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AV ALlAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CETOSE EM VACAS LEITEIRAS 

RESUMO 

Autor: ERNANI PAULlNO DO LAGO 

Orientador: Prof: Dr. VIDAL PEDROSO DE FARIA 

Um estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a incidência 

de cetose em vacas leiteiras no início da lactação através da análise de beta

hidroxibutirato (BHBA), glicose e aspartato-aminotransferase (AST) no plasma. 

Os efeitos de BHBA, condição corporal e perda de condição corporal sobre a 

performance lactacional e o uso de testes de campo para monitorar vacas com 

cetose também foram avaliados. Cento e dezoito vacas holandesas de um 

rebanho comercial, que pariram entre 5 de fevereiro a 24 de junho de 1996, 

foram estudadas com relação à ordem de lactação, produção de leite, teor de 

gordura e presença de corpos cetônicos (CC) no leite, peso e condição 

corporal, níveis plasmáticos de BHBA, glicose e AST durante as oito primeiras 

semanas de lactação. Também foram observadas as doenças que ocorreram 

neste período. A cetose subclínica foi observada em 16 animais, 

representando 13,5% da amostra, sendo que apenas um caso evoluiu para a 

forma clínica. O pico de incidência ocorreu na primeira e segunda semanas de 

lactação com tendência a ser maior em vacas mais velhas. Os testes de campo 

foram eficientes para detectar a maioria dos animais com cetose, exceto na 

primeira semana de lactação. O escore de condição corporal (ECC) ao parto 

não afetou a produção de leite e a incidência de doenças no período pós-parto. 

Todavia as vacas que tiveram intensa mobilizaçao de reservas corporais 

(avaliada através da perda de mais de 40 kg de peso vivo e 1 ECC), tiveram 

significativamente menor produção de leite e maior incidência de cetose e 

problemas de casco, sendo esta portanto, mais prejudicial do que a própria 
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condição corporal ao parto. BHBA maior que 10 mg/dl afetou negativamente 

a produção de leite no início da lactação porém seus níveis não estiveram 

associados às doenças que ocorreram neste período. Em conclusão, o ECC ao 

parto não afetou a performance das vacas no pós-parto, entretanto grande 

mobilização de reservas aumentou a incidência de cetose e reduziu a produção 

e leite. Assumiu-se que a cetose esteja ocorrendo com incidência semelhante 

em vários outros rebanhos que adotam o mesmo nível de manejo, conforto e 

práticas de alimentação que o do rebanho estudado, e foi sugerido que o 

supercondicionamento das vacas ao parto deve ser evitado. 
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INCIDENCE OF KETOSIS IN DAIRY COWS: EVAlUATION 

SUMMARY 

Author: Ernani Paulino do lago 

Adviser: Prof. Dr. Vidal Pedroso de Faria 

A survey was conducted to determine the incidence of energetic 

metabolic disorders in dairy cows on early lactation using blood leveis of p
Hidroxibutiric acid (BHBA), glicose, and Aspartate-aminotransferase (AST). 

The effects of BHBA leveis, body condition score (BCS) and body condition 

loss on lactation performance were determined. A field test to identify ketotic 

animais was also used. One hundred and eighteen Holstein cows from a 

commercial heard, calving from February 5 and June 24 of 1996 were used 

during the first 8 weeks post partum. Data was collected for parity, milk 

production, milk fat content, ketones in milk, body wight and condition score, 

plasma leveis of BHBA, glicose e AST. The incidence of diseases was also 

monitored. Subclinical ketosis was observed in 16 (13.5%) animais. One 

animal developed clinicai signs. Peak incidence occurred in the first two weeks 

of lactation with older cows being the most affected. The field test was 

efficient in detecting most ketotic animais except in the first week post 

partum. BCS at parturition did not affect milk production nor incidence of 

diseases post partum. However cows with high mobilization of body reserves 

produced less milk and had a higher incidence of ketosis, and hoof problems 

indicating that BCS loss ís a better predíctor of the incidence of dísorders then 

the absolute value. BHBA values grater then 10 mg/dl decreased milk 

production on early lactation but was not associated to other problems during 

the period. In conclusion, BCS at parturition did not affect cows performance 
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pospartum;however, mobilization of body reserves (>40 kg and > 1 BCS), 

increased incidence of ketosis and reduced milk production. Was assumed 

that incidence of ketosis are similar to other herds with similar management, 

nutrition and animais comfort, and was suggest that overconditioned cows at 

parturition must be avoided. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o número de fazendas que exploram a pecuária 

leiteira utilizando sistema de confinamento total tem aumentado 

consideravelmente no país. Dessa forma tem havido maiores investimentos em 

melhores instalações e equipamentos e também tem sido observado grande 

aumento nos custos com alimentação. Obviamente para justificar esses 

investimentos estão sendo selecionados animais de alto valor genético para 

que altas produções sejam obtidas, e, é natural de se esperar que esse avanço 

tecnológico deva continuar no futuro. 

Em nosso entendimento a habilidade da vaca leiteira em produzir 

grandes quantidades de leite é governada principalmente pela sua capacidade 

genética, conforto, práticas de alimentação e qualidade dos alimentos. No que 

se refere às práticas de alimentação desses animais, muitas mudanças tem 

sido observadas e nos últimos 10 anos valiosos progressos tem sido 

alcançados. Todavia a perfeita alimentação de uma grande produtora de leite 

no início da lactação ainda permanece um desafio para os pesquisadores 

devido às grandes mudanças hormonais e metabólicas experimentada pela 

vaca neste período. 

Normalmente uma boa alimentação da vaca no período seco pode 

ser alcançada sem dificuldade e geralmente consegue-se que ela acumule 

reservas corporais para iniciar a lactação; inclusive em muitos rebanhos se 

observa vacas excessivamente gordas, o que pode ser prejudicial à saúde das 

mesmas. 
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Ao aproximar-se o parto há uma redução dramática no consumo de 

matéria seca, (Bertics et alo 1992, Grant et aI. 1995, Grummer, 1995), e 

parte das necessidades em energia e proteína precisam ser supridas pela 

mobilização das reservas corporais. Após o parto essa situação se agrava 

nítidamente devido a demanda súbita de nutrientes para a produção de leite 

sem que haja um devido aumento na capacidade de ingestão de matéria seca 

(MS). Assim, é inevitável que haja um déficit energético nesta fase, a Iipólise 

sobrepõe significativamente a lipogênese levando a uma grande e rápida 

mobilização das reservas corporais que se traduz em um estresse metabólico. 

Essa situação prejudica ainda mais o consumo de MS, afeta a produção de 

leite e a saúde geral, tornando as vacas mais susceptíveis a transtornos 

metabólicos e a doenças infecciosas. 

A despeito da grande quantidade de gordura mobilizada, o aporte de 

glicose pode ainda ser insuficiente para atender a grande demanda da glândula 

mamária, havendo assim uma oxidação incompleta dos ácidos graxos liberados 

para o metabolismo hepático, com conseqüente aumento na formação de 

corpos cetônicos (CC). 

Os níveis de CC circulantes tem sido correlacionados positivamente 

com aumento nos níveis plasmáticos de ácidos graxos não esterificados 

(AGNE), e baixos níveis plasmáticos de glicose, além da redução na 

performance geral. Isso leva a concluir que os CC podem ser utilizados para 

auxiliar na identificação dos animais que estejam experimentando transtornos 

no metabolismo energético. 

Transtornos no metabolismo energético, caracterizados por altos 

níveis de CC circulantes definem uma condição também conhecida como 

cetose dos ruminantes. Este termo cetose tem sido muito criticado e apontado 

como sendo um nome inadequado para definir um quadro metabólico que 

também inclui redução na disponibilidade de carboidratos, aumento no 
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metabolismo de lipídios e mudanças hormonais (Bergman, 1970). De fato, 

durante o período em que a vaca passa por transtornos no metabolismo 

energético, a hipercetonemia é somente um distúrbio bioquímico que ocorre 

entre as várias mudanças metabólicas observadas. A hipercetonemia 

propriamente dita pode ocorrer também em várias outras situações como jejum 

prolongado, dietas pobres em carboidratos e ricas em gorduras, situações de 

estresse, anestesia e redução na função hepática (Wakil e Bressler, 1962), e 

também pode ocorrer em fêmeas de varias outras espécies (Bergman e Sellers, 

1960). Em nosso entendimento, analizando corretamente as características 

metabólicas de transtornos no metabolismo da energia, pode-se sugerir então 

que na verdade a cetose de vacas leiteiras no pós-parto se trata de uma 

síndrome, todavia o termo cetose ainda é utilizado por ser ainda bastante 

aceito no meio científico (Nielen et aI. 1994, Gustafsson et aI. 1993, Duffield 

et aI. 1995, Lean et aI. 1991, Lean et aI. 1992, Drackley et aI. 1992). 

Em vacas leiteiras a cetose ocorre principalmente logo após o parto. 

Os principais sinais clínicos da cetose são: queda acentuada na produção de 

leite, perda de apetite principalmente de alimentos concentrados, alterações 

nas fezes e ocasionalmente sinais neurológicos (Duffield et aI. 1995). Estes 

sintomas são evidentes permitindo que o produtor tome as providências 

necessárias. 

A cetose também pode ocorrer sem que o animal apresente os sinais 

clínicos da doença, só podendo ser detectada pela quantificação dos níveis de 

CC no soro ou leite, forma essa denominada de cetose subclínica. Embora 

esta palavra "subclínica" seja considerada incorreta por alguns pesquisadores 

já que a doença pode ser diagnosticada por algum meio, este termo tem sido 

aceito e tradicionalmente utilizado pela grande maioria dos autores para definir 

esta condição em que há aumento excessivo nos níveis de CC circulantes sem 

a expressão dos sinais clínicos. Dados de pesquisa em vários países relatam 
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a cetose subclínica como sendo de maior ocorrência, o que nos leva a concluir 

que esta seja a forma que causa maiores prejuízos à exploração leiteira. 

Na maioria das vezes a cura da cetose ocorre espontaneamente, 

sem tratamento, pela redução natural na produção de leite ou aumento 

voluntário no consumo de MS, mas até que isso ocorra a produção total já terá 

sido afetada. Embora a prevenção seja a única maneira de evitar os prejuízos, 

alguns testes de campo também tem sido utilizados na tentativa de identificar 

precocemente o aparecimento da cetose através da presença de CC no leite 

e assim minimizar os prejuízos. 

Considerando que o fator chave na susceptibilidade da vaca aos 

transtornos no metabolismo da energia é a prioridade metabólica dada à 

demanda por nutrientes pela glândula mamária, numa fase em que o apetite 

é limitado, para se prevenir estes transtornos se faz necessário conhecer os 

efeitos do início da lactação no metabolismo intermediário, controle do apetite 

e perda de condição corporal. 

Dessa forma, entre as doenças da produção que afetam a saúde da 

vaca leiteira no início da lactação os transtornos no metabolismo da energia, 

que também pode ser definido como cetose, se incluem dentre os mais 

importantes pois interferem diretamente no pico de produção de leite, além de 

haver suspeitas que estejam relacionados com a redução da performance 

reprodutiva e aumento da incidência de doenças do periparto. 

Nos países mais avançados tem havido grande interesse no estudo 

da cetose, principalmente para se conhecer os mecanismos bioquímicos pelos 

quais a deficiência de energia afeta adversamente a produtividade e assim 

possibilitar regular o balanço energético negativo que ocorre após o parto. 

Em nosso país, de acordo com a atual tendência dos criadores em 

querer aumentar a produção de leite com menor custo possível, foi 

hipotetizado que esses transtornos no metabolismo da energia possam estar 
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ocorrendo de maneira significativa em nosso meio e exercendo um impacto 

substancial na produção de leite nos rebanhos mais produtivos. 

No Brasil poucos trabalhos foram desenvolvidos nesta área, 

principalmente utilizando análise quantitativa de CC e também relacionando 

cetose com condição corporal e outras doenças, o que pode ser observado 

pela modesta literatura nacional a esse respeito. 

Dessa forma se justifica um estudo em nosso meio referente a esta 

enfermidade metabólica que pode se tornar futuramente uma das causas de 

prejuízo considerável na produtividade das fazendas que estão melhorando 

cada vez mais a capacidade produtiva de seus rebanhos. 

Os objetivos deste trabalho foram: 

a) determinar a incidência de animais que apresentam transtornos no 

metabolismo da energia, diagnosticados como cetose; 

b) estudar o efeito da condição corporal ao parto sobre alguns parâmetros do 

metabolismo energético, produção de leite e incidência de doenças no 

início da lactação; 

c) estudar o efeito da perda de peso nas oito primeiras semanas de lactação 

sobre alguns parâmetros do metabolismo energético, produção de leite e 

incidência de doenças no início da lactação; 

d) estudar os níveis plasmáticos de BHBA nas oito primeiras semanas de 

lactação e sua correlação com vários parâmetros tais como: número de 

lactação, produção de leite, níveis de glicose plasmática, níveis de 

aspartato-aminotransferase plasmática (AST), presença de CC no leite, 
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escore de condição corporal (ECC) ao parto, perda de ECC, perda de peso 

e doenças que ocorrem no período pós parto . 

e) avaliar dois testes de campo aplicados ao leite para diagnosticar cetose 

subclínica e sua concordância com teste laboratorial. 

Dessa forma poderá se obter dados para futuramente estimar a 

incidência de cetose em vacas leiteiras sob nossas condições e também 

adquirir experiência para estruturar futuras pesquisas nesta área. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Introdução 

o suprimento energético aos tecidos corporais é feito continuamente 

através da oxidação de compostos de carbono. Entre todos os compostos de 

carbono apenas um número limitado pode ser oxidado a nível celular, sendo 

que o corpo provê aos tecidos um constante suprimento destes compostos 

através de um elaborado sistema de transporte e interconversão entre 

carboidratos, lipídios e proteínas. Quando este sistema falha, surgem os 

chamados transtornos no metabolismo da energia. 

Segundo Herdt (1988), o final da gestação e início da lactação 

representa uma difícil demanda metabólica para a vaca leiteira, pois além do 

grande requerimento em energia há ainda necessidade de enormes quantidades 

de glicose propriamente dita para sustentar a síntese de lactose pela glândula 

mamária, e que as vacas de alta produção podem requerer para esta finalidade 

até 80% do suprimento total de glicose para o organismo. 

Paradoxalmente ao aumento no requerimento de energia no final da 

gestação e no período pós-parto, a vaca experimenta uma dramática redução 

no consumo de MS imediatamente antes do parto (Bertics et aI. 1992, 

Vazquez-Anon et aI. 1994). Recentemente Santos (1996), estudando o efeito 

da condição corporal pré parto sobre a performance lactacional em dois grupos 

de vacas consideradas como sendo gordas (ECC > 4), e magras (ECC < 3,5), 

encontrou uma redução no consumo de MS entre as últimas quatro semanas 



8 

de gestação até o dia do parto, de 64% e 52% para os dois grupos 

res pectiva me nte. 

Devido ao aumento na demanda em energia sem o correspondente 

aumento na ingestão de alimentos, a maioria das vacas experimentam algum 

grau de deficiência energética, o que resulta em mobilização das reservas 

corporais (Duffield et aI. 1995, Baird, 1982). A maioria das reservas corporais 

esta estocada na forma de lipídios no tecido adiposo, sendo que este é o 

principal tecido mobilizado durante o déficit energético (Komaragiri e Erdman, 

1995. Bauman e Currie (1980), calcularam que as vacas com pico de 

produção acima de 35 kg (4% FCM), mobilizam energia equivalente a 50 kg 

de lipídio ou 9 kg de leite por dia durante as primeiras 10 semanas de 

lactação. 

A mobilização das reservas corporais aumentou drásticamente a 

infiltração de gordura no tecido hepático neste período (Vazquez-Anon et aI. 

1994, Studer et aI. 1993), que associado ao déficit em glicose levou a um 

aumento na produção CC. O aumento dos CC pode ser detectado no sangue, 

leite e urina e dependendo da sua magnitude leva a uma condição também 

conhecida como cetose (Lingaas e Tveit, 1992, Drackley et aI. 1992, Baird, 

1982, Hibbitt, 1979). 

2.2 Considerações sobre cetose de vacas leiteiras 

De acordo com Gustafsson et aI. (1993), a cetose é um problema 

associado diretamente ao inadequado suprimento energético para vacas 

leiteiras de alta produção no inicio da lactação. Uma de suas características 

bioquímicas é o aumento dos níveis de CC circulantes, os sintomas são 

inespecíficos e se confundem facilmente com os de outras doenças comuns 

neste período, dificultando sua identificação. No entanto, uma redução no 
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apetite e na produção de leite estão sempre presentes, e embora possam não 

ser percebidas, são suficientes para causar prejuízos. Duffield et aI. (1995), 

definiu esta situacão onde haviam elevados níveis de CC circulantes sem 

expressão de sinais externos que pudessem distinguir a vaca cetótica das 

demais como sendo uma forma subclínica de ocorrência da doença. 

A cetose foi descoberta no século passado e desde o início deste 

século tem sido objeto de estudo em vários países (Shaw, 1956; Pehrson, 

1966). Há uma tendência em ocorrer principalmente em animais de alta 

produção e por isso esta condição é reconhecida como sendo de substancial 

significado econômico numa exploração leiteira (littledike et aI., 1981). 

Inicialmente a cetose foi descrita como sendo somente uma 

desordem no metabolismo de carboidratos (Krebs, 1966). Embora na década 

de 80 muitos progressos tenham sido obtidos a respeito de sua patogenia 

(Baird, 1982, Kronfeld, 1982), os seus mecanismos ainda não foram 

totalmente elucidados. Recentes descobertas no metabolismo de ruminantes 

sugeriram que além de carboidratos e lipídios, vários outros fatores 

metabólicos e hormonais também exerçem um impacto substancial na origem 

da doença. 

Em vários países de todo mundo tem havido grande interesse em 

estudar a incidência de cetose nos rebanhos leiteiros, devido aos prejuízos que 

ela pode causar direta ou indiretamente. 

Duffield et a!. (1995), em recente pesquisa envolvendo vacas de 

93 rebanhos no Canadá encontraram uma incidência de 14,1 % de animais 

apresentando níveis plasmáticos de BHBA maior ou igual a 1200 umol/L, nos 

primeiros 60 dias pós-parto, sendo este valor equivalente a 10,4 mg/dl. Nesta 

pesquisa foram estudadas 1333 vacas com número variado de parições, sendo 

que a partir da quarta lactação a incidência foi significativamente maior que na 

primeira (P < 0.05). 
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Andersson (1988), relatou que nos estudos de campo envolvendo 

grande número de animais tem sido difícil identificar as vacas subclinicamente 

ou clinicamente cetóticas, assim como tem sido difícil colheitar dados clínicos 

e amostras de sangue e leite simultâneamente. Isto significa que a maioria das 

investigações que descrevem a prevalência de hipercetonemia podem estar 

incluindo ambas as formas. 

A prevalência da doença é quase sempre relatada para os primeiros 

dois meses de lactação, com uma taxa variando de 7 a 32% de acordo com 

vários fatores incluindo número de parições, semana de lactação, produção do 

rebanho e estação do ano (Andersson e Emanuelson, 1985, Kauppinen, 1983, 

Dohoo e Martin, 1984, Duffield et aI. 1995), sendo que o pico ocorreu 

usualmente durante a quarta semana de lactação (Dohoo e Martin, 1984). 

Todavia nos últimos anos tem sido relatado uma incidência maior nas duas 

primeiras semanas após o parto, sugerindo que o aumento do estresse no 

início da lactação devido a uma maior produção de leite tem mudado o pico de 

ocorrência da doença em direção ao parto (Duffield et alo, 1995; Santos, 

1996). 

Dohoo et aI. (1983), relataram uma taxa de incidência de 9,6% para 

cetose subclínica em vacas canadenses e Riemann et ai. (1985), relataram que 

15 % de todas as vacas da Noruega receberam tratamento para cetose. No 

norte da Europa vários trabalhos indicam uma incidência em torno de 11,5% 

para cetose subclínica (Lindstrõn et alo, 1984). Na Dinamarca, Wiladsem et aI. 

(1993), verificaram que a incidência de vacas com hipercetonemia variava de 

zero a 40% dependendo da estação do ano, da idade e do intervalo de partos, 

com alta prevalência nos meses frios e em vacas mais velhas. 

Kauppinen (1983) I analisando níveis de acetoacetato no leite 

encontrou uma prevalência de 13% e 34% para cetose clínica e subclínica 

respectivamente em vacas das raças holandesa e ayrshire no início da 
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lactação. Quirós et aI. (1993), relataram uma incidência de 7,6% de cetose 

subclínica em 19 rebanhos leiteiros da Costa Rica. Uma alta incidência (24%) 

foi verificada por Fatur et aI. (1993), em rebanhos do sul da Europa. Incidência 

menor (3,7%) foi encontrada em rebanhos do Texas (Jordan e Fourdraine, 

1993). 

No Brasil, Magalhães e Belém (1995), realizaram um estudo 

preliminar sobre a ocorrência de cetose subclínica em um rebanho leiteiro. 

Estes autores estudaram 22 vacas da raça holandesa nas 6 primeiras semanas 

pós-parto, utilizando o teste de Rothera descrito por Kaneko (1980), para 

identificar a presença de CC no leite e encontraram uma incidência de 18,8% 

de casos positivos, com maior ocorrência na terceira semana de lactação. 

Todavia em estudo anterior Castillo e Castillo (1994), analisando a presença 

de acetona e acetoacetato no leite de vacas leiteiras no início da lactação 

utilizando o mesmo método não puderam encontrar nenhum caso positivo, 

alegando que o elevado consumo de alimentos concentrados pelas vacas 

utilizadas em seu estudo pOderia ser a causa. 

Pode-se concluir que há muitas variações a respeito da incidência 

de cetose em vários países. Isto pode ser explicado pelo uso de diferentes mé

todos de diagnóstico e critérios de definição que separa animais normais e com 

cetose, além da variação que pode existir entre rebanhos e áreas geográficas. 

Atualmente nos Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa 

a cetose ainda é alvo de vários pesquisadores, confirmando sua importância 

numa exploração leiteira. 

2.2.1 Efeitos da cetose na produção de leite 

o relacionamento entre cetose e produção de leite foi investigado 

em vários trabalhos. A secreção de leite foi fortemente dependente da 
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disponibilidade de glicose para a glândula mamária formar lactose (Hove, 

1978), e foi evidente que a dificuldade em fornecer glicose suficiente para 

elevadas produções de leite contribuiu para o desenvolvimento de 

hipercetonemia. 

A cetose, principalmente a forma subclínica, se reveste de grande 

importância econômica por ocorrer justamente no período mais crítico da 

lactação, onde o menor transtorno pode levar a perdas significativas na 

produção total de leite (King, 1979). 

Tem sido relatada correlação positiva entre CC no sangue e 

produção de leite (Herdt et aI. 1981, Kauppinen, 1983, Andersson e 

Emanuelson, 1985,) sugerindo que as vacas mais produtoras padecem mais 

facilmente de transtornos no metabolismo da energia. 

Detileux et aI. (1994), pesquisaram os efeitos da cetose na 

produção de leite e verificaram que as vacas cetáticas apresentavam uma 

depressão na curva de lactação quando comparadas com vacas não cetóticas, 

e Que a perda na produção de leite foi de 44,3 kg para os 17 dias 

subsequentes ao diagnóstico da doença. Todavia, neste mesmo experimento 

os autores estimaram que a produção de leite em 305 dias para as vacas com 

cetose foi maior em 141,1 kg do que o grupo não cetático, e concluíram que 

embora perdas de leite tenham ocorrido após a doença, as vacas com cetose 

produziram mais leite na lactação total do que aquelas não cetóticas e que a 

produção poderia ter sido maior se as mesmas não tivessem sido afetadas pela 

cetose. 

Por outro lado também tem sido relatado correlação negativa entre 

concentração de CC no leite e produção de leite (Dohoo e Martin, 1984; 

Andersson e Emanuelson, 1985). 

Andersson e Gustafsson (1990), analizando 4 categorias de animais 

de acordo com os seus níveis de acetona no leite verificaram que a produção 
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de leite foi menor na categoria com alto nível de acetona. Foi demonstrado 

também em outro excelente trabalho de Gustafsson et aI. (1993), que, 

estudando 38.624 lactações de 474 rebanhos na Suécia, encontraram que as 

curvas de lactação das vacas cetóticas tinham uma forma anormal, com um 

pico invertido no início da lactação. Estudos realizados na Finlandia por 

Miettinen et aI. (1993), demonstraram uma associação entre baixos níveis de 

acetona no leite e alta produção de leite, e que redução na produção ocorria 

em vacas com cetose subclínica no início da lactação. Estes autores 

concluíram ainda que as vacas cetóticas poderiam não alcançar o potencial 

máximo naquela lactação. 

Em nosso entendimento CC no sangue apresentam correlação po

sitiva com produção no leite, no entanto, quando ultrapassam os limites 

fisioló-gicos eles causam efeito negativo. Quando estes limites são 

ultrapassados os CC aparecem no leite, logo os CC no leite tendem a 

apresentar somente correlação negativa com produção de leite. Dessa forma 

podemos concluir que pelo menos durante o período de ocorrência da doença 

há redução na produção de leite e que mesmo que os animais mais produtivos 

sejam os mais afetados, a produção total de leite destes animais pode 

também ser menor que a do rebanho dependendo da magnitude das perdas e 

duração da cetose. 

Os efeitos da seleção para produção de leite sobre a ocorrência de 

cetose também tem sido estudados. Tveit et aI. (1992), analisando os fatores 

relacionados à etiologia da cetose na Noruega concluíram que uma intensiva 

seleção para produção de leite como único critério, pode futuramente causar 

aumento na incidência de cetose. Pesquisadores da universidade de Minnesota 

(Jones et aI., 1994), reuniram dados de 16 anos de acompanhamento e 

verificaram que havia aumento significativo nos gastos com cetose no grupo 

selecionado em relação ao grupo controle, sugerindo aumento na incidência 
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da doença quando se melhorava a produção do rebanho. Todavia, Duffield et 

aI. (1995), investigando 1333 vacas em rebanhos no Canadá compararam os 

resultados de sua pesquisa com os resultados de pesquisas anteriores naquele 

país e concluíram que, embora a produção dos rebanhos naquele país tenha 

aumentado nos últimos 10 anos em 29 pontos na média de classificação de 

rebanhos, a incidência média de animais apresentando níveis de BHBA maiores 

que 12,5 mg/dl mudou muito pouco. Isto sugere que o melhor manejo e 

alimentação pode, em algum grau, reduzir o estresse lactacional. 

Muitos pesquisadores tem demonstrado através de seus trabalhos 

as perdas que ocorrem na produção de leite. Dohoo e Martin (1984), 

estudaram lactações de vacas com hipercetonemia e concluíram que a cetose 

subclínica reduziu a produção de leite com níveis leve a moderado de 

hipercetonemia em 4,4 % e 6,05% respectivamente. Também Lucey et aI. 

(1986), demonstraram uma redução de cerca de 70 kg de leite nas duas 

semanas em que as vacas apresentaram níveis altos de CC circulantes. 

Também em seu trabalho, Detileux et aI. (1994), verificaram que as vacas 

cetóticas apresentavam uma perda na produção de leite de de 44,3 kg para 

os 17 dias subsequentes ao diagnóstico da doença. 

Gustafssonn et aI. (1993), analisando a produção de leite de vários 

rebanhos na Suécia estimou uma perda de 328 kg de leite nos primeiros 200 

dias de lactação para os animais com níveis de acetona no leite acima de 4. 1 

mg/dl. Recentemente Guard (1996), utilizando resultados de pesquisa e 

experiência de campo, fez um levantamento sobre os custos da cetose em 

vacas leiteiras. Neste estudo o autor concluiu que 1 % dos casos terminaram 

em morte da vaca, em 5 % dos casos as vacas foram descartadas e nos 

demais casos as vacas apresentaram uma perda de leite de aproximadamente 

200 kg para aquela lactação. Resultados de pesquisas realizadas na França 

envolvendo 4123 vacas de 47 rebanhos também têm apontado correlação 
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significativa entre cetose e descarte (Beaudeau et alo, 1994). Também na 

Noruega, o U Annual Report of the Norwegian Cattle Disease Recording 

System" (1992), apontou no ano de 1991 a cetose e mastite como sendo 

responsáveis por 60% de todos gastos com serviços veterinários naquele país. 

2.2.2 Efeitos da cetose na performance reprodutiva 

Também uma importante maneira pela qual a cetose pode afetar a 

produtividade do rebanho é através da redução da fertilidade. A função 

reprodutiva é estreitamente relacionada com a deficiência de energia e às 

mudanças metábolicas e hormonais que ocorrem no pós-parto. 

Desde a década de 70 vários pesquisadores tem observado que 

baixo consumo de energia prejudica a função reprodutiva em vacas leiteiras 

(Lamond, 1970; Olds e Thrift, 1979; Spalding, 1975). Altas concentrações de 

CC no sangue também foram relacionadas com redução na fertilidade 

(Benjaminsen, 1977, citado por Baird, 1982), o que sugere uma interferência 

da cetose na reprodução. 

Vários trabalhos relataram uma dilatação do período de serviço em 

vacas com deficiência energética (Stevenson e Britt, 1979; Andersson, 1988; 

Butler e Smith, 1989; Staples e Thatcher, 1990). 

A seleção genética para altas produções de leite resultou em 

aumento nos níveis sanguíneos de hormônios lactogênicos além de reduzir a 

insulina. Estas alterações afetaram de algum modo a atividade ovariana (Nebel 

e McGilliard, 1993; Spicer et aI. 1993; Spicer e Echternkamp, 1995). Um 

efeito negativo de altos níveis de CC sobre o hormônio liberador de 

gonadotropina (GnRH), liberado pelo hipotálamo tem sido sugerido (Butler & 

Smith, 1989). Isto explicaria um maior período de serviço nos animais com 

altas concentrações de CC circulantes. 
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o ponto máximo de deficiência energética ocorre durante as duas 

primeiras semanas de lactação (Butler et aI., 1982; Grummer, 1995), e a 

primeira ovulação geralmente ocorreu aproximadamente 10 dias após o nadir 

do balanço energético (Butler et aI., 1982; Butler e Smith, 1989). Vacas que 

chegam ao parto excessivamente condicionadas podem ter sua performance 

reprodutiva comprometida devido ao longo período de balanço energético 

negativo a que estão sujeitas (Fergusson, 1991; Fergusson et aI., 1994; 

Garnsworthy et aI., 1987; Garnsworthy, 1988; Gearhart et aI., 1990). 

Na Suécia Anderson e Gustafsson (1990), analisando 15438 vacas 

em 471 rebanhos verificaram que as vacas com altos níveis de acetona no 

leite apresentavam maior freqüência de cistos ovarianos e maior período de 

serviço. Também na Suécia, Emanuelson et aI. (1993), estudando vacas de 

1692 rebanhos naquele país puderam confirmar estes resultados e verificaram 

que a cetose aumentava o risco de ocorrer disfunção ovulatória. Dohoo e 

Martin (1984), relataram que a cetose aumentava o risco de ocorrer infecções 

uterinas e cistos ovarianos e Kuzma et aI. (1994), verificaram diminuição na 

eficácia do tratamento para ovários císticos. Andersson e Emanuelson (1985), 

observaram que rebanhos com alta incidência de cetose subclínica tinham 

estes problemas reprodutivos. 

2.2.3 Relação com outras doenças 

Vários estudos epidemiológicos foram realizados para se estabelecer 

um relacionamento entre as doenças comuns do periparto e cetose 

(Markusfeld, 1985; Bendixen et aI., 1987; Erb e Grohn, 1988; Grohn et aI., 

1989). Alguns transtornos à saúde da vaca leiteira puderam ser identificados 

como retenção de placenta (Curtis et aI., 1985), obesidade (Fronk et aI., 

1980) e mastite (Ardersson, 1 993). Dohoo e Martin (1984), relataram que as 
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vacas com cetose tinham alto risco de desenvolver deslocamento de abomaso. 

Outras doenças como reticuloperitonite traumática, infecções uterinas e 

mastites também tem sido associadas. 

Complementando estes resultados, Bendixen et aI. (1987) 

constataram que paresia da parturiente também aumentava o risco de cetose, 

e nos trabalhos conduzidos por Grohn et aI. (1989), diferentes problemas de 

casco também estavam asociados à doença. No Chile, Wittwer et aI. (1993), 

analisaram os níveis plasmáticos de BHBA em 76 vacas com síndrome da vaca 

deitada. Neste trabalho os autores verificaram que, embora a causa principal 

da síndrome era paresia da parturiente, a cetose estava associada em 3% dos 

casos. Entretanto, para estes trabalhos concluímos que o aumento dos níveis 

de CC circulantes esteja ocorrendo principalmente de forma secundária devido 

à dificuldade do animal em se alimentar e podem não estar caracterizando 

devidamente a cetose de vacas leiteiras no pós-parto. 

Mastite tem sido utilizada como exemplo de doença que tem seu 

risco aumentado com o surgimento da cetose (Baird, 1982, Emery et aI., 

1968; Uttledicke et aI., 1981). Anderson (1993), estudando rebanhos na 

Alemanha encontrou que esse risco poderia aumentar até 5 vezes em vacas 

com cetose e concluíram ainda que o risco de cetose era 3 vezes maior em 

vacas com paresia da parturiente. Resultados de pesquisas conduzidas na 

Universidade de Cornel! puderam confirmar estes reultados. Nestes trabalhos, 

Oltenaco et aI. (1994), verificaram ainda que vacas com mastite clínica 

produziram menos 260 kg de leite e tinham 2,8 vezes mais chances de serem 

descartadas. Por outro lado Emanuelson et aI. (1993), analisando 18110 em 

924 rebanhos na Suécia verificaram que o risco de mastite foi influenciado 

somente por retençao de placenta, mas que a cetose aumentava falhas na 

ovulação. 
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Muitas pesquisas tem sido conduzidas na tentativa de identificar os 

mecanismos através dos quais os CC possam influenciar a saúde geral do 

organismo. Um dos aspectos que tem recebido grande atenção, é como as 

mudanças . bioquímicas que ocorrem no sangue poderiam influenciar a 

capacidade funcional das células do sistema imune, levando a uma diminuição 

da resistência às doenças em vacas com cetose. 

Os resultados obtidos nestas pesquisas tem sido conflitantes. Vários 

autores sugeriram que o aumento nas concentrações de CC poderiam reduzir 

a atividade dos linfócitos-Te dessa forma tornava as vacas mais susceptíveis 

às doenças infecciosas durante a cetose clínica ou subclínica (Baird, 1982; 

Littledicke et aI., 1981; Targowski e Klucínski, 1983; Targowski et aI., 

1985). 

Targowski e Klucínski (1983), verificaram que linfócitos-T periféricos 

de bezerros com cetonemia induzida exibiram redução in vitro na síntese de 

DNA induzido por mitogênico em relação ao grupo controle, e que estes 

bezerros apresentaram sinais clínicos de problemas respiratórios, sugerindo 

que o sistema imune estaria comprometido. 

Klucinski et aI. (1988a), estudaram in vitro o efeito do aumento nas 

concentrações de BHBA, acetoacetato e acetona na atividade in vitro de 

linfócitos-T isolados de leite e sangue periférico de vacas saudáveis. Os 

resultados destas pesquisas indicaram que pelo menos BHBA e acetoacetato 

prejudicaram a atividade destes linfócitos, os quais são de importância crucial 

na imunidade da glândula mamaréa. Complementando os resultados acima 

estes mesmos autores (Klucinski et aI. (1988b), verificaram em outra pesquisa 

que os CC inibiam significativamente a atividade fagocítica de macrófagos e 

polimorfonucleares isolados de amostras de leite. Este autores sugeriram então 

que esta poderia ser uma das razões para a alta freqüência de mastite 

observada em vacas durante a cetose. 
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Pesquisas realizadas na Inglaterra por Gregory et aI. (1993), 

utilizando culturas de celulas-T de seres humanos para verificar o efeito de 

BHBA no sistema imune de pacientes diabéticos, permitiu a esses autores 

concluir que em condições extremas de cetoacidose a atividade das celulas-T 

poderiam estar reduzidas e poderia ser uma das causas da predisposição 

destes pacientes a infecções fúngicas. 

Também estudos realizados na Alemanha por Kandefer et aI. (1992), 

avaliaram a resposta do sistema imune de leucócitos em vacas lactantes com 

cetose e verificaram uma baixa atividade de interferom gama produzido por 

estas vacas em relação ao grupo de vacas saudáveis. 

Kremer et aI. (1993), avaliou a severidade de mastite experimental 

por E. coli em vacas cetonêmicas e saudáveis, e verificou que nas vacas com 

cetose, a mastite foi mais severa e negativamente relacionada com a 

quimiotaxia de leucócitos polimorfonucleares avaliados previamente in vitro. 

Por outro lado, Franklin et aI. (1991), através de estudos in vitro, 

apresentaram que CC em concentrações semelhantes à de vacas cetóticas não 

tiveram efeito na síntese de DNA por linfócitos-T. Também Nonneck et aI. 

(1992), avaliaram os efeitos, individual e combinados de CC e glicose sobre 

a produção de IgM in vitro por linfócitos colheitados de novilhas holandesas 

previamente sensibilizadas, e concluíram que a secreção de IgM não foi 

afetada ou até moderadamente estimulada na presença de CC em níveis 

correspondentes aos que ocorrem na cetose de vacas leiteiras. 

Dessa forma, podemos concluir que o estado hipercetonêmico 

parece realmente estar relacionado com a maior incidência de algumas 

doenças na vaca leiteira no pós-parto, contudo os resultados de pesquisas 

realizadas na tentativa de elucidar os mecanismos pelos quais isso ocorre 

ainda não são bastante concordantes. Uma das causas deste conflito pode ser 
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as variações na metodologia utilizada e também na dificuldade em analisar as 

respostas obtidas em experimentos realizados in vitro. 

2.3 Avaliação de transtornos no metabolismo energético da vaca leiteira 

no pós-parto 

Segundo Andersson (1988), transtornos no metabolismo da energia 

em vacas leiteiras podem ser identificados analisando-se os níveis plasmáticos 

de glicose, níveis plasmáticos de AGNE e os níveis de CC no sangue, leite e 

urina. 

Glicose plasmática tem sido utilizada extensamente para avaliar o 

perfil do metabolismo da energia como indicador do estado energético (Payne, 

1987), e tem sido correlacionada negativamente com níveis de CC circulantes 

(Herdt, 1988). Todavia, Lindsay (1993), tem sugerido que a glicose plasmática 

pode não ser um bom indicador do estado energético devido à grande 

regulação homeostática a que está sujeita. 

A concentração de CC plasmático aumenta no início do período pós

parto e reflete o aporte de triglicerídeos hepáticos (Grummer, 1995). A semana 

de lactação em que ocorre o pico de BHBA plasmático pode variar entre 

rebanhos porém ocorre geralmente no primeiro mês após o parto. Nos últimos 

anos parece ter havido uma tendência em ocorrer mais próximo do parto, na 

2~ e 3~ semanas de lactação (Bertics et aI., 1992; Studer et aI., 1993; 

Vazquez-Anon et aI., 1994). Santos (1996), concluiu que isto tenha sido 

provavelmente devido ao aumento na demanda energética para síntese de leite 

sem haver proporcional aumento no consumo de alimento. Isto vem a 

confirmar a importância dos CC para avaliar o estado energético da vaca de 

leite. 
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Mais recentemente, Duffield et aI. (1995), estudando 1333 vacas 

em 93 rebanhos no Canadá relataram o pico de BHBA plasmático ocorrendo 

nas duas primeiras semanas pós-parto. Por outro lado Quirós et aI. (1993), 

estudando 248 vacas holandesas em dezenove rebanhos na Costa Rica 

encontraram maiores concentrações de BHBA séricos e baixos níveis de 

glicose plasmática somente na quinta semana de lactação. Os próprios autores 

explicaram que isto pode ser devido à menor média de produção de leite dos 

rebanhos amostrados em seu estudo. 

Em muitas pesquisas, BHBA tem sido um dos CC mais 

freqentemente quantificados no plasma para monitorar o estado energético e 

identificar vacas que estejam com cetose subclínica (Andersson, 1988). 

Estudos realizados em Minessota revelaram que BHBA do sangue foi uma 

variável bastante acurada para detectar cetose (Herdt, 1981). 

Whitaker (1983), tem relatado em sua experiência de campo que 

sempre que um grupo de vacas no início da lactação apresentava níveis de 

BHBA acima de 10.0 mg/dl, significava que elas estavam em um estado de 

deficiência energética. Todavia o nível limiar que separa animais normais de 

animais cetóticos ainda é muito controverso. 

Segundo Lindsay (1993), uma ligeira acetonemia em ruminantes é 

considerada normal, e origina da produção de corpos cetônicos no trato 

gastrintestinal. De acordo com este autor níveis de 6,25 mg/dl de BHBA para 

vacas alimentadas podem ser considerados normais, mas em casos de 

transtornos metabólicos estes valores podem aumentar 5 a 10 vezes. 

Inicialmente Shultz et aI. (1959), sugeriram que 6,3 mg/dl de BHBA 

poderiam indicar hipercetonemia em vacas. Posteriormente, a utilização do 

método enzimático descrito por Williamson et a!. (1962), muito contribuiu 

para uma melhor aproximação dos valores normais de CC em vacas de leite. 

Provavelmente baseados nos resultados encontrados com o uso deste método 
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Blood et aI. (1986), tem sugerido para vacas em lactação valores de até < 10 

mg/dl como sendo normais. Nielen et a!. (1994), tem adotado um valor de 

10,4 mg/dl como sendo o limiar entre animais normais e com cetose. Estes 

mesmos níveis tem sido utilizados em recentes pesquisas para identificar a 

incidência de cetose subclínica em vacas leiteiras no Canadá (Duffield et aI., 

1995). 

Acetona e acetoacetato no leite também foram investigados como 

auxiliar na avaliação de transtornos energéticos em ruminantes (Andersson, 

1988). Hagert (1991), avaliou os níveis de acetona no leite como método de 

controle do estado energético do rebanho até o pico de lactação, e concluiu 

que a acetona é um bom indicador de dirtúrbios metabólicos nesta fase. 

Um teste semiquantitativo, também chamado de Rothera, baseado 

na reação da acetona e acetoacetato com o nitroprussiato de sódio em meio 

alcalino, no caso o carbonato de sódio, foi descrito inicialmente para identificar 

vacas cetóticas a nível de campo (Emery et aI., 1968; Shultz et aI., 1959). 

Este método tem sido utilizado para pesquisar, a nível de campo, 

a presença de CC na urina (Magalhães e Belem, 1995, Castillo, 1994, Quirós 

et ai. 1993). Também na índia, estudos realizados por Ziauddin et aI. (1992), 

utilizando o teste de Rothera na urina demonstraram que em 224 vacas 

(30,3%) de 757 apresentavam cetonúria. Na Hungria, muitas pesquisas com 

cetose de vacas leiteiras são conduzidas baseadas somente na cetonúria 

apresentada pelas vacas (Kegl e Gaal, 1992; Kegl, 1992). 

A leitura dos resultados com nitroprussiato é feita de maneira 

subjetiva, de acordo com a intensidade da cor, e apresentados na forma de 

cruzes (+ + +). Markusfeld et aI. (1984), e Shultz et aI. (1959), propuseram 

a seguinte leitura para o teste aplicado na urina e leite respectivamente. 
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Reação com nitroprussiato em meio alcalino 

Classificação Cor Urina (mmol/I) Leite (mg/dl) 

Negativo (-) não muda < 0,5 < 4,0 

Leve (+) rosada 0,5-1,5 4,2 

Moderado ( + + ) rosa intenso 3,9 - 7,8 5,0 

Severo (+ + + ) violeta-púrpura 8,0 - 15,6 >5,5 

Nielen et alo (1994), realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a sensibilidade e especificidade deste método. Estes autores utilizaram 

amostras de leite e urina de 185 vacas durante os primeiros 60 dias pós-parto 

e compararam com os resultados obtidos através da mensuração dos níveis 

plasmáticos de BHBA utilizados para definir cetose subclínica. A sensibilidade 

e a especificidade do método, tanto no leite quanto na urina foram diferentes. 

No leite a sensibilidade foi de 90% e a especificidade de 96%, porém na urina, 

embora a sensibilidade tenha sido de 100%, a especificidade foi de apenas 

67%. 

Todavia, quando se utiliza a reação com nitroprussiato em amostras 

de leite, a sensibilidade pode ser menor que aquela encontrada pelos autores 

acima se a incidência de cetose for grande na fase de colostro, devido à 

dificuldade de definir resultados realmente positivos. Duffield et aI. (1995), 

relatou a sensibilidade deste método como sendo somente de 73 % e com 

especificidade de 98 % e, de acordo com este autor isto poderia subestimar a 

verdadeira incidênciade cetose. 

Baseados nestes resultados podemos sugerir que as pesquisas 

utilizando somente urina podem ser falhas devido ao grande número de casos 

falso positivos. Isto pode ser explicado pelo fato de os CC serem facilmente 

eliminados através da urina, a uma concentração de até várias vezes maior que 



24 

a do sangue, o que leva a uma baixa correlação com uso de plasma ou leite 

para diagnosticar a cetose. Também podemos concluir que devido a eficiência 

do método e principalmente pela facilidade na obtenção de amostras, a análise 

de leite pode ser preferida em relação à urina. 

Outro método para quantificar acetona e acetoacetato no leite foi 

desenvolvido na Suécia utilisando a técnica de análise de fluxo contínuo 

(Marstorp et aI., 1983), e posteriormente modificada por Andersson e 

Emanuelson, (1985). Este método tem sido relatado como sendo de baixo 

custo por amostra, simples e seguro, com posibilidade de automatização, 

podendo analisar até 100 amostras por hora (Andersson, 1988). 

Na Europa o uso deste método tem sido de grande auxílio para 

controlar a cetose a nível de rebanho em vários países, através da análise de 

amostras de leite obtidas em tanques, no entanto o período ideal de 

amostragem vai depender da incidência de animais pOSitivos no rebanho. 

Gustafsson et aI. (1993), utilizaram este método em amostragem mensal para 

pesquisar a concentração de acetona no leite em 3.8624 lactações de vários 

rebanhos na Suécia e adotaram o nível de 0,40 mmol/L, equivalente a 4,1 

mg/dl, como o limiar que separa animais normais e com hipercetonemia. Estes 

autores consideraram que amostras mensais podem subestimar a incidência 

real de cetose. 

Wiladsen et aI. (1993), utilizaram amostras de leite colhidas 

mensalmente no tanque para estudar a incidência de vacas com 

hipercetonemia na Dinamarca, porém concluíram que somente em rebanhos 

com incidência excepcionalmente alta de cetose a amostragem mensal de 

leite seria adequada. Nemec et aI. (1993), trabalharam com amostragem 

semanal e concluíram em seu experimento que este período seria ideal para 

detectar rebanhos com vacas hipercetonêmicas. 
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Níveis plasmáticos de AGNE também tem sido pesquisados como 

forma de avaliar o metabolismo energético de vacas no pós-parto. A alta 

demanda energética que ocorre em vacas no início da lactação sem o devido 

aumento no consumo de MS leva a uma intensa mobilização de reservas 

corporais. O tecido mobilizado foi principalmente gordura corporal (Komaragiri 

e Erdman, 1995), o que resultou em altos níveis de AGNE circulantes. A 

infiltração de gordura no tecido hepático é então drásticamente aumentada 

neste período (Vazquez-Anon et al., 1994; Studer et al., 1993). 

Vacas que estão muito gordas mobilizam mais gordura no periparto 

e apresentam altos níveis de AGNE (Treacher et al., 1986; Reid et aI., 1986; 

Pedron et al., 1993), e uma relação inversa entre consumo de alimento e 

AGNE no plasma tem sido demonstradas em vários estudos (Bertics et al., 

1992; Studer et aI., 1993; Grummer, 1993; Vazquez-Anon et aI., 1994). 

Aspartato-aminotransferase (AST) I também tem sido utilizada como 

indicador do aumento da atividade gluconeogênica (Zurek et aI., 1994). 

Roberts e Reid (1986) I propuseram que níveis plasmáticos de AST em 

conjunto com AGNE e níveis de glicose podem ser utilizados para predizer 

extensa infiltração de gordura no fígado. Em nosso entendimento há 

necessidade de confrontar esta hipótese com resultados de biópsia hepática. 

Nos últimos anos tem merecido grande interesse dos pesquisadores 

o estudo do escore de condição corporal (ECC) ao parto e sua perda no início 

da lactação. O ECC é uma maneira subjetiva de avaliar as reservas energéticas 

da vaca e é baseado na observação visual e palpação de áreas específicas para 

avaliar os depósitos de tecido adiposo e massa muscular. 

Patton et aI. (1988), tem sugerido que as vacas que parindo sem 

uma adequada reserva corporal podem ser mais propensas à doenças 

infecciosas, transtornos metabólicos, baixa eficiência reprodutiva e redução na 

produção de leite, enquanto vacas excessivamente gordas estão mais 
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predisposta a dificuldades de parto, síndrome da vaca gorda e às vezes morte. 

Edmolson et aI. (1989), sugeriram que as vacas com alta condição corporal (4 

- 4,25), são mais propensas à cetose devido ao fato de que elas tem menor 

consumo logo após o parto e mobilizam mais reservas corporais. 

Segundo Fergusson et aI. (1994), tanto as vacas muito gordas como 

muito magras correm o risco e ter problemas metabólicos e doenças, redução 

na produção de leite e na taxa de concepção e dificuldade em parir. Estes 

mesmos autores sugeriram os seguintes valores para o ECC nos diferentes 

estágios de produção de novilhas e vacas. 

Estágio da lactacão ECC ideal Intervalo sugerido 

Período seco 3,50 3,25 - 3,75 

Parto 3,50 3,25 - 3,75 

Início da lactação 3,00 2,50 -3,25 

Meio da lactação 3,25 2,75 - 3,25 

Fim da lactação 3,50 3,00 - 3,50 

Novilhas em crescimento 3,00 2,75 - 3,25 

Novilhas ao parto 3,50 3,25 - 3,75 

Domeck et alo, (1995), estudando a relação entre ECC e gordura 

subcutânea em vacas, determinada pela técnica de ultrassonografia, concluí

ram que o ECC refletiu adequadamente as reservas de gordura neste tecido. 

O ECC varia de acordo com o método adotado, porém valores mais 

altos sempre indicam vacas mais gordas. Wildman et aI. (1982), e Edmolson 

et a!. (1989), propuseram uma escala de 1 a 5 com intervalo de 0.25 pontos 

para medir o ECC, sendo este um método bastante utilizado nos Estados 

Unidos. 
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As mudanças no ECC entre o final da gestação, parto e início da 

lactação tem sido responsabilizadas por baixar a performance pós-parto e 

aumentar a incidência de transtornos metabólicos em vacas de leite (Wildman 

et aI., 1982; Rueg et aI., 1992). Nos Estados Unidos, vacas que pariram com 

ECC próximo de 4,0 foram consideradas propensas a terem mais problemas 

de mastite, doenças metabólicas e problemas reprodutivos (Curtis et aI., 1985; 

Patton et aI., 1988; Fergusson et el., 1994). Todavia pesquisas na Inglaterra 

(Garnsworthy et aI., 1987), não puderam associar alta condição corporal ao 

parto e incidência de doenças metabólicas. Um experimento foi conduzido na 

Universidade de Cornel! com objetivo de estudar o efeito de diferentes ECC 

ao parto sobre a performance pós-parto, porém os autores não observaram 

nenhuma diferença significativa com relação à incidência de transtornos no 

metabolismo (Butler e Smith, 1989). 

No Canadá Ruegg e Milton, (1995), conduziram um estudo 

utilizando 429 vacas com objetivo de determinar o relacionamento entre ECC 

e perda de ECC com produção de leite, performance reprodutiva e incidência 

de doenças. Neste estudo os autores concluíram que não houve perda de 

condição corporal significativa entre os animais que tiveram doença metabólica 

e animais sadios e que o ECC ao parto não influenciou a performance da 

lactação. Isto concorda com os resultados apresentados por Gearhart et aI. 

(1990), que também relataram não haver diferença significativa entre o ECC 

ao parto e o risco de doenças metabólicas. 

Recentemente na Universidade do Arizona, Santos, (1996), 

conduziu um experimento para avaliar o efeito de ECC ao parto sobre a 

performance lactacional. No seu estudo este autor não observou nenhuma 

diferença na produção ou composição do leite entre dois grupos de vacas 

considerados gorda e magra. Também a incidência de doenças metabólicas, 

problemas reprodutivos e performance reprodutiva não foram afetadas. 
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Entretanto, observou que as vacas mais gordas perderam mais ECC e tinham 

níveis de BHBA mais altos. 

Em conclusão, ainda há controvérsias a respeito do efeito do ECC 

ao parto sobre a performance lactacional. A obtenção de diferentes resultados 

em torno dos trabalhos com ECC podem ser explicados pela variação dos 

critérios adotados para aproximação do ECC, assim como as diferenças entre 

os rebanhos em termos de manejo, alimentação e produção. De certa forma 

a avaliação do ECC no pós-parto pode ser útil como estratégia para evitar que 

as vacas venham a parir muito gordas ou muito magras (Fergusson, 1991). 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Cento e dezoito vacas holandesas, que pariram entre cinco de 

fevereiro a 24 de junho de 1996, foram estudadas com relação à ordem de 

lactações, produção de leite, teor de gordura e presença de CC no leite, peso 

e condição corporal, níveis plasmáticos de BHBA, glicose e AST, durante as 

oito primeiras semanas de lactação. Também foram observadas as doenças 

que ocorreram neste período. 

Os animais utilizados pertenciam a um rebanho comercial situado a 

noroeste do estado de São Paulo. Durante o período experimental o rebanho 

contava, em média, com 350 vacas em lactação, produzindo 8.011 kg. de 

leite/dia. 

As instalações eram do tipo "free-stall" e os animais permaneciam 

agrupados em lotes de acordo com a produção de leite. As vacas eram 

ordenhadas três vezes ao dia (4, 12 e 20 horas), e recebiam alimentação 

completa com 3 refeições diárias (4, 10 e 16 horas), em quantidade suficiente 

para exceder em torno de 5% do consumo voluntário, atendendo ou 

excedendo os requerimentos para vacas em lactação (NRC 1989), em proteína 

bruta, nutrientes digestíveis totais, vitaminas e minerais (Tabelas 1 e 2 do 

anexo). 

Durante o período experimental, que compreendeu do parto até a 8 a 

semana de lactação, as vacas foram submetidas semanalmente às seguintes 

avaliações e colheita de amostras: 
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a) pesagem individual da produção de leite a cada semana; 

b) avaliação da condição corporal utilizando uma escala de 1 (magra), a 5 

(gorda), com intervalo de 0,25 pontos, de acordo com o critério proposto 

por Ferguson et aI. (1994); 

c) colheita de amostra de sangue, à vácuo, em recipiente contendo 

antiglicolítico (heparina), e anticoagulante (fluoreto de sódio), para 

determinação de BHBA, glicose e AST. Estas amostras foram colhidas 

sempre no mesmo horário (de 9 às 10 horas da manhâ), em relação ao 

manejo e alimentação dos animais na tentativa de minimizar o efeito das 

variações diurnas que ocorrem nos níveis plasmáticos destas substâncias. 

As amostras foram mantidas em gelo até o término da colheita (menos 

de1 hora), e então foram centrifugadas a 1100 x g. O plasma obtido foi 

dividido em alíquotas e armazenadas a -20°C em tubos criogênicos de 1,5 

ml para posterior análise; 

d) colheita de amostra de leite para determinação de gordura, e 

determinação semiquantitativa de acetona e acetoacetato através dos 

testes de campo; 

e) avaliação do estado geral de saúde utilizando os métodos semiológicos 

rotineiros, dando atenção especial às enfermidades de maior ocorrência 

neste período como distoda, retenção das membranas fetais, infecção 

uterina, hipocalcemia, problemas de pé ou casco, mastite e cistos 

ovarianos; 

f) avaliação do sistema reprodutivo, a partir da 3 8 semana de lactação, com 

atenção especial para a atividade ovariana. 

As vacas foram pesadas logo após o parto, na quarta e na oitava 

semana de lactação para verificação da perda real de peso. 
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Amostras do alimento foram colhidas semanalmente e armazenadas 

a -20°C para posterior análise bromatológica. 

3.1 Análises de campo 

Imediatamente após a colheita, o leite foi submetido à pesquisa de 

acetona e acetoacetato, utilizando o reagente para leite ketoCheck (Great 

States Animal Health, Inc, P.O. BOX 8111, St. Joseph, MO 64508, USA), e 

também utilizando o teste modificado de Ross' (Rothera pó), descrito por 

Kaneko (1980), que se baseiam na intensidade da coloração púrpura formada 

pela reação destes CC do leite com o nitroprussiato de sódio em meio alcalino, 

no caso o carbonato de sódio. Os resultados foram observados em termos de 

uma, duas ou três cruzes e transformados posteriormente em números 1 , 2 e 

3 respectivamente. 

3.2 Análises de laboratório 

Após o término do período experimental as amostras de plasma, 

leite e alimento foram submetidas às análises de laboratório. 

A porcentagem de gordura do leite foi obtida utilizando-se o método 

de separação por ácido sulfúrico. 

Os níveis plasmáticos de BHBA foram obtidos utilizando o Kit n° 

310-A (Sigma Diagnostics, P.O. BOX 14508, St. Louis, MO 63178, USA), que 

se baseia no método enzimático descrito por Willianson (1962). Os resultados 

foram dados em miligramas por decilitro (mg/dl). 

A glicose foi quantificada enzimaticamente utilizando o Kit No 315-

100 (Sigma Diagnostics, P.O BOX 14508, St. Louis, MO 63178, USA), que 

segue o método da glicose oxidase descrito por Tietz (1982), adaptado para 
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ser usado em placas de microtítulo e posterior leitura em aparelho do tipo 

IIElisa Reader", que apresenta os resultados em mg/dl. 

A enzima hepática aspartato-aminotransferase foi determinada 

utilizando o Kit AST Reagent - IFCC (Ciba Corning Diagnóstics Corp.,Oberlin, 

Ohio, 44074, USA), que se baseia na metodologia da Jllnternational Federation 

of Clinicai Chemistry" (1975), e apresenta os resultados em Unidades 

Internacionais (UI). 

As amostras de ração completa foram compostas em 1 O amostras, 

representando cada duas semanas consecutivas do experimento e analizadas 

para se obter MS, proteína bruta, fibra em detergente ácido, fibra em 

detergente neutro, extrato etéreo, estrativo não nitrogenado e cinzas. 

3.3 Variáveis 

As variaveis estudadas foram: 

produção de leite; 

teor de gordura no leite; 

condição corporal ao parto; 

variação na condição corporal após o parto; 

peso corporal ao parto; 

variação no peso após o parto; 

níveis plasmáticos de BHBA; 

níveis plasmáticos de glicose; 

níveis plasmáticos de AST; 

presença de CC no leite. 
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3.4 Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com o esquema IISplit

plot", onde as vacas foram divididas em dois grupos de acordo com os níveis 

de BHBA (com cetose e saudável), efeito este considerado como parcela ou 

IIWhole-plot", e as medidas repetidas na mesma vaca (semanas), como 

subparcelas. 

A análise foi feita usando o PROC MIXED (Latour, 1994), 

considerando efeitos fixos de grupo, semana e interação grupo x semana. 

Os efeitos de vacas dentro dos grupos foram considerados como 

aleatórios. 

As médias ajustadas (LSMeans), dos efeitos fixos foram comparadas 

através da diferença mínima significativa (LSD), obtida pelo teste 111". 

A incidência de doenças nos grupos foram comparadas através do 

teste de Qui-Quadrado Cf). 

As vacas também foram divididas de acordo com o ECC ao parto 

(gorda x magra), e com a perda de peso (emagreceu mais x emagreceu 

menos), e aplicado o mesmo procedimento acima. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Incidência de cetose 

Um total de cento e dezoito vacas foram utilizadas para avaliar a 

incidência de cetose. 

Cetose foi definida nas vacas que apresentavam concentrações 

plasmáticas de BHBA acima de 10 mg/dl. Embora o limiar que separa animais 

sadios e com cetose ainda é controverso este valor é semelhante ao adotado 

na maioria das pesquisas (Whitaker, 1983; Blood et aI., 1986; Nielen et aI., 

1994; Duffield, 1995; Santos, 1996), e está acima do nível de 6,25 mg/dl 

considerado normal para vacas bem alimentadas (Undsay, 1993). 

Utilizando este limite, a cetose foi observada em 16 animais, 

representando 13,56% da amostra, sendo que apenas 1 caso (0,84%) evoluiu 

para a forma clínica. Comparando com outros trabalhos no Brasil, Magalhães 

e Belém, (1995), encontraram incidência de 18,18%, e Castillo (1994), não 

encontrou um caso sequer em seus estudos. Isto pode ser devido as 

diferenças entre os rebanhos utilizados com relação ao manejo, alimentação 

e nível de produção das vacas. Uma grande diferença na prevalência de cetose 

entre rebanhos tem sido reportada por outros autores (Herdt et aI., 1981, 

Dohoo e Martin, 1984, Andersonn e Emanuelson, 1985), sendo que Tveit et 

aI. (1992), concluíram em seu trabalho que fatores ambientais contribuem 

significativamente para estas diferenças. 
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Quando este período foi dividido em semanas, o pico de incidência 

ocorreu na primeira e segunda semana de lactação (Tabela 3 do anexo). Pes

quisa anteriores relataram o pico de ocorrência na quarta semana (Andersonn 

e Emanuelson, 1985; Dohoo e Martin, 1984; Kauppinen, 1983), resultados se

melhantes em estudos com BHBA foram apresentados por outros pesquisado

res que afirmaram ser o pico de BHBA mais alto próximo ao parto, na 28 e 3 8 

semanas de lactação (Bertics et aI., 1992; Studer et aI., 1993; Vazques-Anon 

et aI., 1994; Santos, 1996). Dufield (1995), também encontrou incidência 

maior de cetose na 18 e 28 semanas, e sugeriu que o estresse causado pela 

maior produção de leite devido ao aumento no potencial genético dos rebanhos 

poderia estar antecipando o pico de incidência para mais próximo do parto. 

O efeito do número de parições também foi avaliado (Tabela 4 do 

anexo). Houve uma tendência em aumentar o número de casos com o 

aumento no número de partos, concordando com trabalhos anteriores (Shaw, 

1956; Dohoo e Martin, 1984; Kauppinen, 1983; Lindstron et aI., 1984; 

Bendixen et aI., 1987; Grohn et aI., 1989), sendo que não houve nenhum caso 

nos animais de primeira lactação. 

A avaliação dos testes de campo aplicado ao leite para identificar 

animais com altos níveis de corpos cetônicos mostrou que não houve diferença 

entre os resultados do KetoCheck e do teste de Ross, porém o teste de Ross 

pode ser de difícil leitura quando os reagentes utilizados no seu preparo não 

forem bastante puros. A sensibilidade dos testes quando comparadas com 

resultados laboratoriais foi de 76%, concordando com os resultados de 

Duffield et aI. (1995) e Quirós et aI. (1993). Todavia nesta pesquisa observou

se dificuldade em analisar amostras de leite que tenham resíduos de colostro. 

Isto pode ser um problema importante se realmente for confirmada uma grande 

prevalência de cetose na primeira semana de lactação, apoiada em resultados 

de pesquisas. 
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4.2 Avaliação do efeito de BHBA 

Para avaliar o efeito de BHBA na performance lactacional as vacas 

foram divididas em dois grupos, G. cetose e G. saudável, de acordo com os 

níveis de BHBA em uma dada semana. Foi chamado de G. cetose aquele em 

que os animais apresentaram BHBA plasmático acima de 10 mg/dl em pelo 

menos uma semana do período experimental, e, G. saudável aquele onde este 

valor ficou abaixo de 7 mg/dl. O objetivo desta análise foi verificar o efeito 

destes 2 níveis de BHBA sobre a produção de leite e teor de gordura no leite, 

níveis plasmáticos de glicose e AST. Estes níveis de BHBA foram diferentes 

entre si (P < O). 

Os resultados mostraram que para todo o período experimental 

(Tabela 5 do anexo), não houve diferença significativa nos níveis plasmáticos 

de glicose e AST, assim como no teor de gordura no leite para os dois grupos. 

Entretanto, observou-se que a produção de leite foi menor (P < 0,058), no 

grupo cetose. 

Analisando os resultados em cada semana separadamente (Tabela 

6 do anexo), várias observações podem ser feitas. 

O grupo cetose produziu mais leite na primeira semana e no entanto 

passou a produzir menos a partir da segunda semana, inclusive 

estatísticamente diferente na 3~, 4~, 6~, 7~ e 8~ semanas (P < 0,014; P < 

0,030; P < 0,0180; P < 0,047 e P < 0,037, respectivamente), concordando 

com resultados encontrados por Drackley et aI. (1992). Esta inversão na 

produção média de leite dos dois grupos ocorreu justamente na semana em 

que o nível médio de BHBA foi máximo sugerindo que CC tenham influenciado 

negativamente a curva de produção. A hipercetonemia pode exercer um efeito 

"feedback" negativo no aporte de glicose para a glândula mamária, como foi 

observado em ratos (Robinson e Willianson, 1977), e segundo Andersson 
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(1988), um mecanismo correspondente pode ser concebível em vacas. Sob 

este ponto de vista pode ser Que os efeitos hormonais para promover a síntese 

de leite no início da lactação sejam prejudicados por alto CC plasmático. 

O grupo cetose produziu em média 16,83 kg de leite, antes de 

apresentar a doença, contra apenas 13,55 kg do grupo normal. Isto pode ser 

uma evidência de Que o grupo cetose teria uma produção igualou maior Que 

o grupo saudável, concordando com os resultados de outros trabalhos Que 

relataram Que animais mais produtivos padecem mais de transtornos no 

metabo-lismo da energia (Herdt et aI., 1981; Andersson, 1988; Grohn et aI., 

1989; Kauppinen, 1983; Andersson e Emanuelson, 1985). Infelizmente não 

foi possível comparar a produção de leite dos dois grupos em toda a lactação 

e nas lactações anteriores para verificar realmente Qual seria o grupo mais 

produtivo. 

Os níveis de glicose plasmática do grupo cetose foram mais baixos 

na primeira semana. Butler et aI. (1982), e Grummer (1995), relataram que o 

nadir energético ocorreu durante as duas primeiras semanas de lactação, e 

considerando Que este grupo produzia em média 3 kg de leite a mais, pode-se 

sugerir Que sofreram um déficit energético mais dramático Que o grupo 

saudável nesta fase. 

Os níveis plasmáticos de AST foram maiores (P< 0,05) na segunda 

e terceira semana para o grupo cetose, sugerindo Que nesta fase houve um 

maior aumento da atividade gluconeogênica (Zurek et aI., 1994), a ponto de 

causar lesões nos hepatócitos. Tem sido proposto Que níveis plasmáticos altos 

de AST e AGNE com níveis baixos de glicose são úteis para avaliar a 

infiltração de gordura no fígado (Roberts e Reid, 1986), mas infelizmente neste 

experimento não foram feitas biópsias hepáticas e nem Quantificados os níveis 

de AGNE, impedindo o uso e avaliação da fórmula indicada por estes autores. 
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A análise do ECC e peso dos animais (Tabela 7 do anexo), mostrou 

que o grupo cetose teve maior condição corporal ao parto (P < 0,0069), porém 

perdeu mais peso (P < 0,0007),e mais ECC (P < 0,0068), do que o grupo 

saudável até a 88 semana, sendo que a perda foi de 81 kg e 1,09 pontos no 

ECC, contra uma perda de apenas 37 kg e 0,724 pontos no ECC no grupo 

saudável. Isto foi devido ao fato de que após o parto, a vaca experimenta uma 

dramática redução no consumo de MS (Bertics et aI., 1992; Vazquez-Anon et 

aI., 1994), e que nas vacas mais gordas este efeito foi mais pronunciado 

(Santos, 1996). Além disso, Palmquist e Eastridge (1991) concluíram que 

altos níveis de CC também deprimiram o consumo de MS em vacas com 

balanço negativo de energia. 

Embora o grupo cetose tivesse parido com ECC significativamente 

maior do que o grupo saudável, isto não permitiu concluir que os animais com 

melhor condição corporal ao parto tiveram maiores riscos de padecer de 

cetose. Entretanto foi suficiente para sugerir que as vacas muito condicionadas 

ao parto deve no mínimo ser evitado. 

Com relação à incidência de doenças (Tabela 8 do anexo), não foi 

observada através do teste Qui-quadrado nenhuma diferença entre os grupos. 

Este resultado está de acordo com outras pesquisas que também não puderam 

evidenciar estas diferenças (Garnsworthy et aI., 1987; Ruegg e Milton, 1995; 

Gearhart et aI., 1990; Butler e Smith, 1989; Garnsworthy et aI., 1987; 

Garnsworthy, 1988; Santos, 1996). Porém, houve uma tendência no grupo 

cetose apresentar mais problemas de retenção de placenta (RP), infecção 

uterina e claudicação, do que o grupo saudável. Baseados nos resultados deste 

experimento e nos relatos de outras pesquisas, concluiu-se que ainda se faz 

necessária mais pesquisas para determinar se realmente há um impacto da 

cetose em outras doenças. 
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4.3 Avaliação do efeito da condição corporal ao parto 

Para avaliar se houve efeito da condição corporal ao parto sobre a 

produção de leite e teor de gordura no leite, níveis plasmáticos de BHBA, 

glicose e AST e incidência de doenças, as vacas foram divididas em dois 

grupos, gorda e magra, de acordo com sua condição corporal no dia do parto. 

Os grupos foram ECC maior ou igual a 4 (ECC > 4,0), para as vacas do grupo 

gorda, e ECC menor ou igual a 3,5 (ECC ~ 3,5), para as vacas do grupo 

magra. Os tratamentos foram diferentes entre si (P < O), e apresentaram uma 

média de 4,2 e 3,2 para os grupos gorda e magra respectivamente. 

Analisando a média geral das 8 semanas (Tabela 9 do anexo), a 

produção de leite, o teor de gordura no leite, glicose e AST plasmáticas não 

foram afetados pelo ECC ao parto. Em seu estudo, Santos (1996), também 

não encontrou efeito de ECC ao parto, na produção e composição do leite, 

mas encontrou BHBA plasmático mais alto nas vacas gordas, embora não 

significativo. BHBA foi significativamente mais alto para o grupo gorda (P < 

0,0084) devido a perda de peso ter sido mais intensa nas vacas utilizadas 

neste grupo. 

Quando analisada semanalmente (Tabela 10 do anexo), a glicose foi 

significativamente menor no grupo gorda durante a primeira e segunda semana 

(P< O e P< 0,008 respectivamente), e com tendência a ser mais baixa nas 

demais. Concordando com este resultado, este grupo também apresentou 

BHBA maior que o grupo magra durante as semanas 1 (P < 0,009), 2 (P< O) 

e 3 (P < 0,004), sendo que o pico ocorreu na 18 e 2 8 semana para ambos os 

grupos. 

A análise do peso e ECC (Tabela 11 do anexo), revelou que o peso 

ao parto, a perda de peso e a perda de ECC no pós-parto foram maiores e 

diferentes (P < 0,000, P < 0,010 e P < O respectivamente), para o grupo 
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gorda, sendo que este grupo pesou 99 kg a mais que o grupo magra e perdeu 

em média 25 kg a mais. De acordo com Santos (1996), as vacas que perdem 

mais peso no pós-parto tem maior dificuldade em aumentar o consumo de MS, 

e as vacas que perdem menos peso atingem o nadir energético mais cedo e 

aumentam mais precocemente o consumo voluntário. Se for considerado que 

a mobilização de reservas corporais pode representar um aumento nos níveis 

plasmáticos de AGNE (Pethick e Dunshea, 1993), estes dados reforçam os 

resultados de pequisas anteriores onde vacas que estavam mais gordas 

mobilizaram mais reservas corporais e tenderam a perder mais peso do que as 

demais (Treacher at aI., 1986; Reid et aI., 1986; Pedron et aI., 1993), 

havendo uma relação inversa entre consumo de alimento e mobilização de 

gordura conforme demostrados em várias pesquisas (Bertics at aI., 1992; 

Studer et alo, 1993; Grummer, 1993; Vazquez-Anon et aI., 1994). 

Entretanto não houve diferença na incidência de cetose (Tabela 12 

do anexo), entre os grupos (P< 0,119). Isto concorda com resultados de 

pesquisas anteriores que também não puderam associar alta condição corporal 

ao parto e incidência de doenças metabólicas (Garnsworthy et aI., 1987; 

Ruegg e Milton, 1995; Butler e Smith, 1989; Gearhart et alo, 1990; Santos, 

1996). 

Através deste experimento pôde-se verificar que o ECC ao parto não 

afetou a produção de leite, gordura do leite, glicose e AST plasmáticas e a 

incidência de doenças no período pós-parto. Todavia os animais com melhor 

condição corporal ao parto, portanto com maior reserva corporal, perderam 

significativamente mais peso (P < 0,010) nas primeiras oito semanas de 

lactação. Com base nos níveis de BHBA, pode-se sugerir que as vacas mais 

gordas ao parto estavam mais predispostas aos transtornos no metabolismo 

energético, no entanto esta ainda não foi uma condição suficiente para 

determinar sua maior incidência. 
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4.4 Avaliação do efeito de perda de peso 

Nesta última análise as vacas foram agrupadas de acordo com a 

variação Que tiveram no peso ao parto até a oitava semana de lactação. Os 

tratamentos foram perda de peso maior Que 40 kg (6. peso > 40), para o 

grupo Que emagreceu mais e perda de peso menor Que 30 kg (6. peso < 30), 

para o grupo Que emagreceu menos. O objetivo foi verificar o efeito da perda 

de peso no período pós-parto sobre a produção de leite e teor de gordura no 

leite, níveis plasmáticos de BHBA, glicose e AST e incidência de doenças. As 

médias dos grupos foram diferentes entre si (P < O), apresentando uma média 

aproximada de perda de peso de 86 kg para o grupo Que emagreceu mais e 10 

kg para o grupo Que emagreceu menos. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 13 do anexo, 

observamos Que não houve efeito de perda de peso sobre os níveis de glicose, 

AST e BHBA no período total de 8 semanas. Todavia, Quando se analisa 

semanalmente (Tabela 14 do anexo), BHBA foi significativamente maior 

durante a segunda e terceira semanas para as vacas Que emagreceram mais 

(P < O e P < 0,008 respectivamente), e a incidência de cetose foi maior neste 

grupo (P < O). Segundo Grummer (1995), a excessiva mobilização de reservas 

corporais leva a um maior risco de doenças metabólicas. Os resultados 

apresentados também concordam com relatos de outros autores onde as 

mudanças no ECC entre o final de gestação, parto e início da lactação tem 

sido responsabilizadas por baixar a performance pós-parto e aumentar a 

incidência de transtornos metabólicos em vacas de leite (Wildman et aI., 1982, 

Rueg et aI., 1992), 

Os animais Que emagreceram mais produziram significativamente 

menos leite (P < 0,029). Segundo Pedron et aI. (1993), os tecidos 

mobilizados pela vaca leiteira podem suportar 350 a 450 kg de leite nas 
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primeiras semanas de lactação, entretanto, a intensa perda de peso e condição 

corporal no grupo que emagreceu mais (Tabela 15 do anexo), associados à 

cetose explicam a baixa produção de leite neste grupo. A tabela 15 do anexo 

mostra ainda que houve uma forte tendência do ECC e o peso ao parto serem 

maiores nas vacas que emagreceram mais (P < 0,097 e P < 0,059 

respectivamente), e como era de se esperar, a perda de condição corporal foi 

significativamente maior no grupo que emagreceu mais (P < 0,001). 

A incidência de cetose e claudicação (Tabela 16 do anexo), foi maior 

no grupo que emagreceu mais, e houve uma tendência em haver mais 

problemas de retenção de placenta e infecção uterina neste grupo. 
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5. CONCLUSÕES 

A incidência de cetose no rebanho estudado foi de 13,55%. O pico 

de incidência ocorreu na primeira e segunda semana de lactação e houve uma 

tendência em ser maior em vacas mais velhas. 

Os testes de campo aplicados ao leite foram eficientes para 

monitorar vacas com altos níveis de corpos cetônicos somente após a fase de 

colostro. A sensibilidade dos testes quando comparadas com BHBA plasmático 

foi de 76%. 

A cetose afetou negativamente a produção de leite no início da 

lactação e ocorreu tanto em vacas com ECC > 4,0 quanto em vacas com 

ECC ::5 3,5 ao parto, mas ocorreu principalmente nas vacas que perderam em 

média acima e 80 kg de peso e 1 ECC, e não esteve associada às demais 

doenças que ocorreram neste período. 

A condição corporal ao parto ;;:: 4,0 não afetou a produção de leite 

ou a incidência de doenças no período pós-parto. 

As vacas que tiveram uma mobilizaçao de reservas corporais mais 

intensa (perderam em média mais de 80 kg de peso e perderam em torno de 

1 ECC), produziram significativamente menos leite e apresentaram maior 
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incidência de cetose e problemas de casco, sendo portanto mais prejudicial do 

que a própria condição corporal ao parto. 

Em conclusão, a cetose de vacas leiteiras de alta produção é um 

problema metabólico complexo, relacionado à intensa mobilização de reservas 

corporais. Seus efeitos na performance lactacional só poderão ser 

completamente elucidados se também forem analisados os níveis dos 

hormônios e demais metabólitos que influenciam a lactogênese e os fatores 

que afetam o consumo voluntário. 
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ANEXO 



Tabela 1 - Composição da dieta em ingredientes. 

Ingrediente 

Silagem de milho I 

Milho moído 

Soja grão 

Farelo de soja2 

Caroço de algodão 

Minerais e vitaminas3 

1 Silagem de milho contendo uréia. 

2 Farelo de soja com 45% de proteína bruta. 

Dieta 

% de MS na dieta 

44.70 

28.28 

7.62 

9.52 

7.62 

2.24 
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3 Fósforo, 5.5%; Cálcio, 22%; Magnésio, 3.5%; Enxofre, 2.2%; Sódio, 7.0%; 

Cloreto, 10.8 %; Manganês, 1250 ppm; Ferro, 500 ppm; Cobre, 450 ppm; 

Zinco, 1550 ppm; Selênio, 20 ppm; Vit. A, 90000 UIIkg; Vit. D, 

75000UIIkg,; Vit. E 1000 UIIkg. 



Tabela 2 - Composição média da dieta em nutrientes l
. 

Nutrientes % na MS 

Matéria seca 48,0 

Proteína bruta 16,0 

Fibra detergente ácido 23,47 

Fibra detergente neutro 38,89 

Extrato etéreo 4,5 

Matéria mineral 5,5 

Estrativo não nitrogenado 53,0 

NDr 69,0 

I Resultados analíticos expressos em 100% de MS. 

2 Nutrientes digestíveis totais, valor estimado. 
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Tabela 3. Casos de cetose1 e semana de lactação. 

Cetose 

Positivo 

% 

I 

7 

6 

118 

2 

9 

8,49 

105 

3 

5 

4.8 

104 

Semanas pós-parto 

4 

2 

1.96 

102 

5 

o 
0.0 

100 

6 

1 

1 

100 

48 

7 8 

o 1 

0.0 1.04 

95 96 

1 Casos clínicos e subclínicos, considerados como tendo concentrações 

plasmáticas acima de 10 mg/dl com e sem sinais clínicos respectivamente. 

2 Até o final do experimento 22 vacas foram eliminadas seja por descarte ou 

morte. 



Tabela 4 - Número de vacas com cetose1 e ordem de lactação. 

Cetose 

Positivo 

% 

I 

o 
O 

7 

2 

4 

10 

40 

Ordem de 

3 

4 

14.28 

28 

Lactação 

4 

1 

5.55 

18 

5 

2 

60 

5 

>5 

5 

25 

20 
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1 Casos clínicos e sub clínicos , considerados como tendo concentrações 

plasmáticas acima de 10 mg/dl com e sem sinais clínicos respectivamente. 

2 Até o final do experimento 22 vacas foram descartadas. 
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Tabela 5 Efeito de BHBA sobre a média geral! dos parâmetros metabólicos 

e de produção de leite. 

Grupos2 

Ítem l cetose (n = 11) saudável (n=74) 

Leite, kg/dia 19,93 23,84 

Gordura do leite, % 3,62 3,47 

BHBA, mg/dl 5,92 2,97 

Glicose, mg/dl 47,26 45,70 

AST, UI 78,37 76,15 

1 Média das primeiras oito semanas após o parto. 

2 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

p< 

0,058* 

0,158 

0* 

0,395 

0,685 
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Tabela 6 - Efeito de BHBA 1 sobre a média semanal dos parâmetros 

metabólicos e de produção. 

Grupos Semanas 

hem 2 3 4 5 6 7 8 

cetose 16,83 17,86 18,09 19,74 21,51 20,63 22,03 22,75 

Leite saudável 13,55 22,36 22,83 24,80 25,76 26,14 26,66 27,62 

kg/dia p< 0,184 0,054 0,014* 0,030* 0,069 0,018* 0,047* 0,037* 

cetose 4,11 3,98 4,09 3,02 3,45 3,49 3,39 3,45 

Gord2
• saudável 4,20 3,51 3,52 3,36 3,26 3,22 3,32 3,41 

% p< 0,743 0,035* 0,013* 0,133 0,436 0,227 0,792 0,863 

cetose 7,61 12,43 8,14 4,29 3,11 4,61 3,41 3,74 

BHBA1 saudável 3,87 3,15 3,11 2,92 2,63 2,74 2,65 2,66 

mg/dl p< 0* 0* 0* 0,031* 0,450 0,003* 0,231 0,090 

cetose 48,30 41,38 45,53 47,72 49,53 46,43 49,02 50,16 

Gluc3
• saudável 53,10 45,57 43,84 44,50 44,22 44,92 45,03 45,18 

mg/dl p< 0,040* 0,073 0,469 0,168 0,023* 0,519 0,088 0,033* 

cetose 82,45 98,45 96,54 91,27 70,18 66,00 62,36 59,72 

AST4 saudável 75,71 77,25 77,85 76,01 74,05 76,67 77,29 74,37 

UI p< 0,452 0,018* 0,037* 0,089 0,666 0,234 0,096 0,103 

1 Beta-hidroxibutirato. 

2 Gordura do leite. 

3 Glicose. 

4 Aspartato-aminotransferase. 
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Tabela 7 -Efeito de BHBA sobre a condição corporal e peso. 

Grupos' 

ítem cetose (n = 11 ) saudável 

ECC ao parto 3,88 

ECC final 2 2,79 

Perda de ECC3 -1,09 

Peso ao parto, kg 614 

Peso final 2 533,72 

Perda de pes03
, kg -81,18 

1 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

2 Observação na 8~ semana. 

(n = 74) 

3,52 

2,80 

-0,72 

587 

550,02 

-37,20 

3 Observação da 8~ semana menos a 1~ semana. 

52 

P < 

0,006* 

0,945 

0,006* 

0,207 

0,457 

0,0007* 
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Tabela 8 - Efeito de BHBA sobre a incidência de doenças' . 

ítem Grupo cetose Grupo saudável (~) P < 

(n = 11) (n = 74) 

Distoda 1 10 0,166 0,683 

Retenção de Placenta2 6 26 0,744 0,389 

Infecção uterina 9 49 1,075 0,300 

Hipocalcemia O 1 0,150 0,698 

Mastite O 4 0,624 0,430 

Claudicação 2 6 1,140 0,286 

Cisto ovariano 2 11 0,081 0,776 

, Número de vacas com pelo menos 1 semana apresentando sintomas. 

2 Por pelo menos 12 horas após o parto. 
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Tabela 9 - Efeito de ECC ao parto sobre a média total1 dos parâmetros 

metabólicos e de produção. 

Grupos2 

ítem' gorda (n = 23) magra (n = 65) 

Leite, kg/dia 23,70 23,10 

Gordura do leite, % 3,57 3,47 

BHBA, mg/dl 4,11 3,13 

Glicose, mg/dl 44,68 46,73 

AST, UI 75,93 77,90 

1 Média das primeiras oito semanas após o parto. 

2 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

p< 

0,704 

0,218 

0,008* 

0,101 

0,650 
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Tabela 10 - Efeito de ECC ao part01 sobre a média semanal dos parâmetros 

hem 

Leite 

kg/dia 

Gord2
• 

% 

BHBA' 

mg/dl 

metabólicos e de produção. 

Grupos 

gorda 

magra 

p< 

gorda 

magra 

p< 

gorda 

magra 

p< 

Semanas 

2 3 4 5 6 

15,30 22,86 22,71 24,08 25,57 26,08 

12,87 21,31 23,10 24,30 25,25 25,20 

0,214 0,394 0,829 0,904 0,878 0,629 

4,45 3,67 3,95 3,12 3,20 3,39 

4,21 3,54 3,42 3,32 3,27 3,23 

7 

26,03 

25,80 

0,899 

3,28 

3,34 

8 

27,02 

26,96 

0,976 

3,46 

3,42 

0,272 0,465 0,002* 0,255 0,695 0,381 0,739 0,836 

5,63 6,40 4,92 3,16 

4,15 3,71 3,27 3,09 

3,19 

2,56 

3,40 3,08 

2,87 2,73 

3,13 

2,73 

0,009* 0* 0,004* 0,832 0,269 0,356 0,540 0,488 

gorda 47,38 41,90 43,20 46,36 44,77 42,96 45,88 44,97 

Gluc3
. magra 54,93 46,57 44,75 44,51 44,99 45,66 46,01 46,41 

mg/dl p< 0* 0,008* 0,383 0,298 0,902 0,129 0,941 0,420 

gorda 77,86 79,91 83,86 86,56 74,56 68,47 66,91 69,30 

AST4 magra 75,70 82,63 80,78 75,86 74,58 78,58 79,58 75,50 

UI P< 0,767 0,710 0,673 0,143 0,997 0,167 0,083 0,397 

1 Beta-hidroxibutirato. 

2 Gordura do leite. 

3 Glicose. 

4 Aspartato-aminotransferase. 



Tabela 11 - Efeito de ECC ao parto sobre a condição corporal e peso. 

Grupos 1 

ítem gorda (n = 23) magra (n = 65) 

ECC ao parto 4,29 

ECC final 2 3,02 

Perda de ECC3 -1,27 

Peso ao parto, kg 663 

Peso final 2 603,39 

Perda de pes03
, kg -59,60 

1 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

2 Observação na 8~ semana. 

3,29 

2,71 

-0,57 

564 

529,38 

-34,61 

3 Observação da 8~ semana menos a 1~ semana. 

P < 

0* 

0,0003* 

0* 

0* 

0* 

0,010* 
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Tabela 12 - Efeito de ECC ao parto sobre a incidência de doenças'. 

ítem Grupo gorda Grupo magra (~) P < 

(n = 23) (n = 65) 

Cetose 5 6 2,930 0,119 

Distocia 1 11 2,280 0,130 

R p2 11 24 0,840 0,359 

Infecção uterina 14 45 0,538 0,463 

Hipocalcemia 1 O 2,860 0,091 

Mastite 1 3 0,003 0,958 

Claudicação 4 3 3,790 0,052 

Cisto ovariano 5 7 1,736 0,188 

1 Número de vacas com pelo menos 1 semana apresentando sintomas. 

2 Retenção de placenta por pelo menos 12 horas após o parto. 
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Tabela 13 - Efeito de perda de peso sobre a média total' dos parâmetros 

metabólicos e de produção. 

ítem' 

Leite, kg/dia 

Gordura do leite, % 

BHBA, mg/dl 

Glicose, mg/dl 

AST, UI 

Grupos2 

Emagreceu mais Emagreceu menos 

(n = 38) 

22,09 

3,58 

3,64 

45,92 

77,57 

(n =48) 

25,08 

3,41 

3,11 

45,94 

76,58 

1 Média das primeiras oito semanas após o parto. 

2 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

p < 

0,029* 

0,026* 

0,110 

0,983 

0,784 
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Tabela 14- Efeito de perda de peso' sobre a média semanal dos parâmetros 

metabólicos e de produção. 

Grupos Semanas 

hem 2 3 4 5 6 7 8 

E. mais2 14,22 20,16 21,14 22,48 24,03 24,19 25,03 25,48 

Leite E. menos3 13,26 23,74 25,60 26,51 27,22 27,68 27,55 29,05 

kg/dia p< 0,566 0,022* 0,004* 0,010* 0,041* 0,026* 0,106 0,022+ 

E. mais 4,38 3,70 3,85 3,27 3,35 3,33 3,42 3,30 

Gord4
• E. menos 4,20 3,44 3,32 3,30 3,15 3,18 3,23 3,46 

% P< 0,368 0,100 0,0009+ 0,086 0,216 0,361 0,254 0* 

E. mais 4,78 5,81 4,44 3,09 2,69 3,04 2,65 2,62 

BHBA6 E. menos 4,10 3,06 3,11 2,96 2,78 2,98 2,93 2,97 

mg/dl P< 0,169 0+ 0,008+ 0,792 0,857 0,905 0,565 0,488 

E. mais 53,38 44,27 43,55 44,98 45,10 44,70 46,37 46,01 

Glucs. E. menos 53,41 45,71 43,84 45,07 43,98 45,18 45,15 45,19 

mg/dl P< 0,524 0,369 0,853 0,955 0,488 0,763 0,450 0,611 

E. mais 75,10 87,68 82,78 81, 15 72,00 72,78 74,84 74,23 

AST7 E. menos 78,16 76,02 74,20 77,18 76,27 78,00 77,20 75,65 

UI P< 0,604 0,048* 0,146 0,501 0,469 0,377 0,688 0,810 

1 Peso na 8~ semana menos peso ao parto. 

2 Grupo Que emagreceu mais. 

3 Grupo Que emagreceu menos. 

4 Gordura do leite. 

6 Beta-hidroxibutirato. 

6 Glicose. 

7 Aspartato-aminotransferase. 



Tabela 15 - Efeito da perda de peso sobre a condição corporal e peso. 

Tratamento 1 

ítem Emagreceu mais Emagreceu menos 

ECC ao parto 3,67 3,53 

ECC final 2 2,69 2,91 

Perda de ECC3 -0,98 -0,61 

Peso ao parto, kg 609,44 582,25 

Peso final 2 525,81 571,68 

Perda de pes03
, kg -86,63 -10,56 

1 Média dos valores de todas vacas do grupo. 

2 Observação na 8~ semana. 

3 Observação da 8~ semana menos a 1~ semana. 

P < 

0,097 

0,012 * 

0* 

0,059 

0,001 * 

0* 
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Tabela 16 - Efeito de perda de peso sobre a incidência de doenças1
• 

ítem Grupo Grupo (.f) P < 

emagreceu mais emagreceu 

(n = 38) menos (n = 48) 

Cetose 9 O 12,697 0* 

Distocia 6 5 0,549 0,459 

Rp2 17 15 1,651 0,199 

Infecção uterina 27 28 1,488 0,220 

Hipocalcemia O 1 0,801 0,371 

Mastite O 3 2,461 0,117 

Claudicação 8 2 5,885 0,015* 

Cisto ovariano 6 8 0,012 0,913 

1 Número de vacas com pelo menos 1 semana apresentando sintomas. 

2 Retenção de placenta por após pelo menos 12 horas após o parto. 
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Fig. 1: Efeito de BHBA sobre a produção de leite 
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Fig. 2: Efeito de BHBA sobre o teor de gordura do leite. 
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Fig. 3: Efeito de BHBA sobre a condição corporal. 
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Fig. 4: Efeito de BHBA sobre glucose plasmática 
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Fig. 5: Efeito de BHBA sobre AST plasmática. 
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Fig. 6: Efeito de BHBA sobre perda de ECC. 
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Fig. 10: Efeito do ECC ao parto sobre o teor de gordura do leite. 
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Fig. 11: Efeito do ECC ao parto sobre o BHBA pasmático. 
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Fig. 12: Efeito de ECC ao parto sobre glucose plasmática. 
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Fig. 13: Efeito de ECC ao parto sobre AST plasmática. 
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Fig. 14: Efeito de ECC ao parto sobre a perda de ECC. 
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Fig. 15: Efeito de ECC ao parto sobre a perda de peso. 

2 

85 

--- gorda 

magra 

--- gorda 

magra 

gorda 

magra 



.-. 

J 

30 

25 

20 

jl 15 

10 

5 

O+-----~--~-----+-----+----~----~--~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

semana 

Fig. 16: Efeito de perda de peso sobre a produção de leite. 
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Fig. 17: Efeito de perda de peso sobre o teor de gordura do leite. 
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Fig. 18: Efeito de perda de peso sobre BHBA plasmãtico. 
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Fig. 19: Efeito de perda de peso sobre glucose plasmática. 
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Fig. 20: Efeito de perda de peso sobre AST plasmática. 
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Fig. 21 : Efeitode perda de peso sobre ECC. 
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Fig. 22: Efeito de perda de peso sobre perda de ECC. 
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Fig. 23: Efeito de perda de peso sobre o peso. 
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