afirmar que a mobilização de reservas corporais foi mais 

importante no período de lactação, conforme evidenciado pelo comportamento das 

concentrações de AGNE, betahidroxibutirato e também pelo ECC durante o período 

experimental (JAKSON & WINKLER 1969, SARGISON et al. 1994, KANEKO et al. 

2008; SANTOS et al., 2011). 

Com relação à AST, apesar desta enzima permanecer com os valores dentro 

da amplitude considerada normal para a espécie ovina, de 60 a 280 U/L à 30ºC 

(KANEKO et al., 2008), maior atividade de AST foi observada a partir de 7 dias pós-

parto, que provavelmente a relaciona com a mobilização de reservas proteicas, isto é, 

massa magra, que ocorreu também no pós-parto e foi observada por outros autores 

(ANTUNOVIC et al., 2011; HADEF et al., 2014). Descarta-se a possibilidade de 

aumento de AST relacionado à maior atividade muscular em função das contrações 

uterinas no momento do parto, pois no pós-parto imediato, isto é, no momento zero, 

foi identificado aumento da atividade da CK, sinalizando o trabalho da musculatura 

para o parto e a AST só veio a aumentar uma semana após esse momento. A 

atividade da enzima CK, apresentou-se abaixo dos valores de referência durante todo 

o período experimental (100-546 U/L à 30°C; KANEKO et al.,1997; KANEKO et al, 

2008), não sendo identificados fatores que justificassem esse comportamento em 

ovinos, porém em revisão sobre o assunto em bovinos, Braun et al, (1995) 

consideram que para animais adultos normais, isto é sem lesão na musculatura 

esquelética, onde se concentra a atividade desta enzima, que também está presente 

no miocárdio, intestino e cérebro, atividade da CK é menor que 100 UI/L.  

Essa mobilização de reservas, em especial a de tecido muscular, também 

pode ser confirmada ao analisarmos os dados da creatinina, que tiveram seus valores 

diminuídos no pós-parto. A creatinina é uma substância nitrogenada não proteica, que 

tem origem no metabolismo da creatina e fosfocreatina, tem importante papel na 

musculatura, seus teores aumentam quando há massa muscular desenvolvida, pode 
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ainda sofrer influência, de alguns fatores, dentre os quais a idade, pois em recém-

nascidos, as concentrações normalmente são mais altas (KANEKO et al., 2008). Em 

condições de perda de massa muscular a creatinina pode apresentar suas 

concentrações diminuídas, como observado em vacas em lactogênese para obtenção 

de aminoácidos mobilizados dos músculos esqueléticos, podendo haver contribuição 

da involução uterina (BLUM et al., 1985; BELL et al., 1997). No presente estudo, os 

teores de creatinina encontrados estavam abaixo dos valores considerados de 

referência para a espécie que, de acordo com Dubreuil, Arsenault e Bélanger, (2005) 

entre 75 e 113 μmol/L e, de acordo com Kaneko et al. (2008) de 106 a 168 μmol/L. 

Estudos utilizando ovelhas Santa Inês sadias no período periparto também 

encontraram valores de creatinina abaixo dos considerados referência pelos autores 

acima citados e próximos aos encontrados no presente estudo, indicando que poder-

se-ia realizar estudo mais específico com esse objetivo para adequar essa amplitude 

de referência  (ARAÚJO, 2010; NASCIMENTO et al., 2015).  

Espera-se que antes do parto ocorra redução dos teores de proteínas devido 

a transferência de imunoglobulinas para o colostro (BARCELOS et al., 2000; 

NASCIMENTO, 2012) e no final da gestação para síntese de proteínas fetais, como 

observado por Antunovic et al. (2002). Apesar da evidente utilização das reservas 

tanto de gordura quanto de proteína por parte das ovelhas, principalmente durante a 

lactogênese, as concentrações de proteína total e albumina permaneceram, durante 

todo o experimento dentro dos valores de referência para a espécie, isto é, entre 60 e 

79g/L e 24-30 g/L (KANEKO et al, 2008), respectivamente. A concentração de 

albumina é influenciada pelo status proteico em longo prazo (WITTWER et al., 1993; 

GRESSLER et al., 2015; BRONDANI et al., 2016), que pode refletir, apesar do 

controle homeostático bem mais estreito, em baixas concentrações de proteínas 

totais, (BRITO et al., 2006; BRONDANI et al., 2016, HADEF et al, 2016). Mudanças 

significativas nas concentrações de albumina podem ser observadas em períodos 

superiores à 30 dias de restrição protéica, devido sua baixa velocidade de renovação. 

Outro marcador do status proteico, porém à curto prazo, é a ureia, que pode estar 

reduzida quando há diminuição no consumo alimentar ou mínima mobilização de 

reservas (BRONDANI et al., 2016). A diminuição da proteína total pode ser atribuída, 

no presente estudo à redução das concentrações de albumina já que as duas tiveram 

comportamentos bem semelhantes, muito provavelmente refletindo maior demanda 

por fontes proteicas, especialmente para o início da lactogênese (CALDEIRA et al, 
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2007; ANTUNÒVIC et al.,2011, BRONDANI et al, 2016), o que pode ser bem 

percebido também pelo comportamento da ureia, que ainda permanece com teores 

mais baixos em relação ao início do estudo, até duas semanas do pós-parto. 

Aos 30 dias antes do parto, as concentrações de ureia estão diminuídas em 

relação às do início do período experimental, sendo que quando há redução sensível 

dos teores de albumina e proteína total, isto é, 15 dias antes do parto, as 

concentrações séricas de ureia são as menores de todo o período. Apesar desses 

menores valores, os teores de ureia séricos permaneceram dentro dos valores de 

referência para ovinos, entre 4-10 mmol/L (CALDEIRA et al., 2007; Brondani et al., 

2016), durante todo o período experimental, indicando que as ovelhas, apesar de 

mobilizarem suas reservas, não chegaram a desenvolver quadro de subnutrição no 

período pré-parto (CALDEIRA et al, 2007; HADEF et al, 2016). Pode-se garantir por 

esse marcador, apesar da mobilização das reservas, que as ovelhas dispunham de 

alimentação balanceada em relação à energia e proteína, já que maior concentração 

de ureia em ovelhas em lactação pode ser o resultado da proteína muscular 

catabolizada quando grandes reservas corpóreas são mobilizadas, como observado 

na relação do ECC e peso corporal de estudo em ovelhas (ANTUNÒVIC et al., 2011). 

Concentrações de ureia aumentadas são mais frequentemente encontradas quando a 

dieta é deficiente em energia ou quando há excesso de proteína na dieta e, neste 

caso, o acúmulo excede a capacidade de armazenamento (ANDREWS et al., 1997), 

apesar de poderem estar aumentadas em fêmeas subnutridas devido ao catabolismo 

de compostos nitrogenados, como observado acima.  

Ainda sobre o metabolismo proteico, temos as análises de ácido úrico, que 

também tem ação antioxidante, já que sua ação como preditor do estresse oxidativo e 

no desenvolvimento de obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares tem sido 

investigada (GLANTZOUNIS et al., 2005; SAUTIN & JOHNSON, 2008; KERASIOTI et 

al., 2016). Glantzounis et al. (2005), atribuem aumento das concentrações de ácido 

úrico como uma tentativa de resposta protetora, devido as evidências de sua atuação 

como um antioxidante plasmático ou ainda como pró-oxidante, quando intracelular. 

Sua participação no metabolismo oxidativo ocorre quando, em ambiente oxidativo, a 

xantina oxidase converte a hipoxantina em ácido úrico e radicais superóxidos, que 

serão reduzidos pela ação da SOD a peróxido de hidrogênio e O2 (KANEKO et al, 

2008). Apesar de no presente estudo as concentrações de ácido úrico terem 

aumentado após o parto, independente do tratamento utilizado, apontando para 
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melhora na capacidade antioxidante gradativa, não foram observadas correlações das 

concentrações de ácido úrico com a atividade de SOD, GSH-Px, TAS, HRFP e 

TBARS e, portanto, seu aumento provavelmente está mais relacionado ao seu 

envolvimento com o metabolismo proteico em função da redução de reservas 

musculares das ovelhas, embora se saiba que sua importância nesse metabolismo 

seja muito mais evidente nas aves para sinalizar o início do consumo da utilização 

das reservas protéicas com o avançar de um quadro de deficiência energética 

(KANEKO et al., 2008). . 

 No final da gestação e início da lactação, a maioria dos tecidos maternos 

passam por adaptações que, de acordo com taxas de lipogênese e lipólise no tecido 

adiposo, são exemplos de controles homeorréticos importantes da partição de 

nutrientes fundamentais para suprir as exigências da glândula mamária para a síntese 

do leite (BAUMAN et al., 1980; HOLTENIUS et al., 2007; CELI et al., 2010; ; TREVISI 

et al., 2012; LEBLANC, 2012; JALILIAN et al., 2016). Durante a gestação, o número 

de fetos impõe às ovelhas gestantes aumento de demanda metabólica, que 

normalmente está relacionado à intensidade do balanço energético negativo (PUGH, 

2005; DUEHLMEIER et al., 2011; JALILIAN et al; 2016). A diminuição dos 

triglicerídeos na lactação precoce são consistentes com o aumento da demanda de 

energia e do balanço energético negativo que foram mais importantes no período de 

lactação (KARAPEHLIVAN et al. 2007; ANTUNÒVIC et al., 2011). De acordo com 

Aitken (2007) os valores de referência para triglicerídeos em ovinos estão entre 

0,1998 a 0,9991 mmol/L. Como os triglicerídeos são utilizados como fonte de energia 

metabólica celular, acumulam-se no tecido adiposo, seu principal local de 

metabolismo endógeno nos ruminantes, de onde são mobilizados em resposta às 

demandas energéticas corpóreas (BELL et al., 1981; DRACKLEY et al., 2001; Sato et 

al., 2004; GRESSLER et al., 2015). Apesar da diminuição observada para os teores 

de triglicerídeos a partir do momento do parto, em todos os momentos do presente 

estudo, estes ficaram dentro dos valores considerados fisiológicos para a espécie, 

demonstrando que não houve intensa mobilização, já seus teores aumentados estão 

relacionados à lipidose hepática por intenso acúmulo de triacilglicérois (RUKKW 

AMSUK et al, 1999). 

 Mecanismos de mobilização de energia podem se alterar em consequência 

da redução do consumo na gestação (RODRIGUES et al., 2007; NASCIMENTO, 

2012; BRONDANI et al., 2016). Em situações de excessiva mobilização de gordura 
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corporal em ruminantes de alta produção com déficit energéticos importantes, há 

diminuição das concentrações de glicose e aumento das concentrações de BHB e 

AGNE (GONZÁLEZ & SILVA, 2003; SILVA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014; 

SUCUPIRA, 2015). Em vacas leiteiras com alta mobilização de reservas lipídicas, e, 

portanto, em BEN, principalmente nas primeiras semanas pós-parto, devido à 

lactação, o acetoacetato, produzido normalmente no metabolismo dos ácidos graxos, 

não consegue ser metabolizado na velocidade necessária, sofrendo redução à β-

hidroxibutirato (BHB) ou sendo descarboxilado até acetona em condições de 

desequilíbrio energético (INGVARTSEN et al., 2003; RICCÓ, 2004; CAMPOS, 2007; 

RODRIGUES et al., 2007).  

 O BHB reflete o grau de terminação do processo de oxidação da gordura 

no fígado (LEBLANC, 2012). Concentrações plasmáticas de BHB acima de 1,6 

mmol/L indicam desnutrição, ou intensa mobilização de reservas de gordura e ovelhas 

em quadro de toxemia da prenhez usualmente apresentam concentrações 

plasmáticas de BHB superiores à 3,0 mmol/L (DUEHLMEIER et al., 2011). Neste 

estudo, os valores médios de BHB ficaram relativamente baixos, ao redor de 0,42 

mmol/L, nos três grupos e, apesar das concentrações estarem dentro dos valores de 

referência para a espécie, os animais estavam em BEN, conforme observado pela 

redução no ECC e outros parâmetros já discutidos. Lotfollahzadeh et al. (2016), em 

estudo realizado com ovelhas Afshari hígidas gestantes e não gestantes, observaram 

concentrações de BHB de 0,61 ±0,3 em ovelhas gestantes e 0,39 ±0,3 (mmol/L) em 

ovelhas vazias. Raoofi et al. (2013) observaram em ovelhas em gestação única 

concentrações médias de BHB de 0,51±0,3 e múltipla 0,89±0,3 (mmol/L), sendo que 

os valores encontrados pelos autores para ovelhas em gestação única são 

semelhantes aos valores encontrados para as concentrações desse metabólito que 

no presente estudo que aumentaram durante a lactação. Ressalta-se que no presente 

estudo as ovelhas foram “blocadas” também em relação ao número de fetos, 

determinado por meio de exame ultrassonográfico, sendo que no grupo controle havia 

4 gestações únicas, 4 duplas e 2 triplas; no grupo que recebeu vitamina D havia 3 

gestações únicas, 7 duplas e 0 triplas. E no grupo que tratado com vitamina E havia 4 

gestações únicas, 4 duplas e 2 triplas. No presente estudo, as concentrações de BHB 

aumentaram durante a lactação, confirmando o fato de que a lactogênese imprimiu 

maior intensidade de BEN em relação ao final da gestação, independente do 
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tratamento; e que esse BEN foi de pequena magnitude por ter mantido os teores de 

BHB dentro dos considerados fisiológicos para o período e espécie. 

 Junto com o BHB, um importante marcador da mobilização de reservas 

corporais é o AGNE que, apesar de não ter sido influenciado pelo tratamento, ilustrou 

a mobilização das reservas de gordura das ovelhas no presente estudo, pois suas 

concentrações aumentaram progressivamente no pré-parto tendendo a baixar apenas 

após 30 dias da lactação. No início da lactação, devido à baixa concentração 

plasmática de insulina e menor utilização de glicose decorrente da baixa resposta do 

tecido adiposo à insulina, ocorre supressão da lipogênese (VERNON & TAYLOR, 

1988). Devido ao BEN, considerando a via gliconeogênica, e a consequente 

mobilização de reservas corporais da fêmea no periparto, há elevação de AGNE, 

mobilizado do tecido adiposo por ação de lípases, e, em resposta a esta condição são 

transportados ao fígado onde são oxidados formando corpos cetônicos (KANEKO et 

al., 2008; SARGISON et al., 1994; JAKSON & WINKLER, 1969). À medida que a 

gestação dos ovinos avança, as concentrações maternas de insulina diminuem e as 

concentrações de AGNE aumentam (REGNAULT et al, 2004). As concentrações de 

AGNE demonstram a magnitude da mobilização dos depósitos (LEBLANC, 2012). No 

presente estudo, ovelhas apresentaram ampla variação, entre 158,05 a 1009,64 

(µmol/L), com média geral das concentrações plasmáticas de AGNEs de 382,25 

(µmol/L), diferente do observado por Araújo et al., (2014), sendo 270,04 (µmol/L) e 

275,72(µmol/L), em ovelhas com 1 e 2 ou mais fetos respectivamente, apontando 

para maior magnitude de mobilização de reservas das ovelhas utilizadas no presente 

estudo.  Silva et al. (2013), estudou ovelhas no periparto, e também observaram efeito 

de tempo para essa variável considerada sinalizadora da mobilização de reservas 

energéticas. A tendência (P=0,0799) observada na interação de tratamento*tempo, 

nos permite sugerir que as ovelhas suplementadas com vitamina D tiveram menores 

concentrações de AGNE e, principalmente no momento do parto, em relação às 

ovelhas dos demais grupos, 

 Para suprir as necessidades energéticas e proteicas há redução do escore 

da condição corporal (ECC) e do peso corporal (RODRIGUES et al., 2006), como 

observado nas ovelhas do presente estudo. Pois apesar de hígidas, apresentaram 

ECC médio de 2,29. O ECC é um método simples e rápido de estimar a quantidade 

de reservas corpóreas e pode auxiliar a predizer o status nutricional (LEBLANC, 
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2012). Sugere-se para o terço final da gestação ECC entre 3,0 e 3,5; e no parto 3,5 

(Smith e Sherman,1994) diferente do observado no momento do parto no presente 

estudo, pois o ECC médio foi 2,2. No desmame, que se deu aos 30 dias pós-parto, 

encontrou-se ECC de 1,58, também abaixo do sugerido, entre 2,0 (SMITH & 

SHERMAN,1994) e 2,5 (SMITH & SHERMAN,1994; SUSIN et al., 1996). Todos em 

escala de 0 a 5 (SMITH & SHERMAN; 1994). Aita et al., 2012, ao estudar ovelhas no 

periparto criadas extensivamente, observaram maior número de ovelhas em gestação 

única com escores de condição corporal antes do parto e ao desmame entre 1,0 e 

1,5, principalmente ao desmame, o que pode ser explicado pelo sistema de criação 

extensivo com pouca disponibilidade de forragem durante a gestação e lactação. 

Antonòvic et al (2011) observaram escores de 3,10 ± 0,74 em ovelhas gestantes; de 

2,48 ± 0,65 nas lactentes; e de 2,86 ± 0,38 nas vazias. As reservas corporais de 

proteína e energia começam a ser mobilizadas quando o consumo de nutrientes é 

inferior às necessidades de mantença (OETZEL, 1988; SUCUPIRA, 2003). De acordo 

com Caldeira et al (2007) e Whitney et al (2009) ovelhas com ECC inferior podem 

apresentar maior concentração de ureia, o que não foi observado no presente estudo, 

conforme previamente discutido. Interessante estudo realizado com suplementação 

diária com 360UI de α-tocopherol ou placebo, 6- 7 semanas antes do parto de ovelhas 

observou que quando essas fêmeas suplementadas que apresentavam baixo ECC, 

considerado em escala de 1 (magra) a 5 (obesa), houve maior índice de natalidade do 

que as ovelhas com ECC médio ou alto (P = 0,001). Os resultados desse estudo 

indicaram que a suplementação diminui a taxa de mortalidade de ovelhas com ≥3 

cordeiros (DØNNEM, et al., 2015). Em estudo realizado com ovelhas suplementadas 

com 1,450mg/kg ou 330UI de acetato de DL alfa-tocoferol/dia três semanas antes do 

parto, não foram observados efeitos sobre peso e ECC (KOTT et al., 1998; REDDEN 

et al., 2010). Nieto et al. (2016), utilizando produto contendo 27,2 UI mg de α-

tocopherol em aplicações semanais de 4UI/kg de PV, a partir dos 50 dias antes do 

parto e 60 dias após o parto, observaram que o peso médio das ovelhas diminuiu de 

74,6 ± 2,4 para 58,1 ± 2,2 kg, e que embora essa variação seja esperada no pós-

parto, a perda de peso de ovelhas foi ligeiramente menor para as fêmeas que 

receberam vitamina E.  

 Interessante foi o comportamento do colesterol que foi influenciado pelo 

tratamento e pelo tempo, sem interação entre os dois. Ovelhas tratadas com a 

vitamina E apresentaram menores teores de colesterol que as ovelhas controle e que 
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as tratadas com a vitamina D. Com exceção do último momento experimental, isto é, 

30 dias após o parto, nos demais momentos os valores de colesterol ficaram entre os 

valores considerados fisiológicos para a espécie de 1,35 e 1,97 mmol/L (KANEKO et 

al, 2008). De maneira geral o colesterol reflete o consumo de energia por parte do 

animal (GONZÁLEZ et al., 2000; PRADHAN et al., 2008; ARAÚJO, 2010; 

ANTUNOVIC et al., 2011), e foi observado que, as concentrações de colesterol foram 

diminuindo, atingindo menores valores uma semana após o parto o que mostra que 

realmente os animais estavam consumindo menor quantidade de energia do que suas 

respectivas demandas e que, de alguma forma, esse comportamento foi mais intenso 

para as ovelhas suplementadas com a vitamina E. Resultados semelhantes foram 

observados por Kaseki et al (1986) que trabalharam com ratos deficientes e com 

status normal de vitamina E e os suplementaram, via oral, com dose única de 66UI/kg 

de vitamina E. Esses autores observaram redução de colesterol plasmático nos dois 

grupos de ratos tratados, porém a intensidade de redução foi maior no grupo 

deficiente, e atribuíram essa redução ao fato da suplementação ter ativado mais a 7-

α-hidroxilase, enzima taxa limitante envolvida na síntese de ácidos biliares e que tem 

atividade reduzida nos animais deficientes em vitamina E. Apesar dos autores só 

reconhecerem redução dos teores de colesterol para o grupo deficiente e após 12 

horas da suplementação, após 48 horas os teores de colesterol ainda estavam mais 

baixos, em relação ao momento basal, para os dois grupos suplementados. 

 O comportamento do colesterol com concentrações menores no final da 

gestação e aumentando durante a lactação é um padrão já observado em bovinos 

(DUNCAN & GARTON, 1963; HARTMAN & LASCELLES, 1965; KWEON et al, 1986 

ANDREF et al, 1987; HERDT & SMITH, 1996). Esse comportamento é atribuído às 

mudanças que ocorrem no ciclo da lactação, principalmente decorrentes da redução 

das concentrações de lipoproteínas séricas e, já foi constatado que tanto as 

concentrações de vitamina E como as de colesterol variam nos estágios de lactação, 

conforme padrão observado (WEISS et al, 1992; HERDT & SMITH, 1996). Por não 

trabalharem com vacas suplementadas, Herdt & Smith (1996) atribuíram as 

mudanças ns concentrações de vitamina E às observadas para as concentrações de 

colesterol e sugerem que as variações das concentrações desta vitamina, associadas 

ao estágio da lactação, estão atreladas às mudanças nas concentrações de 

lipoproteínas séricas,  mas concordam que a suplementação parenteral ou oral com 

essa vitamina pode alterar a concentração sérica ou plasmática da mesma 
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independente de interferir nas concentrações das lipoproteínas séricas.No presente 

estudo, foi observada relação significativa (P=0,0146), de baixa intensidade (r=0,174), 

entre as concentrações plasmáticas de vitamina E e as concentrações séricas de 

colesterol total provavelmente pelo fato da vitamina E ser um composto solúvel em 

gordura que depende de lipoproteínas para o seu transporte em plasma, como 

observado em humanos (YOSHIDA et al., 1997; TRABER et al., 2000; ILLISON et al., 

2011). Ao fazermos separadamente a correlação entre o colesterol e os teores 

plasmáticos de alfatocoferol, somente foi observada relação para as ovelhas 

suplementadas com a vitamina D (r=0,288; P=0,021). Esse acontecimento pode ser 

decorrente dos fatos da vitamina D também ser lipossolúvel e, no presente estudo,  

seus teores permaneceram mais elevados no grupo suplementedo, bem como devido 

à influência dos teores plasmáticos de vitamina D (25 OH colecalciferol) sobre teores 

plásmáticos de vitamina E (alfa tocoferol), mencionado anteriormente (P<0,0001; 

r=0,347), A relação entre vitamina E e colesterol para os grupos controle (P=0,326) e 

de ovelhas suplementadas com vitamina E (P=0,487) não foi significativa.  

 Sabe-se que as lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade (LDL) 

contêm grande quantidade de vitamina E e que o LDL entra nas células através do 

mecanismo controlado por receptor específico (KÖKOǦLU et al., 1991). Os efeitos da 

vitamina E em aumentar a resistência à oxidação ou reduzir a oxidação de LDL foram 

observados em humanos (DIEBER-ROTHENEDER et al, 1991; PRINCEN et al, 1995) 

e têm importância nos estudos da prevenção da aterosclerose. Para ruminantes, não 

há estudos que objetivem esses resultados, porém já se sabe que a concentração da 

vitamina E é relativamente homogênea entre as lipoproteínas, sendo maior na HDL, 

por essa ser a proteína de maior presença nos bovinos (HERDT & SMITH, 1996). 

 O cortisol, bem como a insulina também não foram influenciados pelo 

tratamento, apresentando influencia únicamente do tempo em relação ao parto, 

quando os dois hormônios tiveram suas concentrações elevadas. Apesar de ser 

utilizado como indicador de estresse, o cortisol, tem importante participação na 

sinalização do momento do parto e devido seu potente efeito glicogênico, 

normalmente determina um pico glicêmico, conforme observado no presente estudo 

(SWENSON; REECE, 1996; BEERDA et al, 2004; CAMPOS et al., 2009).  O declínio 

das concentrações de cortisol no final da gestação e início da lactação foi observado 

em ovelhas por diversos autores (CAMPOS et al., 2009; FORD et al., 1990). Já Araújo 

et al. (2014) embora tenham observado hiperglicemia em coletas realizadas até 6 
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horas após o parto de ovelhas, não encontraram aumento nas concentrações de 

cortisol, provalvemente relacionados ao tempo de coleta após o parto, pois esse 

hormônio tem vida média de 60 minutos ou menos (KANEKO et al, 2008), o que pode 

ter contribuído para os autores não terem identificado o pico de cortisol sinalizador do 

parto.  

 A mensuração de cortisol pode ser realizada a partir de tecidos e fluidos, 

como cabelo, urina, fezes e leite (BERTULAT et al., 2013), todos apresentam 

vantagens e limitações. No entanto, para vacas em lactação, o leite pode ser o 

material biológico de primeira escolha, pela praticidade de manipulação de animais, 

portanto, é completamente compatível com as recomendações de bem-estar animal 

(SGORLON et al., 2015; BURNETT et al., 2015). A mensuração de cortisol pode ser 

um indicador útil de respostas a estressores agudos que atuam até 2h antes da coleta 

de amostras, como observado em vacas em lactação (VERBEK et al., 1998).  Foi 

observado por outros autores, concentrações de cortisol aumentadas em vacas no 

parto (LIMA, 2013; AURICH et al., 1993; HUDSON et al., 1975) e reduzidas um dia 

após o parto em cabras (KHAN & LUDRI; 2002). Negrão & Marnet (2006), 

observaram que as vacas com maior rendimento leiteiro apresentavam maiores 

teores de cortisol plasmático. Wise et al. (1988) encontraram concentrações 

plasmáticas de cortisol mais elevadas em vacas em condições de estresse térmico 

comparadas às mantidas em ambientes refrigerados (JUNIOR et al, 2003).  Essas 

concentrações aumentadas de cortisol podem interfeir na resposta imune, inibindo a 

resposta inflamatória, afetando a resposta de células T, diminuindo a migração de 

neutrófilos (GONZÁLEZ & SILVA, 2003). Esse fato já foi observadoem vacas, onde se 

encontrou relação entre elevadas concentrações de cortisol com a supressão imune 

(HORST & JORGENSEN, 1982). A capacidade de resposta imune pode ser 

comprometida em condições de estresse crônico (MATTERI et al, 2000), assim como 

observado por Giesecke et al., 1985, que relacionaram o estresse crônico como 

causa de variações na produção e composição do leite em vacas, incluindo a 

contagem de células somáticas. Ovelhas com baixas concentrações de cortisol 

apresentaram maior produção de leite e menor contagem de células somáticas que 

ovelhas com altas concentrações de cortisol, reforçando a relação com a resposta 

imune (CAROPRESE et al, 2010). Christison & Johnson (1972) encontraram 

concentrações plasmáticas significativamente mais baixas de cortisol, quando 

comparadas ao grupo de vacas em ambientes termoneutro. Como observado nos 
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diversos estudos mencionados, as concentrações de cortisol podem refletir condições 

estressoras, porém, suas concentrações no sangue e leite podem sofrer influências 

de fatores genéticos, ambientais, além de respostas individuais (VERBEEK et al., 

2012; SGORLON et al., 2015), assim suas respostas não podem isoladamente indicar 

de forma categórica a condição de estresse.  Além de sua atuação no complexo 

estresse x sistema imunológico x inflamação (AMADORI, 2009), o cortisol, que é 

glicocorticóide,em conjunto com as catecolaminas provocam alterações metabólicas 

visando mobilizar e fornecer energia para o organismo, através da lipólise, da 

glicogenólise e da degradação de proteínas, dando subsídios para a homeostase e 

ativando a glicogenólise no líquido extra-celular e a glicogênese e gliconeogênese no 

fígado, inibindo a insulina e estimulando o glucagon (GONZÁLEZ & SILVA, 2003). A 

regulação do eixo HPA é estabelecida pelo feedback negativo dos glicocorticóides, 

que atuam no hipotálamo, inibindo a liberação de CRH (hormônio liberador de 

corticotrofina), e na adenohipófise, inibindo a secreção de ACTH (DICKSON, 1996; 

McFarlane et al (1995), assim promove maior aporte de glicose para o organismo, 

principalmente para as células cerebrais (GONZÁLEZ & SILVA, 2003).  

 Portanto, o aumento das concentrações de glicose no parto pode ser 

devido ao aumento das concentrações de glucagon e glicocorticóides que promovem 

a depleção dos estoques de glicogênio hepático (CAMPOS et al., 2009, GRUMMER, 

1995), mas, no presente estudo foi claramente relacionado ao aumento dos teores de 

cortisol, hormônio considerado estimulante da gliconeogênese, em decorrência do 

estresse do parto (GRESSLER, et al., 2015). As concentrações plasmáticas de 

glicose permaneceram estáveis para todas as ovelhas e só subiram no momento do 

parto, reduzindo suas concentrações logo após, conforme já observado por outros 

autores (KUNZ et al. 1985; VASQUEZ-ANON et al., 1994; ANTUNOVIC et al., 2011; 

ARAÚJO et al, 2014).  

 Havia certa expectativa de que a suplementação com a vitamina D 

interferisse, de alguma forma na glicemia, já que já foi evidenciada relação inversa 

entre o status de vitamina D e a prevalência de diabetes em humanos (MITRI & 

PITTAS, 2014). No presente estudo, ao se fazer a relação entre as concentrações de 

glicose e vitamina D, com os dados de todas as ovelhas, não foi identificada 

correlação entre essas variáveis (P=0,3032), porém ao se trabalhar a relação 

separadamente para cada grupo se observou que apesar da relação permanecer 

inexistente para as ovelhas do grupo controle (P=0,221), houve tendência para 
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relação das ovelhas suplementadas com vitamina D (P=0,066) e relação para as 

ovelhas suplementadas com a vitamina E (P=0,010 e r=0,329). Essa tendência para 

as ovelhas suplementadas com a vitamina D pode estar relacionada a relação positiva 

e de média intensidade encontrada para as concentrações de vitamina D e vitamina E 

(P<0,0001; r=0,347). 

 A resistência insulínica observada em humanos e animais de laboratório no 

final da gestação também ocorre em ruminantes (PATTERSON et al, 1993; 

PATTERSON et al. 1994). Para ruminantes, a importância deste mecanismo é maior 

quando os animais recebem dietas com altos teores de energia; apresentam elevada 

adiposidade, isto é, possuem ECC superior ou igual a 3,5 no pré-parto; e possuem 

maiores concentrações séricas de insulina, com consequente resistência a ação deste 

hormônio nos tecidos periféricos (SCHIMITT et al., 2012; KERESTES et al., 2009; 

ROCHE et al., 2009; BEEVER, 2006). Portanto, a habilidade reduzida da atuação da 

insulina na lipogênese, facilita a mobilização de gordura durante o final da gestação 

(BELL, 1995). As concentrações de insulina plasmática diminuem no período final da 

gestação e no início da lactação em vacas leiteiras, com picos agudos no dia do parto 

(KUNZ et al., 1985). Porém, no presente estudo, apesar no pico glicêmico no parto, e 

pico insulinêmico no mesmo momento, talvez em função das ovelhas terem entrado 

no período periparto com ECC moderado e assim não mobilizarem reservas de 

gordura de forma expressiva, essa foi gradativa, notado pelas concentrações de 

AGNE que aumentaram de forma moderada, concordando com De Koster e Opsomer 

(2013), que acreditam que a capacidade de secreção de insulina pelo pâncreas é 

influenciada pelas concentrações de AGNE em vacas com aptidão para a produção 

de leite. Apesar de não ter ficado evidente a ocorrência da resistência insulínica no 

presente estudo e devido ao fato do aumento das concentrações plasmáticas de 

AGNE estar relacionado com o desenvolvimento de um estado de resistência 

insulínica, através da supressão da resposta da glicose e estímulo da liberação de 

insulina (REGNAULT, 2004), poder-se-ia inferir que as ovelhas tratadas com vitamina 

D, por terem apresentado tendência (P=0,0799) a menores teores de AGNES no 

momento do parto apresentaram maior sensibilidade insulínica em relação às demais 

ovelhas do estudo. Porém, como esses animais estavam com ECC moderado, esse 

efeito não pôde ser melhor evidenciado, assim, acredita-se que estudos com a 

suplementação dessa vitamina devam ser realizados em ovelhas com ECC elevado 
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para se observar se de fato há interferência desta vitamina no quadro de sensibilidade 

insulínica. 

 Para avaliar a sensibilidade insulínica, no presente estudo, realizou-se o 

teste de tolerância à glicose, como descrito por Ford et al. (2009). O teste empregado, 

com administração IV de glicose foi considerado capaz de demonstrar efeitos da 

sensibilidade insulínica em ovelhas (SHORTEN, et al., 2016).  Outra forma de se 

estimar a sensibilidade à insulina pode ser obtida conforme sugerido por Balogh et al. 

(2008) e Rabasa-Lhoret et al. (2003), pelo cálculo do índice de verificação de 

sensibilidade quantitativa da insulina (RQUICKI) adaptado da medicina humana e já 

utilizado em bovinos por Holtenius e Holtenius (2007) para a rápida estimativa da 

sensibilidade à insulina. A adição à equação da concentração plasmática basal de 

BHB foi sugerida obtendo-se assim o conhecido RQUICKI BHB. A inclusão do BHB se 

justifica, pois, para a obtenção desse índice há necessidade de jejum para manter a 

relação insulina glicose desse período e, como nos ruminantes o jejum não é 

possível, já que o rúmen representa um grande reservatório de alimento para longos 

períodos de jejum, a inclusão do BHB minimiza esse fato (BALOGH et al., 2008). No 

presente estudo, a inclusão dessa variável realmente melhorou a acuidade da 

fórmula, já que foi possível notar a diferença entre os momentos para a variável 

RQUICKI BHB o que não foi possível com a RQUICKI sem a inclusão do 

betahidroxibutirato. Menores valores desse índice estão relacionados à resistência 

insulínica ou menor sensibilidade à insulina (RABASA-LHORET et al., 2003). Apesar 

de não  ser observada diferença entre os tratamentos referente à sensibilidade 

insulínica, talvez essa pudesse ser evidenciada se as ovelhas tivessem com ECC 

igual ou superior a 3,5, em escala de 1 a 5, durante o período periparto, havendo, 

portanto, necessidade de mais estudos observando essas condições para que se 

realmente se confirme essa possibilidade, já que no momento do parto foram 

observados menores valores para RQUICK BHB o que concorda com o observado 

em relação ao aumento do AGNE, insulina, glicose. 

 Da análise da área sob a curva AUC (área under the curve), obtida por 

meio do TTG, não foi possível evidenciar diferença entre os grupos, experimentais, já 

que esse teste foi realizado no momento onde se tem maior frequência da ocorrência 

distúrbios do metabolismo energético na ovelha, isto é, ao redor do 130º dia de 

gestação (ARAÚJO, 2010). Porém, foi possível identificar efeito de produto sobre os 

resultados de AUC BHB (P=0,0006) e AUC AGNE (P=0,0005), o que significa que há 
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interferência do número de fetos no teste de tolerância à glicose, apesar das ovelhas 

terem sido distribuídas em blocos quanto ao tipo de gestação (única ou gemelar). 

Quanto maior a relação feto:ovelha, maior será a demanda e energética e, portanto 

maior será a mobilização de reservas, o que pode ser melhor interpretado ao 

associarmos os resultados do AUC de BHB e AGNE ao ECC no momento do teste 

(entre -15 e 0). Akbari et al. (2015) sugeriram modelo experimental com ovelhas para 

avaliar a patogênese das condições associadas ao aumento da mobilização lipídica e 

a resistência insulínica, a partir da indução do quadro com infusão intravenosa de 

emulsão lipídica que elevou as concentrações de AGNE. Contudo, a análise dos 

índices HOMA, RQUICKI e RQUICKI-BHB, que também mostraram diferenças 

significativas em vacas (BALOGH et al., 2008; GUYOT et al. 2017), não podem ser 

diretamente comparados com interpretações de resultados em seres humanos, onde 

RQUICKI é avaliado durante condições de jejum, pois em ruminantes, como 

observado em vacas leiteiras lactantes apresentam há um estado metabólico 

diferente (hipoinsulinemia, hipoglicemia) em comparação com pacientes diabéticos 

humanos (hiperinsulinemia, hiperglicemia). Resultados também poderão ser 

influenciados quando os animais se encontram em condição de estresse, resultando 

em hiperglicemia, e aumento de AGNE (GUYOT et al., 2017).  

 Estudos realizados sobre resistência insulínica com ovelhas durante a 

gestação e lactação demonstraram diminuição da sensibilidade e da capacidade de 

resposta da absorção de glicose estimulada por insulina nos músculos esqueléticos 

quando comparadas com ovelhas vazias (VERNON et al., 1990; VERNON & 

TAYLOR, 1988; PETTERSON et al.,1993). Vacas de leite no início da lactação 

comparadas a vacas secas mostraram sinalização de insulina reduzida (fosforilação 

de tirosina IRS-1) no tecido adiposo (JI et al., 2012), assim como vacas de média 

produção (KERESTES et al.,2009). Debras et al. (1989), utilizando clamp 

euglicêmico-hiperinsulinêmico em cabras, observaram, durante o início da lactação, 

meio da lactação e período seco; redução da capacidade de resposta da absorção de 

glicose estimulada por insulina, apenas no início da lactação. Em se tratando de 

perídodos gestacionais, utiliza-se o teste de tolerância à glicose (TTG) com maior 

frequência (SCHMIDT et al., 1999; GELONEZE et al., 2006), método simples, e com 

baixo risco de efeitos colaterais como hipoglicemia, porém tem como desvantagem a 

impossibilidade de ser realizado em indivíduos com diabetes tipo 1 ou mesmo tipo 2; 

e que apresentem deficiência intensa na produção de insulina (GELONEZE et al., 
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2006), já que a própria sobrecarga de glicose pode induzir supressão na produção 

hepática de glicose em diferentes graus, bem como induzir  sua própria 

metabolização (WAJCHENBERG et al., 1999; GELONEZE et al., 2006); portanto não 

houve impedientes para a realização desse teste no presente estudo, já que 

trabalhamos com ovelhas hígidas. 

 Duehlmeier et al. (2013) avaliaram a sensibilidade à insulina em ovelhas 

gestantes aproximadamente 15 dias antes do parto, diferente do realizado no 

presente estudo, em que o TTG foi realizado aos 28 dias do parto; os autores 

trabalharam com diferentes riscos de TP, estabelecidos de acordo com fatores 

predisponentes, como idade, raça e condições nutricionais, e realizaram TTG com 

administração IV de glicose aos 10,6 ± 2,3 dias antes do parto no grupo de alto risco 

(RH),  15,3 ± 4,5 dias antes do parto no grupo de ovelhas de baixo risco (LR) e 4,6 ± 

1,5 dias antes do parto para o grupo de ovelhas com toxemia (TP),  observaram que 

os hormônios da gestação (progesterona, cortisol, estrógenos e prolactina) estavam 

em concentrações semelhantes nos três grupos experimentais e contribuem para a 

resistência insulínica. Nesse sentido parece que as alterações nos teores de 

progesterona, estrógenos e cortisol circulantes, no periparto, contribuem também para 

redução substancial da função imune, especialmente de neutrófilos (LEBLANC, 

2012). Esses hormônios proporcionam a principal resposta imunitária do útero, a 

imunidade inata e a migração de neutrófilos aliada à atividade fagocitária e oxidativa 

que está associada ao risco de retenção de placenta (RP) metrite e endometrite 

(DOHOO & MARTIN, 1984; KREMMER et al. 1993). 

 A competência do sistema imune é deprimida durante o período periparto 

(KEHRLI et al.,1989). As causas para a redução da função imune não são bem 

conhecidas, mas deve haver envolvimento do balanço energético negativo e ou do 

balanço proteico nesse processo (KREMER et al., 1993; GOFF, 1999; ESPOSITO et 

al., 2014; BOUVIER-MULLER et al., 2016). 

 Na avaliação dos aspectos da imunidade, em relação à geração de EROs, 

os neutrófilos e monócitos só foram influenciados pelo momento do parto, lembrando 

que para essas análises o material analisado foi de 30 dias pré e pós-parto e no dia 

do parto. A resposta dos neutrófilos e dos monócitos estimulados com SaPI foi 

semelhante, isto é, foi menor no momento do parto e assim permaneceu até 30 dias 

após, indicando menor resposta frente a estímulo de bactéria Gram positiva. Curioso 

é que a intensidade de fagocitose apresentou comportamento oposto entre esses dois 
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grupos de células, aumentando apenas após 30 dias do parto para os neutrófilos e 

diminuindo nesse período para os monócitos. Porém, ao analisarmos a porcentagem 

de fagocitose desses grupos celulares, foi observado maior número de neutrófilos 

fagocitando no momento do parto em relação ao período pós-parto e um pico de 

monócitos fagocitando no momento do parto. Essa resposta em pico para os 

monócitos também foi observada em relação à produção de EROs sem estímulo e 

estimulados com PMA. Quanto aos neutrófilos, estes também apresentaram burst 

oxidativo basal e burst oxidativo por estímulo PMA aumentado no parto, porém esses 

permaneceram aumentados aos 30 dias pós esse período. Portanto, com exceção do 

burst oxidativo com estímulo SaPI e a intensidade de fagocitose de neutrófilos, 

observamos maiores respostas no momento do parto para os demais parâmetros nos 

dois grupos celulares. Os monócitos e os neutrófilos tem importante papel no 

momento do parto (BARDOU et al., 2014) e o período pós-parto é mais suscetível a 

infecções devido menor resposta imune (POMEROY et al., 2018; LEBLANC et al., 

2010). Devido ao potencial efeito benéfico dessas vitaminas na melhora da resposta 

imune, em esperava-se que a suplementação melhorasse a resposta das ovelhas 

suplementadas, especialmente com vitamina E (MORGANTE et al, 1999; HATFIELD 

et al., 2000; DONNEM et al.,2015), porém a diferença entre esses autores e o 

presente trabalho está no fato da menor intensidade da mobilização das reservas de 

gordura, pois Bouvier-Muller et al. (2016) observou interferência dos AGNE, quanto 

maior esse metabólito menor a resposta. Já Daniels et al. (2000), ao estudarem o 

efeito da suplementação oral 400UI de vitamina E/dia na resposta imune de 52 

ovelhas, um mês antes do parto e desafiadas imunologicamente com vacina contra 

parainfluenza, observaram que embora a suplementação tenha aumentado a 

concentração sérica de vitamina E no cordeiro, avaliado 3 dias após o nascimento, 

não influenciou a imunidade humoral na ovelha ou a imunidade passiva do cordeiro. 

Assim como no presente estudo, as concentrações de vitamina E aumentaram, porém 

não houve efeito do tratamento sobre a fagocitose, ou qualquer outro parâmetro 

vinculado à produção de ERO por monócitos e neutrófilos. 

 A vitamina D tem se mostrado necessária na regulação das respostas 

imune inata e adaptativa em humanos (NELSON et al., 2012; LANG et al., 2013). Há 

aumento da necessidade de vitamina D durante a gestação, o que pode estar 

associado ao aumento da capacidade de controlar infecções, bem como limitar 

processos inflamatórios, e assim contribuir para melhorar a sobrevivência de cordeiro 
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(LOCKWOOD et al., 2016), já que a vitamina D é transferida via placenta para o feto 

(KOVACS 2008; LAPILLONNE, 2010). Pesquisa sobre os efeitos da vitamina D e a 

gravidade da mastite induzida experimentalmente em gado leiteiro forneceu 

evidências in vivo de mecanismo intracrino de via de sinalização de vitamina D em 

macrófagos e demonstrou o potencial de vitamina D para reduzir a gravidade da 

infecção bacteriana na glândula mamária bovina (NELSON et al., 2012) e ovina 

(LOCKWOOD et al., 2016).  

 Apesar de estudos apontarem melhora da resposta imune em ovelhas e/ou 

cordeiros suplementados com vitamina D, Lockwood et al. (2016), suplementaram 

ovelhas com duas doses de 1 x 106 UI de colecalciferol intramuscular no final da 

gestação com objetivo de melhorar a resposta imune inata de cordeiros, devido seu 

papel como regulador do sistema imunológico (Lang et al., 2013) e, ao avaliarem a 

função imune, a partir da capacidade de fagocitose de monócitos e PMNs e da 

análise de imunoglobulinas-G e anticorpos de toxidóide tetânico após o nascimento, 

observaram que não houve aumento da competência imune de cordeiros à 

suplementação materna de vitamina D e atribuíram à incapcadidade de resposta do 

sistema imunológico. Nesse sentido, apesar de estudos indicarem a melhora da 

vitamina E e/ou da vitamina D na resposta celular, não houve efeito das vitaminas 

sobre o percentual de intensidade de neutrófilos e monócitos nas condições do 

presente estudo, muito provavelmente pelas ovelhas não terem sofrido desafio 

metabólico importante que exigisse vantagem ou benefício da suplementação.   

 Foi demonstrada que a capacidade fagocítica de monócitos foi 

significativamente diminuída em vacas que desenvolveram endometrite nos primeiros 

20 dias pós-parto (BRODZKI et al., 2014). Porém, ainda não está elucidado se a 

composição de subconjuntos ou uma função individual de monócitos possa interfeir 

na suscetibilidade à doenças. Nos seres humanos, no entanto, demonstrou-se que 

existem associações entre condições inflamatórias e composição do subconjunto de 

monócitos (BALBOA et al., 2015). Características funcionais distintas foram relatados 

para os diferentes subconjuntos em resposta ao LPS, que na circulação incita 

monócitos e macrófagos, manifestando resposta imunológica através de ações no 

sistema nervoso central através da ativação do eixo hipotálamo – pituitário – adrenal, 

que através da liberação de hormônios demonstram a situação de estresse (Henrique, 

2015), e na presença de quimiocinas, a curto prazo (3h) induziu uma resposta de 

citocinas pró-inflamatória mais forte em subconjuntos de CD14 + (cM (clássicos) e 
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intM (intermediários)) em comparação com o CD14-ncM (não-clássicos) (HUSSEN et 

al., 2013), e uma resposta pró-inflamatória mais forte em geral após estimulação 

prolongada de LPS (18 h) (CORRIPIO-MIYAR et a.l., 2015).  

 A administração de complexo vitamínico ADE em ovelhas hígidas 10 dias 

antes do parto, não interferiu no metabolismo energético e oxidativo, porém 

proporcionou melhora do status antioxidante dos leucócitos polimorfonucleares não 

estimulados (burst basal) ou estimulados pela LPS (SUCUPIRA, 2015).  No presente 

estudo não foram observados efeitos diretos sobre os estímulos testados, PMA e 

SaPI, porém ao analisarmos os dados de relação entre as variáveis, foi observada 

relação entre burst basal de monócitos e HRFP (P<0,0001; r=0,815); burst oxidativo 

de monócitos estimulados com PMA e HRFP (P<0,0001; r=0,0001); porcentagem de 

fagocitose de monócitos e HRFP (P<0,0001; r=0,793); porcentagem de fagocitose de 

monócitos e teores de vitamina E plasmático (P=0,016; r=0,451); bem como 

intensidade de fagocitose de neutrófilos com GSH-Px e SOD (P=0,016; r=0,4501 e 

P=0,01;r=0,579, respectivamente), mostrando efeito positivo e indireto da 

suplementação com a vitamina E/status antioxidante, principalmente sobre os 

monócitos, já que a vitamina E está mais relacionada a HRFP do que a GSH-Px ou a 

SOD. 

 Os monócitos promovem a peroxidação de lipídios como LDL através da 

geração de EROs, assim como macrófagos secretam várias cicloquinas pró-

inflamatórias como IL-1β, TNF-α e IL-6, que aumentam a adesão endotelial dos 

monócitos (SINGH et al., 2005). Estudos em humanos apontam que a suplementação 

com alfatocoferol, especialmente em doses elevadas, diminuiu a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, e a adesão de monócitos ao endotélio (DEVARAJ et al., 

1996; SCHAAN, 2003; SINGH et al., 2005). Também foi apontado que a 

suplementação com vitamina E, por meio de sua função antinflamatória sobre a 

expressão de sICAM-1, desencadeou efeito inibitório em moléculas de adesão e, 

portanto, da adesão de monócitos que, se aderidos às células endoteliais humanas 

iniciariam eventos para o desenvolvimento da aterogênese (MARTIM et al., 1997). O 

estresse oxidativo atua sobre monócitos com liberação de O2 predominantemente 

através da NADPH oxidase por ativação de PKC, e nas células endoteliais pode ser 

através das mitocôndrias (VENUGOPAL et al., 2002; SCHAAN, 2003), o que pode ser 

suprimido pelo alfatocoferol, o que talvez explique o aumento da liberação de O2 nos 

monócitos em pacientes diabéticos (VENUGOPAL et al., 2002).  



 184 

 Estudos com a suplementação de vitamina E em ratos submetidos a 

estresse induzido demonstraram efeitos benéficos sobre o metabolismo oxidativo com 

a redução das concentrações de TBARS (GOLDFARB et al., 1996). Sharma et al. 

(2000), também sugeriram que a suplementação de vitamina E pode ter efeitos 

benéficos na prevenção de complicações crônicas quando associada à terapia 

convencional em pacientes com diabetes mellitus, através de seu papel 

antinflamatório. Maiores concentrações de vitamina E foram encontradas no plasma e 

fígado e menores concentrações de TBARS em músculo e fígado de ratos controle 

em relação à diabéticos (NAZIROǦLU et al., 2001).  

 Nas análises de imunofenotipagem realizadas no presente estudo, foi 

observado efeito de tempo para todos os anticorpos monoclonais utilizados. Houve 

para CD16-CD14+ interação tempo*tratamento (P=0,0248), 15 dias após a aplicação 

das vitaminas, quando as ovelhas suplementadas com vitamina D apresentaram 

aumento da expressão desses marcadores em relação aos demais grupos. Bardou et 

al., (2014), observaram que o aumento da expressão de CD16- e CD14+ pode estar 

relacionado ao trabalho de parto em mulheres, assim monócitos parecem 

desempenhar papel central, embora complexo durante a gestação, pois estão 

envolvidos na alocação fetal e no parto. Os monócitos CD16- formam a maior 

população, cerca de 90% e as células CD16+ representam cerca de 10% de todos os 

monócitos em condições fisiológicas em repouso. O número de monócitos CD16+ 

pode, no entanto, aumentar ou diminuir em várias condições, como nos quadros 

inflamatórios, infecções graves e sepse. Além disso, pode haver aumento temporário 

de monócitos CD16+ com exercício e estresse excessivos. No presente estudo, 

ovelhas hígidas com ECC baixo, no momento do parto apresentaram menor CD8, 

CD16-CD14+, CD16+CD14-, CD16+CD14+, WC1 e a proporção CD4/CD8. Enquanto 

CD4 e CD206 foram maiores no parto, sem efeito de tratamento. Em estudo com 30 

ovelhas, distribuídas de acordo com concentrações sanguíneas de cortisol, foi 

observada relação CD4 + / CD8 + menor em ovelhas com concentrações de cortisol 

mais elevadas (CAROPRESE et al., 2010).  

 Pomeroy et al. (2018), mostraram que maiores contagens de dois 

subconjuntos de monócitos CD14 + foram preditivas de doença, enquanto, números 

mais elevados do subconjunto de monócitos CD14 - foram negativamente associados 

à doença, e  a este papel de oposição entre os conjuntos foi atribuído papel funcional 

na resposta inflamatória em vacas leiteiras, indicando que o número e a composição 
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dos subconjuntos de monócitos antes do parto estão relacionados à susceptibilidade 

a doenças infecciosas dentro de 2 semanas pós-parto, o que demosntra variações na 

resposta imunológica neste período. 

 A interação com a vitamina D em CD16-CD14+, no presente estudo, pode 

ter ocorrido devido a possível atuação no sistema imunológico, pois seu metabólito 

biologicamente ativo 1,25-dihidroxicolecalciferol (1,25 (OH)2D3) atua como poderoso 

imunoregulador (GRIFFIN et al., 2003). Quantidades significativas de receptores de 

vitamina D em monócitos, macrófagos e timo sugerem papel específico da vitamina D 

no sistema imunológico (MAGGINI et al., 2007). A maioria das células do sistema 

imunológico, exceto as células B, expressam receptores de vitamina D (MATHIEU et 

al., 1994; DELUCA & CANTORNA, 2001; GREGORI et al., 2002; HOLICK, 2004; 

MAGGINI et al., 2007). Há evidências em estudos epidemiológicos em humanos e em 

animais que o status de vitamina D influencia a ocorrência de doenças autoimunes 

mediadas por Th1, devido à capacidade do 1,25(OH)2D3 em inibir a maturação de 

células dendríticas (DC); em regular a baixa produção da IL-12 imunoestimuladora; e 

em aumentar a IL-10 (LEMIRE et al, 1995; DELUCA & CANTORNA, 2001) 

imunossupressora (MAGGINI et al., 2007).  Também foi apontada ação da vitamina D 

sobre a regulação e a diferenciação de células como linfócitos, como observado em 

CD4 por alguns pesquisadores (CANTORNA et al., 2004; ARNSON et al., 2007; 

SZODORAY et al., 2008; CUTOLO et al., 2008,2009; MARQUES et al., 2010), 

também  macrófagos e células natural killer (NK), além do aumento do número e 

função das células T reguladoras (Treg), inibição in vitro da diferenciação de 

monócitos em células dendríticas (ARNSON et al., 2007); e por sua interferência na 

produção de citocinas in vivo e in vitro, diminuição da produção das citocinas 

interferon-g, IL-2 e TNF-a, a partir de células Th1 e estímulo da função células 

Th2 helper (CANTORNA et al, 2004; SZODORAY et al., 2008) inibição da produção 

de IL-17 a partir de células Th17 e estimulação de células T NK in vivo e in vitro, 

inibição in vitro da diferenciação de monócitos em células dendríticas. 

 Ao observarmos a relação positiva de CD16-CD14+, de média intensidade 

com HRFP (r=0,443; P<0,0001), que possui relação com também significativa e de 

média intensidade com a vitamina E (r=0,347; P<0,0001) e do percentual de 

fagocitose de monócitos com a vitamina E (r=0,451; P=0,016), bem como do burst 

basal de neutrófilos com a vitamina E (r=0,389; P=0,041), podemos inferir que, de 

certa forma a vitamina E interferiu em aspectos da imunidade nas ovelhas no 



 186 

presente estudo. Vacas suplementadas a partir dos 60; 30; 15 ou 0 dias antes do 

parto até um mês de lactação com 1000UI de vitamina E, foram monitoradas e foi 

observada melhora da resposta imune por meio do aumento das concentrações 

plasmáticas de imunoglobulinas e menor estresse oxidativo, observado com a  

atividade antioxidante total no plasma reduzida aos 30 dias antes do parto e no parto, 

mostrando melhor estado imune de vacas suplementadas com vitamina E devido ao 

menor estresse oxidativo (CHATTERJEE et al., 2003). A atividade antioxidante, 

avaliada por meio da habilidade de redução férrica plasmática (HRFP), apresentou-se 

menor no dia do parto em todos os grupos, mas a redução foi menor nos animais 

suplementados aos 30 e 60 dias antes do parto, fazendo com que os autores 

concluíssem que a suplementação com vitamina E deveria ser iniciada pelo menos 30 

dias do pré-parto para reduzir o estresse oxidativo em vacas no periparto 

(CHATTERJEE et al., 2003). A suplementação com vitaminas antioxidantes deve ser 

uma prática implementada no período periparto de fêmeas ruminantes, em especial 

nas que estão com ECC elevado, pois, de maneira geral, se observa em animais 

hígidos maior demanda por substâncias antioxidantes nesse período.  

 A utilização de vitamina E em conjunto com o selênio foi feita por Sterndale 

et al (2017) para melhorar a competência imunológica de ovelhas e cordeiros. Os 

autores suplementaram ovelhas com vitamina E e selênio durante a gestação, e não 

observaram interferência na produção de anticorpos colostrais ou na resposta imune 

adaptativa e na resposta imune inata de cordeiros com 14 dias de vida. Mesmo com 

as concentrações de a-tocoferol e selênio aumentaram de 40 a 50% durante o final da 

gestação nos animais suplementados, porém a resposta limitada das ovelhas à 

suplementação com vitamina E e selênio poderia estar associada às ovelhas estarem 

em equilíbrio energético positivo durante final da gestação, à menor concentração de 

vitamina E e selênio na dieta, a dose utilizada, bem como a forma e o tempo de 

suplementação. Outros autores não conseguiram evitar redução nos teores de 

vitamina E em vacas no pré-parto nem mesmo com a suplementação com cerca de 

1000 UI/vaca/dia de vitamina E (BRZEZINKA-SLEBODZINSKA et al., 1994; WEISS, 

1990), esse fato também foi por nós observado no presente estudo. A melhora na 

função de neutrófilos no parto foi observada com a suplementação de vacas com 

3000 e 5000 UI de vitamina E uma semana antes do parto (POLITIS et al., 1995; 

HOGAN et al., 1992; WEISS et al., 1992). Apesar dos resultados ainda conflitantes 

existentes na literatura, LeBlanc et al. (2002), consideram que a administração 
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parenteral de vitamina E no pré-parto em vacas deva ser realizada ao menos 15 dias 

antes do parto para que seja possível evidenciar algum efeito positivo. 

 Desta forma, devemos considerar que efeitos sobre o metabolismo das 

vitaminas D e E, e seu papel sobre o perfil bioquímico, metabolismo energético, 

metabolismo oxidativo e aspectos da imunidade, bem como o momento ideal para 

suplementação parenteral no periparto ainda devam ser estudados, especialmente 

em ovelhas com elevado escore de condição corporal e recebendo dietas com alta 

energia, especialmente silagem de milho como fonte de volumoso. Cumpre ressaltar, 

que a suplementação vitamínica não substitui os quesitos básicos para nutrição de 

ruminantes, porém pode muito contribuir para condições fisiológicas que tendem a 

proporcionar desafios metabólicos no período periparto em sistemas intensivos para 

animais de produção, bem como para mulheres gestantes e pacientes diabéticos.  
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7. CONCLUSÕES 
 
 
 
1 – Ovelhas com ECC moderado não apresentaram resistência insulínica, assim não 

foi possível evidenciar efeito da suplementação das vitaminas D e E nesse aspecto; 

 1.a  RQUICKI BHB é melhor indicador da sensibilidade insulínica do que o 

RQUICKI para ovelhas no período periparto 

 

2- Quanto ao metabolismo oxidativo, apenas a vitamina E foi capaz de reduzir a 

peroxidação lipídica no momento do parto; 

 

3 – Maiores concentrações plasmáticas de alfatocoferol estão positivamente 

relacionadas com melhora da resposta oxidativa dos monócitos sem estímulo e 

estimulados por PMA, bem como a porcentagem de fagocitose desse grupo de 

células; 

 

4 - A suplementação com a vitamina D 108 dias de gestação aumenta a resposta 

CD16-CD14+  

 

5 – Concentrações plasmáticas de 25 hidroxicolecalciferol influenciaram os teores 

plasmáticos de alfa tocoferol 
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