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RESUMO 

PAIOLA, I. A. A. Perfil metabólico de vacas receptoras e de bezerros da raça 
Nelore produzidos por fertilização in vitro (FIV). 2018. 62f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2018 
 

A biotecnologia de fertilização in vitro (FIV) de embriões aplicadas a reprodução em 
bovinos permitiu grandes avanços genéticos para a pecuária mundial, 
particularmente no Brasil. A massificação do uso comercial da FIV no Brasil se deve, 
em parte, ao predomínio da raça Nelore na pecuária de corte nacional, devido às 
características da fisiologia reprodutiva. Entretanto as condições sub-ótimas no 
ambiente embrionário in vitro, geram distúrbios no desenvolvimento do embrião, da 
placenta e do feto, resultando em morte embrionária, abortamentos e falhas na 
adaptação neonatal a vida extrauterina. Distúrbios cardio-respiratórios com hipóxia, 
hipercapnia e acidose, hipoglicemia e hipotermia associados a macrossomia são 
frequentemente diagnosticados nesses neonatos. Para caracterizar as diferenças do 
metabolismo energético de bezerros da raça Nelore produzidos por fertilização in 
vitro daqueles produzidos por inseminação artificial (IA); as possíveis repercussões 
da hipóxia sobre o metabolismo energético no final da gestação; da macrossomia 
sobre o metabolismo energético materno no final da gestação; documentar o 
controle glicêmico dos fetos e das vacas durante o último mês de gestação; a 
determinação da existência ou não de resistência à insulina nos bezerros recém-
nascidos de FIV, o presente projeto compreendeu: No primeiro experimento, avaliar 
o último mês de gestação de 8 vacas receptoras de embriões de FIV da raça Nelore 
e 12 vacas Nelores com gestações por IA submetidas a cesariana sendo colhido 
amostras de sangue venoso em 5 momentos (270, 280 dias de gestação, antes da 
indução do parto, 12 horas após a indução do parto e 24 horas após a indução, 
antes da cesariana), para determinação dos teores séricos de ureia, creatinina, 
proteína, albumina, γ-glutamil transferase, colesterol, triglicérides, BHB, NEFA, 
teores plasmáticos de glicose e lactato. Nos respectivos bezerros obtidos por 
cesariana foram avaliados e colhidos sangue venoso em 11 momentos (0, 3, 6, 
12,24, 48, 72 horas após o nascimento, 5, 7, 15 e 30 dias após o nascimento) para 
determinação dos teores séricos de ureia, creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil 
transferase, colesterol, triglicérides, BHB, NEFA e, teores plasmáticos de glicose e 
lactato, frutosamina ao nascimento e insulina sérica nos momentos (0, 12, 24 horas 
e 7 dias após o nascimento) . No segundo experimento foram avaliadas 17 e 16 
vacas receptoras de embriões de FIV da raça Nelore com bezerros de peso padrão 
e de peso elevado, respectivamente e 16 vacas Nelores com gestações por IA com 
parto natural e colhido amostras de sangue venoso em 2 momentos (288 dias de 
gestação e após o parto), sendo realizado as determinações supracitadas das vacas 
do experimento 1. Nos respectivos bezerros nascidos naturalmente foram avaliados 
e colhidos sangue venoso em 2 momentos (até 6 horas de vida e entre 24 a 36 
horas de vida) para realização das determinações dos teores séricos de ureia, 
creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil transferase, colesterol, triglicérides, BHB, 
NEFA, insulina e teores plasmáticos de glicose e lactato. 
 
Palavras-chave: Bovino. Síndrome do bezerro gigante. Síndrome do bezerro 
anormal. Cetose. Hipóxia. Hiperglicemia. Hipoglicemia. Desequilíbrio ácido-base. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

PAIOLA, I. A. A. Metabolic profile of recipient cows and Nelore calves produced 
by in vitro fertilization (IVF). 2018 62f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2018 
 

The objective of this study was to evaluate the effects of giant calf syndrome 
(macrossomia) on the metabolic profile and glycemic control of IVF recipients or AI 
pregnant cows and their calves. This investigation includes four experiments in which 
venous blood was collected from all animals to determine serum levels of urea, 
creatinine, protein, albumin, GGT, cholesterol, triglycerides, β-HBO, NEFA, glucose 
and lactate. In the first experiment Nelore embryo recipient cows were used for IVF 
(n = 8) and AI pregnant Nelore cows submitted to cesarean section (n = 12). Five 
moments were evaluated: 270, 280 gestation days, before labor induction, 12 and 24 
hours after induction. In the second experiment the cesarean section obtained calves 
were evaluated in 11 moments: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 hours and 5, 7, 15 and 30 days 
after birth. Besides the birth measured fruitosamine and serum insulin at the 
moments: 0, 12, 24 hours and 7 days after birth. In the third experiment, Nelore IVF 
embryo recipient cows were evaluated for standard weight calves (n = 17), high 
weight (n = 16) and natural calving AI gestation Nelore cows (n = 16) as control 
group. The evaluated moments were 288 gestation days and up to 6 hours after the 
natural calving. Two moments were determined: 288 gestation days and after calving. 
In the fourth experiment, newborn Nelore calves (n = 76) were used, divided in three 
groups: Nelore calves by term AI (n=27), Nelore calves by term IVF with standard 
breed weight (n = 32) and Nelore calves by term with macrosomia (n = 17, weight> 
45 kg). The evaluated moments were up to 6 hours and between 24 and 36 hours of 
life. In addition to the fruitosamine measured at the first moment. For statistical 
analysis in experiments 1 and 2, Tukey's test was used for time and Student for 
treatment effect, in experiments 3 and 4, Tukey's test was used for treatment effect 
and Paired t-test for time effect, using the statistical program Sigma Stat 3.5. IVF 
calves with macrosomia were 33% (16/48). Regarding the urea of the IVF recipient or 
AI pregnant cows, there was statistical difference between the treatments within each 
time (cesarean section). Regarding kidney function, there was a statistical difference 
between urea and creatinine in the first and fourth experiment, respectively. In the 
evaluation of energy metabolism there was a difference in cholesterol, triglycerides 
and plasma glucose among the animals of the first and second experiments. Also, in 
the penultimate there was statistical relevance of the non-esterified fatty acid. In the 
comparison between the third experiment animals there was difference for 
cholesterol and triglycerides. In the fourth experiment, there was a difference in 
cholesterol and plasma lactate (P <0.05). Therefore, it is suggested that the renal 
and metabolic profile are similar between IVF recipient and AI pregnant cows, as well 
as among their calves. In addition, it is recommended to monitor IVF calves during 
the first week of life due to hypoglycaemia and hyperinsulinemia. 
 
Keywords: Bovine. Calf. Macrossomia. IVP. Biochemical profile.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As biotecnologias aplicadas a reprodução de bovinos, como a fertilização “in 

vitro” (FIV) permitiram a seleção de animais genotipicamente superiores e com maior 

eficiência produtiva, colocando o Brasil em destaque entre os países produtores de 

carne bovina e como o maior produtor mundial de embriões in vitro, sendo o 

responsável por 80% da produção de embriões in vitro (PIV), já em 2007 (MARTINS, 

2010). 

Problemas como a macrossomia, também denominada de síndrome do 

bezerro gigante ou síndrome do bezerro anormal (FARIN; PIEDRAHITA; FARIN, 

2006), são considerados como multifatorial (MCEVOY et al., 2006) e já foram 

relatados, em bezerros produzidos por fertilização in vitro (HASLER, 1996; KRUIP; 

den DAAS, 1997; PRESTES, 2005) e em bezerros produzidos por clonagem  

(BATCHELDER et al., 2007; CHAVATTE-PALMER et al., 2004; MEIRELLES et al. 

2010). Verificou-se que 34,3% (86/251) dos bezerros da raça holandesa produzidos 

por FIV apresentavam macrossomia (KRUIP; den DAAS, 1997). Os bezerros 

produzidos por FIV são em média 7 Kg mais pesados que bezerros oriundos de 

inseminação artificial (HASLER, 1996), apresentam maior perímetro e peso cardíaco, 

além de maior comprimento dos ossos longos (FARIN; FARIN, 1995). 

Associado a síndrome do bezerro anormal, observou-se, em 23% dos 

bezerros clonados, hipoglicemia e/ou distúrbios de termoregulação nas primeiras 24 

horas de vida (BIRGEL JUNIOR et al., 2011a; BIRGEL JUNIOR et al., 2011b; 

MEIRELLES et al., 2010). Distúrbios de termorregulação nas primeiras 24 horas de 

vida, também, foram descritos em bezerros prematuros obtidos de IA e bezerros 

prematuros de FIV (SANGILD et al., 2000). Na Medicina, descreve-se a ocorrência 

de macrossomia em bebês gerados por mulheres com diabetes gestacional não 

controlada. Apesar da mortalidade perinatal dos neonatos associados a diabetes 

gestacional tenha diminuído (DICKINSON; PALMER, 1990), as incidências de 

morbidade perinatal, cesarianas e macrossomia fetal humana permanecem 

aumentadas (DICKINSON; PALMER, 1990; HALES; BARKER, 2013). 

Por outro lado, é sabido, que gestações complicadas, nas quais os bebês 

estavam em situação de hipóxia crônica apresentam aumento plasmático de lactato 
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e que a hipóxia prolongada em neonatos humanos acarreta mudanças nos níveis 

circulantes de glicose e cortisol sérico, reduz o metabolismo da termorregulação e 

causa danos ao sistema nervoso central e simpático dos recém-nascidos 

(BELLOWS; LAMMOGLIA, 2000). Da mesma forma, aventa-se a possibilidade que 

os distúrbios do metabolismo de carboidratos observados em bezerros clonados 

poderiam estar relacionados ao consumo das reservas de glicogênio hepático 

decorrente da hipóxia durante a vida intrauterina e perinatal (BIRGEL JUNIOR et al., 

2011a). 

A cetose, condição que corresponde ao distúrbio do metabolismo energético 

em ruminantes, é caracterizado pelo conjunto da elevação anormal de corpos 

cetônicos séricos e na urina, e diminuição de pH sanguíneo e urinário, decorrente de 

situações em que há aumento da metabolização dos ácidos graxos do tecido 

adiposo diante de hipoglicemia (FLEMING, 2009; FRANDSON; WILKE; FAILS, 

2011). Relata-se na literatura a ocorrência de cetose na fase final da gestação em 

vacas de corte (BAILEY, 2015; CORREA; SCHILD; MENDEZ, 1990), como resultado 

do aumento da demanda energética no final da gestação, associado a redução da 

capacidade de ingestão de matéria seca nas últimas semanas antes do parto, 

acarretando em maior mobilização de gordura corpórea, (JUCHEM et al., 2000).  

Baseado nos estudos que avaliaram as alterações no perfil fisiológico de 

bezerros oriundos de sistemas de produção in vitro durante o final da gestação, nos 

momentos perinatal e neonatal. Os neonatos podem ter tamanho normal ou serem 

maiores do que a média da raça, podendo ter alterações clínicas, de parâmetros 

hematológicos e bioquímicos (KRUIP; Den DAAS, 1997; MILES et al., 2004; 

SINCLAIR; BROADBENT; DOLMAN, 1995). 

O delineamento experimental proposto terá a finalidade de conhecer melhor o 

perfil metabólico das vacas no final da gestação e dos bezerros originados de FIV, 

obtidos por cesariana e parto natural, com o intuito de propor protocolos de cuidados 

ao neonato, que aumente a sobrevivência de animais advindos de gestações de 

risco ou de animais nascidos prematuramente. 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 
 

A existência de poucas informações na literatura brasileira referente ao 

metabolismo lipídico de bezerros da raça Nelore produzidos por fertilização in vitro. 

Principalmente, pela ausência, na literatura nacional, de pesquisas relacionadas à 

caracterização do perfil metabólico, bem como a avaliação das alterações do 

metabolismo energético de bezerros prematuros foram os motivos que nos fizeram 

propor o presente projeto de pesquisa com o objetivo de compreender o que ocorre 

com bezerros obtidos por FIV nascidos por cesariana após indução e parto natural. 

Portanto, em continuidade as pesquisas relacionadas aos distúrbios na 

adaptação neonatal de bezerros, o delineamento experimental proposto terá a 

finalidade de: 

 

 Caracterizar as diferenças do perfil metabólico de bezerros da raça Nelore 

produzidos por FIV e daqueles obtidos por IA, 

 Estudar as possíveis repercussões da macrossomia sobre o metabolismo 

energético materno no final da gestação por FIV 

 Documentar o grau de controle glicêmico dos fetos durante o último mês 

de gestação por FIV e IA por meio da determinação da frutosamina. 

 Determinar a existência ou não de resistência à insulina bezerros recém-

nascidos por FIV 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 USO COMERCIAL DA FIV NA REPRODUÇÃO EM BOVINOS: AVANÇOS E 

DISTÚRBIOS RELACIONADOS 

 

O desenvolvimento de técnicas para produção de embriões bovinos in vitro 

constituiu importante passo para a expansão do uso das biotecnologias à campo em 

condições comerciais (FARIN; ALEXANDER; FARIN, 2010).  Nos últimos anos a FIV 

tornou-se comercialmente mais acessível e consolidou-se como uma importante 

ferramenta, que permite aumentar a taxa de ganho genético, em um curto espaço de 

tempo.  Já em 2005, 48,6% do total de embriões produzidos na América do Sul 

correspondiam a FIV (THIBIER, 2006).  Em 2006, o mercado mundial de 

transferência de embriões originados por PIV realizou 196.663 transferências em 

receptoras, destes, mais de 90% correspondiam a raças de corte.  No ano seguinte, 

o Brasil consolidou-se como maior produtor de embriões in vitro, respondendo por 

quase 80% dessas transferências no âmbito mundial (MARTINS, 2010). Já no 

relatório de 2015 da IETS, a América do Sul correspondeu por 62% das 599.307 

transferências de embriões in vitro, sendo que o Brasil foi responsável por 96% 

(PERRY, 2015). 

Desde o início da aplicação das biotecnologias in vitro no Brasil, as raças 

zebuínas correspondiam por mais de 90% dos embriões produzidos, o que 

representou ser o ponto chave para o sucesso de sua aplicação comercial (VIANA et 

al., 2012), uma vez que a viabilidade econômica dos sistemas de transferência de 

embriões FIV tornou-se efetiva graças as já conhecidas características fisiológicas 

da dinâmica folicular das fêmeas Bos indicus (FIGUEIREDO et al., 1997; VIANA et 

al., 2000; WATANABE et al., 1999).  Dentre as raças zebuínas, a Nelore ganha 

destaque por ser a raça predominante na pecuária de corte nacional com 

representatividade de cerca de 80% do rebanho (ROSA; MENEZES, 2016) e 69% 

dos embriões in vitro transferidos do total geral de embriões de raças zebuínas no 

período entre 2006 e 2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE 

ZEBU – ABCZ, 2016). 
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Diante do desenvolvimento de novas técnicas como a FIV com uso de sêmen 

sexado e a vitrificação para preservação de embriões, aumenta os horizontes de 

aplicação da FIV comercial, confirmando a tendência de crescimento de mercado, 

como verificado entre 2014 e 2015 pelo aumento de mais de 30% de embriões 

produzidos (SARTORI et al., 2016). 

Apesar da consolidação FIV no mercado de transferência de embriões na 

bovinocultura comercial, sua expansão segue depende do sucesso na obtenção dos 

objetivos pretendidos: alta taxa de prenhez, gestações sem complicações e bezerros 

nascidos saudáveis e com vitalidade. Entretanto, sabe-se que, bezerros originados 

dos sistemas in vitro são descritos como menos viáveis do que os bezerros 

originados de técnicas in vivo, IA e monta natural (HORTA, 1999; SANGILD et al., 

2000). Desde a década de 1990, já era conhecido que as biotecnologias de 

produção de embriões in vitro estavam associadas ao aumento de anormalidades no 

desenvolvimento embrionário, fetal e placentário (FARIN; FARIN 1995; HASLER et 

al., 1995; YOUNG; SINCLAIR; WILMUT, 1998). 

Os fatores perturbadores e os mecanismos foram creditados à condições 

desfavoráveis no ambiente dos embriões nos momentos iniciais dos processos de 

maturação, fertilização e cultivo in vitro, até o estágio de blastocisto, assim como no 

período após a transferência, nas fases de pré-implantação e pós-implantação. Os 

possíveis agentes causadores ligados aos meios, estão associados aos fatores de 

crescimento, radicais livres, amônia, co-cultivo com as células da granulosa ou a alta 

concentração de soro no meio de cultivo in vitro, já os fatores ligados às receptoras, 

são relacionados ao nível de progesterona e a nutrição. Contudo, sem conseguir 

identificar como os fatores, associados ou isoladamente, causam os distúrbios de 

desenvolvimento e se existe um período crítico para sua ocorrência (BEHBOODI et 

al., 1995; BERTOLINI; ANDERSON, 2002; FARIN; FARIN; MUNGAL, 1997; FARIN; 

FARIN, 1995; JACOBSEN et al., 2000a; NUMABE et al., 2000; YOUNG et al., 1998). 

Hoje sabe-se que os complexos meios de cultivo in vitro são constituídos por 

importantes componentes que modulam a atividade metabólica do embrião, 

entretanto, as condições sub-ótimas do cultivo in vitro, resultam em desequilíbrios 

nutricionais.  Estes desequilíbrios são apontados como os possíveis responsáveis 

pelo estresse metabólico que origina as várias diferenças entre embriões derivados 

in vivo e in vitro (KHURANA; NIELMAN, 2000; KRUIP; BEVERS; KEMP, 2000; VAN 
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WAGTENDONK-DE LEEUW et al., 2000). Resultando em consequências negativas 

para o desenvolvimento fetal e para a sobrevivência perinatal e neonatal (VAN 

WAGTENDONK-DE LEEUW et al., 2000). 

Estas alterações acarretam em uma variada gama de distúrbios como o 

aumento de perdas embrionárias precoces (FARIN; FARIN, 1995; HASLER et al., 

1995; TAVERNE et al., 2002), abortos (HASLER et al., 1995; KRUIP; den DAAS, 

1997; TAVERNE et al., 2002), alterações placentárias (FARIN; FARIN, 1995; 

HASLER et al., 1995; HASLER, 1996; MILES et al., 2004), gestações prolongadas 

(RÉRAT et al., 2005; SINCLAIR; BROADBENT; DOLMAN, 1995), aumentos dos 

índices de natimortalidade, perimortalidade (BEHBOODI et al., 1995; KRUIP; Den 

DAAS, 1997; PRESTES et al., 2009; STACCHEZZINI; FABARO; CREMONESI, 

1997), do peso ao nascimento (BEHBOODI et al., 1995; HASLER, 1996; KRUIP; 

Den DAAS, 1997; MILES et al., 2004; VAN WAGTENDONK-DE LEEUW et al., 2000) 

com megalias fenotípicas (CROSIER et al., 2002; FARIN; ALEXANDER; FARIN, 

2010; FARIN; FARIN, 1995), má formações congênitas (VAN WAGTENDONK-DE 

LEEUW et al., 1998) e índices de distocias com necessidades de auxilio ao parto e 

até a necessidade de realização de cesarianas (BEHBOODI et al., 1995; KRUIP; 

Den DAAS, 1997; PRESTES, 2005; SINCLAIR; BROADBENT; DOLMAN, 1995; 

STACCHEZZINI; FABARO; CREMONESI, 1997). 

 

3.2 SÍNDROME DO BEZERRO GIGANTE 

 

Primeiramente a condição foi denominada como síndrome do bezerro gigante, 

mas, como se trata de um conjunto de anormalidades, que podem surgir por 

diferentes mecanismos, aliados à imprevisibilidade da ocorrência do evidente 

aumento do peso e tamanho do bezerro e da placenta, foi proposta nova 

denominação como síndrome do bezerro anormal (FARIN; PIEDRAHITA; FARIN, 

2006). 

Esta síndrome parece acometer todos os embriões de PIV, em graus variados 

(YOUNG et al., 1998), além de estar presente em diversas raças (CAMARGO et al., 

2010; KRUIP; Den DAAS, 1997; NUMABE et al., 2000; STACCHEZZINI; FABARO; 

CREMONESI, 1997; WILSON et al., 1995) e apresentar incidência mundial de cerca 

de 20% além do normal (KRUIP; Den DAAS, 1997). 
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O aumento em cerca de 7% do peso no momento do nascimento está 

relacionado somente a distúrbios no desenvolvimento uterino do feto, uma vez que a 

variação do tamanho e peso corporal, diminui com o tempo de vida sem apresentar 

diferenças estatísticas com bezerros oriundos de IA e monta natural (WILSON et al., 

1995). 

Apesar de haver uma relação positiva em bezerros oriundos de produção de 

embriões in vitro sobre o peso ao nascimento, a dificuldade ao parto com o 

prolongamento da gestação (SINCLAIR; BROADBENT; DOLMAN, 1995), o aumento 

do peso ao nascimento não poderia ser explicado, inteiramente, pelo prolongamento 

da gestação (VAN WAGTENDONK-DE LEEUW et al., 1998; VAN WAGTENDONK-

DE LEEUW et al., 2000).  Uma vez que, já houve a confirmação de nascimentos de 

bezerros originados por produção de embriões in vitro com peso elevado, sem que 

houvesse prolongamento da gestação (BERTOLINI; ANDRESON, 2002; NUMABE 

et al., 2000).  Contudo, não há uma explicação definitiva para o aumento do peso ao 

nascimento e prolongamento da gestação (NUMABE et al., 2000). 

As circunstâncias anormais, durante o período in vitro, devido às condições 

sub-ótimas dos meios de cultivo, geram alterações no desenvolvimento embrionário, 

que podem interferir na sobrevivência fetal durante o início da gestação, 

principalmente, ao utilizar células da granulosa ou alta concentração de soro nos 

meios in vitro (BLOCK et al., 2011; FARIN; CROSIER; FARIN, 2001; HERAS et al., 

2016; JACOBSEN et al., 2000a).  Contudo, as anormalidades observadas em 

recém-nascidos obtidos por FIV, sugerem que a gênese dos distúrbios ocorra 

durante a vida fetal, ocasionando dificuldades para a adaptação à vida extrauterina 

no bezerro. Estes fatos geram problemas para o uso comercial dos sistemas de PIV, 

pelo aumento da dificuldade de parto e a baixa vitalidade dos bezerros ao 

nascimento (FARIN; CROSIER; FARIN, 2001; MCEVOY et al., 2006). O que torna 

fundamental a identificação das causas da baixa viabilidade perinatal para permitir a 

massificação do uso das biotecnologias da reprodução in vitro na bovinocultura 

comercial (BERTOLINI; ANDERSON, 2002; SANGILD et al., 2000). 
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3.2.1 Alterações morfológicas e funcionais da placenta 

 

O desenvolvimento adequado da placenta dos mamíferos é de suma 

importância para determinar a disponibilidade de nutrientes, a regulação das trocas 

gasosas e a remoção de resíduos para o feto ao longo da gestação (MILES et al., 

2004).  O aumento da incidência de hidropsias dos envoltórios fetais em gestações 

de FIV pode estar associado a anormalidades de formação placentária (HASLER et 

al., 1995; MILES et al., 2004). Uma vez que as placentas de embriões originados de 

FIV possuem menor número de placentônios (FARIN; FARIN, 1995; MIGLINO et al., 

2007; MILES et al., 2004), menor superfície caruncular e, paralelamente, as 

placentas mais pesadas são positivamente associadas com bezerros mais pesados 

(FARIN et al., 2000; MIGLINO et al., 2007; MILES et al., 2004). 

Ao avaliar morfologicamente e realizar mensurações nos fetos derivados in 

vitro e in vivo aos 222 dias de gestação, Farin e Farin (1995), verificaram que 

bezerros originados por FIV eram significativamente maiores e questionaram se o 

aumento do peso era uma consequência do prolongamento gestacional.  Embora 

não tenha esclarecido a origem causal da elevação do peso Farin e Farin (1995), 

sugeriram maiores investigações sobre o assunto. 

Segundo Bertolini et al. (2002a), as gestações oriundas de FIV apresentam 

padrão de desenvolvimento embrionário e fetal pós-implantação com diferenças no 

metabolismo e desenvolvimento intrauterino. No dia 37 de gestação os placentônios 

são menores e mais finos, do dia 51 até o dia 63 o seu tamanho assemelha-se aos 

de gestações sem manipulações in vitro e a partir do dia 93 os placentônios 

começam a ficar maiores. Juntamente com este padrão placentário há a constatação 

do retardo de crescimento fetal entre os dias 37 e 58 de gestação. Ao final do 

primeiro trimestre, entre os dias 65 e 72, Bertolini et al. (2002a) observaram uma 

mudança no padrão de crescimento fetal, que passou de retardo no crescimento 

inicial, para uma maior taxa de crescimento dos fetos FIV.  

Foi constatado, também, que os placentônios que envolviam o feto na região 

média da placenta de gestações de FIV eram mais longos e finos no terço médio e 

no final do 1º trimestre, os placentônios e os cotilédones possuíam um tamanho 

aumentado e com maior área de superfície bruta, 21% menos cotilédones, mas com 

maior área de superfície cotiledonária (BERTOLINI; ANDERSON, 2002) além de 
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carúnculas com maior volume de vasos sanguíneos, possivelmente, como 

mecanismo compensatório, devido à diminuição da área de contato feto-materna. 

(MILES et al., 2004). 

A constatação de que as placentas de gestações originadas de FIV possuem 

menor número de placentônios e menor superfície caruncular sugere que a 

disponibilidade de nutrientes ou trocas gasosas pode ser limitada no final da 

gestação para os fetos, o que pode explicar a morbidade e mortalidade perinatal e 

neonatal, entretanto, não explica o aumento do peso corporal dos fetos (FARIN et al., 

2000; FARIN; FARIN, 1995; MILES et al., 2004).  Contudo, não se deve considerar, 

apenas, que as alterações morfológicas podem afetar o desenvolvimento placentário, 

como também, há de se considerar os transtornos funcionais de síntese e secreção 

de hormônios e troca de nutrientes e resíduos (BERTOLINI et al. 2002a; 

BERTOLINI; ANDERSON, 2002). 

Considera-se que o placentônio seja o principal local de transporte de 

moléculas pequenas de fácil difusão, como oxigênio, dióxido de carbono e também 

aminoácidos e glicose (HILL et al., 2000).  Posteriormente foi confirmado que há 

diferenças bioquímicas e metabólicas entre fetos derivados de FIV e IA, com 

significativa diminuição da disponibilidade de glicose e oxigênio para sua 

metabolização, assim como aumento de lactato no final da gestação com 

repercussões na maturação fetal e adaptação à vida extrauterina (SANGILD et al., 

2000). 

O período perinatal é caracterizado por dramáticas modificações fisiológicas e 

metabólicas, decorrentes da troca gasosa respiratória e estão associados a 

alterações, tanto nas tensões dos gases arteriais, como na função cardiovascular, 

situações onde ocorre asfixia, o fluxo sanguíneo cerebral diminui, como 

consequência, o aporte de oxigênio (GARDINER, 1980). O parto prolongado, em 

conjunto com distocias, pode resultar em distúrbios ácido-base no bezerro recém-

nascido (JACOBSEN et al., 2000b), encefalopatias, insuficiência renal isquêmica e 

diversos graus de disfunções gastrointestinais (VAALA; LESTER, 2009). 

Em estudo sobre características pós-natal em bezerros clonados realizado 

por Garry et al. (1996), revelou, pela avaliação clínica e mensuração do metabolismo 

energético no pós-parto imediato, alterações como fraqueza, hipotermia, hipoxemia, 

hipoglicemia e acidose metabólica na maioria dos bezerros. Juntos sugerem a 
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existência de distúrbios no metabolismo energético no período gestacional.  

Entretanto, esses distúrbios do metabolismo energético não estavam relacionados a 

hormônios como o do crescimento, IGF-1, cortisol e glucagon, uma vez que não 

houve diferenças entre os grupos experimentais. 

Em bezerros de gestações FIV observou-se comportamento semelhante para 

as avaliações clínicas (JACOBSEN et al., 1999; OLIVEIRA, 2011; SCHMIDT et al., 

1996).  No dia 7 do desenvolvimento embrionário em gestações FIV, a expressão de 

IGF-1 do embrião, também não apresentou diferença.  Entretanto, o IGF-2 parece 

ter importante papel para a ocorrência das manifestações, uma vez que apresentou 

um padrão de expressão gênica dez vezes menor no mesmo período, assim como 

as expressões gênicas de GLUT-1 e GLUT-3 também estarem diminuídas 

(BERTOLINI et al., 2002b). 

 

3.3 METABOLISMO ENERGÉTICO GESTACIONAL 

 

A glicose é a principal fonte de energia celular, responsável pela produção de 

ATP, tanto em condições aeróbicas como anaeróbicas. Considerada uma molécula 

polar, portanto não é capaz de atravessar a membrana celular, sendo transportadas 

através de difusão facilitada, a favor de seu gradiente de concentração, por 

proteínas transportadoras (GLUTs) presente na membrana plasmática de todas as 

células (MACHADO, 1998).  Atualmente 13 isoformas de proteínas transportadoras 

de glicose já foram sequenciadas (GLUT 1 ao GLUT 13). A GLUT 4 é a proteína que 

mais caracteriza alteração tecidual da expressão observada nos músculos e no 

tecido adiposo (JAMES, 1995; MUECKLER, 1994). Já a GLUT 1 é importante para a 

absorção de glicose para utilização da placenta, enquanto a GLUT 3 pode estar 

ligado à transferência da glicose para o feto (EHRHARDT; BELL, 1997). 

Em continuidade para aumentar os conhecimentos sobre o metabolismo 

energético gestacional, outra pesquisa não encontrou diferenças entre os grupos 

estudados (gestações de embriões produzidos in vitro e controle) e períodos 

gestacionais (90 e 180 dias), com relação à transcrição dos transportadores de 

glicose GLUT 1, 3 e 5 em placentônios. A expressão gênica de GLUT 1 e 3 foi 

semelhante e independente de grupo ou período de gestação. Com relação ao 

GLUT 5 no alantoide fetal, observou-se uma expressão de 10 a 100 vezes maior se 
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comparada com GLUT 1 e 3. Os autores correlacionaram a maior expressão do 

GLUT 5 com aumento da quantidade de líquido alantoideano, assim como aumento 

das concentrações de glicose e frutose no líquido alantoideano (BERTOLINI et al., 

2004). A GLUT-1 é importante na captação de glicose para a utilização da placenta 

e a GLUT-3 para a transferência de glicose para o feto. A menor expressão dos 

genes transportadores de glicose GLUT-1 e GLUT-3 podem afetar a captação de 

glicose e o metabolismo e desenvolvimento embrionário (BERTOLINI et al., 2002b). 

 
3.3.1 Distúrbios metabólicos materno-fetal 

 

O fato de vários laboratórios utilizarem diferentes meios de cultivo dificulta a 

identificação dos genes que influenciam de forma crítica o desenvolvimento 

embrionário (FARIN; FARIN; PIEDRAHITA, 2004), do mesmo modo, a ligação 

fisiológica entre uma expressão gênica individual e as alterações fenotípicas da 

síndrome do bezerro anormal ainda não está clara, até porque as manifestações são 

variáveis, podendo ou não ter diferenças de peso ao nascimento como a associação 

de problemas perinatais (BERTOLINI; ANDERSON, 2002).  Neste contexto, as 

anormalidades metabólicas crônicas durante a gestação podem explicar a variação 

do peso ao nascimento e os problemas perinatais que refletem na dificuldade 

transitória de adaptação a vida extrauterina (BERTOLINI et al., 2002b; GARRY et al., 

1996), similar a diabetes gestacional humana não controlada (GARRY et al., 1996). 

As perdas perinatais e neonatais decorrentes do sofrimento fetal em 

condições de hipóxia intrauterina são característicos dos distúrbios de adaptação a 

vida extrauterina em bezerros de FIV (KRUIP; Den DAAS, 1997) e bezerros 

clonados (BIRGEL JUNIOR et al., 2011b), como dito anteriormente, parecem 

decorrer por déficits sobre o controle do metabolismo energético (BERTOLINI et al., 

2002b; GARRY et al., 1996). 

Semelhante ao que ocorre em distocias, prejudicam os mecanismos de 

adaptações cardiopulmonares para o ambiente extrauterino, os processos que 

seriam promovidos em decorrência da ruptura do cordão umbilical, com diminuição 

da tensão de oxigênio, e o aumento das concentrações de dióxido de carbono são 

precocemente iniciados no ambiente intrauterino.  Nestas condições, o feto 

desenvolve hipercapnia ou acidose metabólica, acarretando em depressão do 

sistema nervoso central e inibição os reflexos de expansão pulmonar (NAGY, 2009).  
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Os neonatos que conseguem sobreviver a estes distúrbios de adaptação a vida 

extra-uterina são menos propensos a ingerir colostro no momento adequado, 

posteriormente, são mais susceptíveis a óbito por hipotermia e por infecções devido 

à hipogamaglobulinemia (HOUSE, 2009). 

Os mecanismos de compensação fetal incluem a diminuição do consumo de 

oxigênio e a realização da glicólise anaeróbica (VAALA; LESTER, 2009). Como 

resultado ocorre o aumento do quociente de lactato, evidenciado em fetos originados 

por FIV, entre os dias 246 e 253 de gestação, através de cateterização cirúrgica 

intrauterina (SANGILD et al., 2000). 

Uma forma não invasiva para avaliar os distúrbios do metabolismo de glicose 

fetal durante o terço final de gestação seria a mensuração da frutosamina, 

imediatamente após o nascimento.  A frutosamina corresponde as proteínas 

glicadas totais associadas às proteínas séricas (FEITOSA; ANDRADE; 2014; ROOK, 

2000; SUMITA; ANDRIOLO, 2006). A avaliação dos níveis médios de glicemia em 

períodos mais curtos, dependendo da vida útil das proteínas, pode ser obtida pela 

dosagem de frutosamina, a qual é capaz de informar acerca do controle glicêmico, 

das últimas quatro a seis semanas em humanos (SUMITA; ANDRIOLO, 2006) e das 

3 a 4 semanas em pequenos ruminantes (ROOK, 2000). 

Em humanos encontra-se aumentada em portadores de diabetes mellitus e é 

proporcional a concentração da glicemia, sua determinação sérica é utilizada para 

monitoração da glicemia ao longo das gestações em mulheres diabéticas (FEITOSA; 

ANDRADE; 2014), sendo útil na avaliação da eficácia de mudança terapêutica 

(SUMITA; ANDRIOLO, 2006) 

Os ácidos graxos voláteis (ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico) 

absorvidos a partir dos compartimentos gástricos anteriores são a principal fonte de 

energia para os ruminantes adultos.  Responsáveis também pelas menores 

variações normais nos níveis sanguíneos de glicose em adultos comparados com 

outros herbívoros (bovinos, 45 a 80 mg/dL; equinos 60 a 110 mg/dL), a 

normoglicemia é obtida por gliconeogênese contínua no fígado na presença de 

glucagon (FRANDSON; WILKE; FAILS, 2011). 

Em situações de balanço energético negativo (BEN), o desequilíbrio 

energético com déficits de glicose sérico e hepático, com aumento de estímulo para 

síntese de glucagon, inibição da insulina, decréscimo de glicogênio e aumento da 
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mobilização lipídica, desencadeia, nos ruminantes, o estado metabólico de cetose, 

mais especificamente a cetose tipo 1, clássica primária ou cetose espontânea, 

caracterizada por elevação anormal das concentrações dos corpos cetônicos, 

acetona (Ac), ácido Acetoacético (AcAc) e β-hidroxibutirato (BHB) no organismo.  Há 

redução do pH sanguíneo e urinário, presença de corpos cetônicos na urina, além 

das elevações sérica de ácidos graxos (FAA, sigla em inglês) e ácido graxo não 

esterificado (NEFA, sigla em inglês) (FLEMING, 2009; FRANDSON; WILKE; FAILS, 

2011; OETZEL, 2003).  Efeito semelhante ao que ocorre na diabetes melitus tipo 1, 

embora por razões diferentes onde os déficits primários de síntese pancreática de 

insulina resultam em predomínio do glucagon, mobilizando ácidos graxos e 

consequentemente a síntese de cetonas (FRANDSON; WILKE; FAILS, 2011; 

OETZEL, 2003). 

A cetose tipo 2, também pode ser comparada à diabetes melitus tipo 2 

(OETZEL, 2003), sendo caracterizada por altos níveis de insulina sérica e 

hiperglicemia transitória, secundário aos infiltrados gordurosos no fígado, em vacas 

com alto escore de condição corporal (ECC) a resistência transitória a insulina está 

presente no início da formação da cetose (FLEMING, 2009; OETZEL, 2003). 

A ocorrência de cetose durante a gestação, também conhecida como toxemia 

da prenhes em vacas de corte, ocorre nos últimos dois meses de gestação em 

vacas de todas as idades, uma vez que, com o máximo crescimento uterino o 

ambiente abdominal fica limitado, restringindo o consumo de alimentos.  Esta 

condição é mais comum em vacas com alto escore de condição corporal, associado 

a gestações gemelares e em situações de baixa qualidade de alimentos fornecidos 

ou limitações de ingestão (BAILEY, 2015). Considerado um excelente marcador da 

ocorrência de cetose, utiliza-se a determinação do BHB sérico, sendo o teste 

considerado positivo para valores acima de 14,4 mg/dL, embora valores acima de 

11,2 mg/dL também são considerados para definir a condição de cetose 

(FRANDSON; WILKE; FAILS, 2011; OETZEL, 2003) 

Na gestação em humanos, o metabolismo dos carboidratos sofre grande 

impacto para suprir as demandas metabólicas energéticas para o organismo 

materno e fetal.  O crescente requerimento nutricional fetal no final do segundo e no 

terceiro trimestres são prontamente fornecidos graças a resistência à insulina, que 

aumenta ao longo do terceiro trimestre.  A ingestão materna de nutrientes induz 
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elevações persistentes da glicose sérica, nesta condição, na diabetes gestacional, 

os níveis de glicose séricos ficam anormalmente aumentados. (DICKINSON; 

PALMER; 1990). 

Além das alterações hormonais e de glicemia, a diabetes gestacional também 

está associada a alterações morfológicas e fisiológicas na placenta que interferem 

no metabolismo fetal. As placentas de gestações de mulheres com diabetes 

possuem menor número de receptores para insulina, entretanto com maior afinidade 

e maior área de superfície periférica, capilar e do volume das vilosidades.  Isto 

sugere mecanismos compensatórios da placenta diante dos distúrbios metabólicos 

que permitem sustentar o crescimento fetal (DICKINSON; PALMER; 1990). 

Os distúrbios metabólicos ocasionados pela diabetes gestacional promovem 

alterações no metabolismo fisiológico fetal no terço final da gestação, a 

hiperglicemia materna resulta em hiperinsulinemia e hiperglicemia fetal, como 

consequência, ocorre a macrossomia. Isto posto, há clara associação do 

metabolismo materno da glicose com o crescimento e maturação fetal, o conjunto de 

manifestações da fetopatia diabética também inclui prematuridade, síndrome da 

asfixia neonatal (DICKINSON; PALMER; 1990). 

A hipótese de Garry et al. (1996) sobre a possibilidade de que no útero das 

vacas receptoras de embriões FIV exista diferenças no fornecimento e utilização de 

energia que resultam nas diferenças do crescimento gestacional, além de predispor 

dificuldades na regulação do equilíbrio energético durante a transição para a vida 

extrauterina, pudesse ser comparável com o que ocorre em bebês humanos de 

mães com diabetes gestacional não regulado, não pôde ser confirmada em pesquisa 

realizada por Reinders et al. (1998), talvez, por não ter ocorrido diferenças 

fenotípicas entre os grupos de bezerros FIV e IA estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para avaliação do perfil metabólico de receptoras de gestações de FIV e de 

bezerros obtidos por FIV foram conduzidas quatro avaliações experimentais, a 

seguir apresentadas. 

 

4.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 1: Avaliação da influência do período final 

da gestação e da indução do parto no perfil metabólico de vacas receptoras de 

embriões de FIV 

 

Para avaliação do perfil metabólico de vacas e receptoras em período final de 

gestação, foram utilizadas 12 vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA e 8 

vacas receptoras de embriões de FIV da raça Nelore. Conforme apresentado no 

quadro 1, os animais foram avaliados nos 20 dias finais de gestação, sendo as 

avaliações realizadas nos seguintes momentos: 270 dias de gestação, 280 dias de 

gestação, imediatamente após a indução do parto, que será realizado entre 285 e 

288 dias de gestação com o uso de 25 mg de dexametasona por via intramuscular, 

12 horas após a indução do parto e antes da cesariana, 24 horas após a indução do 

parto (imediatamente antes da cesariana).  

 
Quadro 1 – Constituição dos grupos experimentais para determinação do perfil 
metabólico das vacas gestantes de bezerros da raça Nelore submetidas à cesariana 

Momento das Colheitas 
Vacas com 

gestações por IA 

Receptoras de 

gestações por FIV 

270 dias de gestação 8 12 

280 dias de gestação 8 12 

Imediatamente antes da indução 
do parto 

8 12 

12 horas após a indução do parto 8 12 

24 horas após a indução do parto 
(imediatamente antes da 

cesariana) 
8 12 

Fonte: Própria autoria. 
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Nos cinco momentos discriminados foram realizadas a colheita de sangue 

para as seguintes determinações nas vacas com gestações por IA e receptoras de 

embriões de FIV da raça Nelore: teores séricos de BHB, NEFA, triglicérides, 

colesterol, ureia, creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil transferase (GGT), teores 

plasmáticos de lactato e glicose. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 2: Avaliação das modificações no perfil nos 

primeiros 30 dias de vida de bezerros da raça Nelore obtidos por FIV e nascidos por 

meio de cesariana 

 

Para avaliação das modificações no perfil metabólico nos primeiros 30 dias de 

vida de bezerros da raça Nelore obtidos por FIV e nascidos por meio de cesariana 

eletiva foram utilizados 20 bezerros da raça Nelore, divididos em 2 grupos 

experimentais: bezerros Nelore por IA nascidos por cesariana eletiva e bezerros 

Nelore por FIV nascidos por cesariana eletiva. As cesarianas foram realizadas 24 

horas após a indução do parto. A indução do parto foi realizada entre 285 e 288 dias 

de gestação com o uso de 25 mg de dexametasona por via intramuscular. Foram 

realizadas as colheitas de sangue em 11 momentos, conforme discriminado a 

seguir: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120, 168 horas de vida, 15 e 30 dias de vida; (Quadro 

2). 

Nos 11 momentos discriminados para o sangue venoso foram realizadas as 

seguintes determinações: teores séricos de BHB, NEFA, triglicérides, colesterol, 

insulina, ureia, creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil transferase (GGT), teores 

plasmáticos de glicose e lactato. Com a intenção de avaliar o grau de controle 

glicêmico de fetos durante o último mês de gestação foi realizada somente no 

momento do nascimento a determinação de frutosamina sérica.  

Nos procedimentos experimentais 1 e 2 os animais foram mantidos no 

Biotério de Pesquisa em Doenças de Ruminantes da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP) e no biotério 

do Hospital Veterinário “Dr. Halim Atique” (UNIRP) de São José do Rio Preto. 
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Quadro 2 – Constituição dos grupos experimentais para determinação do perfil 
metabólico dos bezerros da raça Nelore nascidos por cesariana após indução do 
pato 

Momento das Colheitas Bezerros IA Bezerros FIV 

0 horas 12 8 

3 horas 12 8 

6 horas 12 8 

12 horas 12 8 

24 horas 12 8 

48 horas (2º dia de vida) 12 8 

72 horas (3º dia de vida) 12 8 

120 horas (5º dia de vida) 12 8 

168 horas (7º dia de vida) 12 8 

360 horas (15º dia de vida) 12 8 

720 horas (30º dia de vida) 12 8 

Fonte: Própria autoria. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 3: Avaliação da influência da síndrome do 

bezerro gigante (macrossomia) no perfil metabólico de receptoras de gestações de 

FIV com parto natural a termo 

 

Neste projeto foi considerado síndrome do bezerro gigante (macrossomia) 

todo bezerro com peso ao nascimento acima de 45Kg, de acordo com pesquisa 

realizada por Meirelles et al (2010) onde avaliou o peso ao nascimento de 9047 

bezerros da raça Nelore oriundos de gestação por IA.  Os bezerros apresentaram, 

ao nascimento, peso médio de 38Kg e distribuição normal entre 20 e 45Kg. 

Para a avaliação das diferenças do perfil metabólico de vacas receptoras de 

embrião por FIV da raça Nelore de vacas gestantes por IA da raça Nelore, foi 

acompanhado a última semana de gestação de 17 vacas receptoras com embriões 

de bezerros da raça Nelore produzidos por FIV com peso elevado (síndrome do 

bezerro gigante) ao nascimento, 32 vacas receptoras de embrião de FIV da raça 
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Nelore com bezerros de peso ao nascimento dentro do padrão para a raça e 16 

vacas, da raça Nelore, gestantes de bezerros da raça Nelore por IA. As respectivas 

vacas foram realizadas as colheitas de sangue realizadas nos seguintes momentos: 

288 dias de gestação e até 6 horas após o parto natural a termo (Quadro 3).  

Nos 2 momentos discriminados foram realizadas as seguintes determinações 

nas vacas de gestação de Nelores por IA e receptoras de embriões de Nelores de 

FIV: determinação dos teores séricos de BHB, NEFA, triglicérides, colesterol, ureia, 

creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil transferase (GGT), teores plasmáticos de 

glicose e lactato. 

 

Quadro 3 – Constituição dos grupos experimentais para determinação do perfil 
metabólico das vacas com parto natural 

Momento das 

Colheitas 

Vacas IA 

(Grupo Controle) 

Receptoras de 

FIV com Bezerros 

de peso padrão 

Receptoras de FIV 

com Bezerros de 

peso elevado 

288 dias de 
gestação 

16 32 17 

Até 6 horas 
após o parto 

16 32 17 

Fonte: Própria autoria. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 4: Avaliação da influência da síndrome do 

bezerro gigante (macrossomia) no perfil metabólico de bezerros da raça Nelores 

oriundos de FIV nascidos por parto natural a termo 

 

Para a avaliação das diferenças do perfil metabólico de bezerros da raça 

Nelore produzidos por FIV com peso dentro do padrão para a raça e com síndrome 

do bezerro gigante (macrossomia) foram utilizados 76 bezerros recém-nascidos da 

raça Nelore, divididos em 3 grupos experimentais: 27 bezerros Nelore por IA a termo, 

32 bezerros Nelore por FIV a termo com peso ao nascimento dentro do padrão para 

a raça e 17 bezerros Nelore a termo com síndrome do bezerro gigante (peso ao 

nascimento acima de 45Kg). As colheitas de sangue foram realizadas em dois 

momentos conforme a seguir discriminado: até 6 horas de vida e entre 24 e 36 horas 

de vida (Quadro 4). 
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Nesses dois momentos discriminados foram realizadas as seguintes 

determinações: teores séricos de BHB, NEFA, triglicérides, colesterol, ureia, 

creatinina, proteína, albumina, γ-glutamil transferase (GGT), insulina, teores 

plasmáticos de glicose, lactato. Com a intenção de avaliar o grau de controle 

glicêmico de fetos durante o último mês de gestação foi realizada somente no 

momento até 6 horas de vida a determinação de frutosamina sérica 

Nos procedimentos experimentais 3 e 4 os animais foram mantidos nas 

dependências da Fazenda Mundial – São José do Rio Preto. 

 

Quadro 4 – Constituição dos grupos experimentais para determinação do perfil 
metabólico dos bezerros da raça Nelore nascidos naturalmente a termo 

Momento das 

Colheitas 

Bezerros IA a 

(controle) 

Bezerros FIV 

peso padrão 

Bezerros FIV 

peso elevado 

Até 6 horas de vida 27 32 17 

Entre 24 e 36 horas 
(2º dia de vida) 

27 32 17 

Fonte: Própria autoria. 

 

 

4.5 TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 Para melhor entendimento, os procedimentos, as técnias e as determinações 

bioquímicas realizados durante os procedimentos experimentais nas vacas e nos 

bezerros, juntamente com a análise estatística foram dispostos separadamente. 

 

 

4.5.1 Colheita de sangue 

 

As amostras de sangue venoso foram colhidas através da punção da veia 

jugular externa, utilizando-se o Sistema Vacutainer ®. Sendo 3,0mL de sangue em 

tubo de 4,0mL com EDTA para a realização de hemograma. As amostras para 

avaliação sérica de colesterol, triglicérides, ácidos graxos não esterificados (NEFA), 

β-hidroxibutirato (β-HBO), ureia, creatinina, proteína, albumina e γ-glutamil 

transferase (GGT) foram colhidas em tubos de vidro siliconados de 9 ml sem anti-
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coagulantes, e mantidas em temperatura ambiente para facilitar a retração do 

coágulo. 

No laboratório as amostras foram centrifugadas com força real de 

centrifugação igual a 2500rpm, durante 15 minutos, para a ocorrência da sinérese do 

coágulo, sendo, a seguir, o soro sanguíneo separado por aspiração em quatro 

alíquotas cada, sendo o material acondicionado em tubos plásticos providos de 

tampas tipo Eppendorf de 2mL por momento de cada animal. As alíquotas de soro 

foram conservadas em freezer a menos 20C até a realização das provas. 

As amostras para a determinação dos teores plasmáticos de glicose, insulina, 

lactato e frutosamina foram colhidas em tubos de vidro siliconados de 4 mL 

contendo fluoreto de sódio e mantidas refrigeradas durante o transporte. No 

laboratório, as amostras foram centrifugadas com força real de centrifugação igual a 

2500rpm, durante 15 minutos, para a sedimentação dos elementos figurados do 

sangue. O plasma sanguíneo foi separado por aspiração em duas alíquotas, sendo o 

material acondicionado em tubos plásticos providos de tampas tipo Eppendorf com 

capacidade para 2 mL por momento de cada animal. As alíquotas de plasma foram 

conservadas em freezer a menos 20C até a realização das provas. 

 

 

4.5.2 Determinação sérica de colesterol 

 

A determinação dos teores séricos de colesterol foi quantificada por 

metodologia enzimática colorimétrica, em Analisador Bioquímico Automático, 

Randox, modelo Rx daytona, United Kingdom – RANDOX Laboratories Ltda, com 

respectivo kit comercial, de referência CH3810. 

Por esse método, o colesterol sofre a ação da colesterol-esterase e 

posteriormente da colesterol-oxidase, originando um produto intermediário e água 

oxigenada. A água oxigenada formada reage com a 4-amino antipirina e fenol, na 

presença de peroxidase, dando origem a um complexo colorido, cuja intensidade de 

cor é diretamente proporcional à concentração de colesterol presente na amostra, 

em 500 nm (ALLAIN et al., 1974). Os resultados foram expressos em mmol/L. 
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4.5.3 Determinação sérica de triglicérides 

 

A determinação dos teores séricos de triglicérides foi quantificada por 

metodologia enzimática colorimétrica, em Analisador Bioquímico Automático, 

Randox, modelo Rx daytona, United Kingdom – RANDOX Laboratories Ltda, , com 

respectivo kit comercial, de referência TR3823. 

Por este método, os triglicérides são hidrolisados pela lipase presente no 

reagente, liberando glicerol, que é catalisado pela glicerol-quinase e glicerol fosfato 

oxidase, havendo geração de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio 

sofre a ação da peroxidase concomitantemente à produção de um complexo colorido, 

a quinolaimina, devido a um sistema reagente existente composto de clorofenol e 

antipirina. A coloração desenvolvida é proporcional à concentração de triglicérides 

da amostra, em 500 nm (FOSSATI; PRENCIPE, 1982). Os resultados foram 

expressos em mmol/L. 

 

4.5.4 Determinação sérica de ß-hidroxibutirato (BHB) 

 

A determinação dos teores séricos de BHB foi quantificada por metodologia 

enzimática colorimétrica, em Analisador Bioquímico Automático, Randox, modelo Rx 

daytona, United Kingdom – RANDOX Laboratories Ltda, utilizando-se kit comercial 

da Ranbut, (D-3-Hydroxibutyrate), de referência RB1007, Randox, Laboratories Ltd, 

Reino Unido. 

O princípio da prova está baseado na reação desencadeada pela ß-

hidroxibutirato desidrogenase presente no reagente e que catalisa o BHB formando 

o acetoacetato. Concomitantemente, o NAD presente é reduzido a NADH, sendo a 

absorbância do NADH em 340 nm diretamente proporcional à concentração de BHB 

presente na amostra (WILLIAMSON; MELLANBY; KREBS, 1962). Os resultados 

foram expressos em mmol/L. 

 

4.5.5 Determinação sérica de ácidos graxos livres não esterificados (NEFA) 

 

A determinação dos teores séricos de NEFA foi quantificada por metodologia 

enzimática colorimétrica, em Analisador Bioquímico Automático, Randox, modelo Rx 
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Daytona, United Kingdom – RANDOX Laboratories Ltda, com respectivo kit 

comercial, de referência FA115. 

O princípio da prova está baseado na ação da acil CoA sintetase, na 

presença de ATP e cofatores, sobre os ácidos graxos livres não esterificados 

(NEFA) dando origem a acil CoA, AMP e Ppi. Essa Acil-CoA é então oxidada, 

produzindo peróxido de hidrogênio, que foi auxiliar na reação de condensação de 

uma hidroxianilina com a aminoantipirina, ambos presentes no reagente, havendo a 

formação de um complexo de coloração púrpura, cuja intensidade de coloração em 

550 nm é diretamente proporcional à quantidade de NEFA presente na amostra 

(método desenvolvido pelo fabricante do kit, ainda não publicado, sendo a reação de 

coloração baseada em Elphick (1968). Os resultados foram expressos em µmol/L. 

 

4.5.6 Determinação sérica da ureia 

 

A determinação dos teores séricos de ureia foi realizada, por meio de método 

cinético enzimático, em analisador bioquímico automático Randox Daytona ® - 

Randox Laboratories, Reino Unido, com respectivo kit comercial, de referência 

UR3825. 

O princípio do método baseia-se na hidrólise da ureia pela urease, produzindo 

gás carbônico e íons amônio. Estes são captados pela enzima glutamato 

desidrogenase, a qual, em presença de outros substratos como o NADH2 e α-

cetoglutarato, produz NAD e glutamato. A diminuição da concentração de NADH2 

pode ser medida por espectrofotometria, utilizando comprimento de onda igual a 340 

nm, uma vez que é proporcional à concentração de uréia na amostra. Os resultados 

obtidos foram expressos em mg/dL. 

 

 

4.5.7 Determinação sérica da creatinina 

 

A determinação dos teores séricos de creatinina foi realizada por método 

colorimétrico, em Analisador Bioquímico Automático da marca Randox Daytona® - 

Randox Laboratories, Reino Unido, com respectivo kit comercial, de referência 

CR3814.  
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O princípio do método baseia-se na reação da creatinina, em solução alcalina, 

com o picrato, a qual origina um complexo colorido, cuja intensidade é determinada, 

em comprimento de onda igual a 340nm, e diretamente proporcional a atividade de 

creatinina existente na amostra, sendo os resultados obtidos, expressos em mg/dL. 

 

4.5.8 Determinação sérica da proteína 

 

A determinação dos teores séricos de proteína total foi feita de acordo com a 

técnica preconizada por Gornall et al. (1949) modificada por Strufaldi (1987), em 

Analisador Bioquímico Automático da marca Randox Daytona® - Randox 

Laboratories, Reino Unido, com respectivo kit comercial, de referência TP4001.  

O princípio da técnica baseia-se na reação entre os tripeptídeos, polipeptídeos 

e proteínas, existentes no soro sanguíneo, com íons de cobre, presentes no reativo 

de biureto, formando, em meio alcalino, um complexo de coloração violeta, cuja 

intensidade é diretamente proporcional à concentração proteica presente na amostra, 

com resultado expresso em g/dL. 

 

4.5.9 Determinação sérica da albumina 

 

A determinação dos teores séricos de albumina foi feita de acordo com a 

técnica preconizada por Doumas, Biggs e Watson (1971), em Analisador Bioquímico 

Automático da marca Randox Daytona® - Randox Laboratories, Reino Unido, com 

respectivo kit comercial, de referência AB3800. 

O princípio da técnica baseia-se na reação entre a albumina, presente na 

amostra, e o verde de bromocresol, os quais, em meio ácido, originam um complexo, 

cuja intensidade de coloração é diretamente proporcional à concentração de 

albumina presente na amostra, com resultado expresso em g/dL. 

 

4.5.10 Determinação sérica da γ-glutamil transferase 

 
A atividade enzimática sérica de GGT foi determinada em Analisador 

Bioquímico Automático da marca Randox Daytona® - Randox Laboratories, Reino 

Unido, com respectivo kit comercial, de referência GT3817.  
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Pela técnica, a enzima gama-glutamiltransferase cataliza a transferência do 

resíduo gama-glutamil da L-gama-glutamil-3-carboxi-4-nitrobenzoato para 

glicilglicina, sendo o composto 3-carboxi-4-nitroanilina, formado na reação, 

diretamente proporcional à atividade enzimática, existente na amostra. Na realização 

desta prova, quantificou-se o aumento da densidade óptica em 405nm, sendo o 

resultado expresso em U/l. 

 

4.5.11 Determinação sérica plasmáticos de glicose 

 

Para a determinação dos teores plasmáticos de glicose foi utilizado o método 

descrito por Barham e Trinder (1972), em Analisador Bioquímico Automático, 

Randox, modelo Rx daytona, United Kingdom – RANDOX Laboratories Ltd, com 

respectivo kit comercial, de referência GL3815. 

O princípio do método está baseado na oxidação da glicose em ácido 

glicurônico e peróxido de hidrogênio pela enzima glicose-oxidase; na presença de 

peroxidase o peróxido de hidrogênio formado na reação anterior, reage com a 4-

aminofenazona e com o 2,4-diclofenol, produzindo antipirilcloroquinonimina que 

desenvolve coloração rósea, cuja intensidade mantém relação direta com a 

quantidade de glicose presente na amostra. Os resultados foram expressos em 

mmol/L. 

 

4.5.12 Determinação plasmática de lactato 

 

A determinação dos teores plasmáticos de lactato foi realizada em Analisador 

Bioquímico Automático da marca Randox Daytona® - Randox Laboratories, Reino 

Unido, com respectivo kit comercial, de referência LC3980. 

O teor sérico de lactato foi obtido por determinação enzimática, 

correlacionando a ação catalítica da enzima Lactato Oxidase, diretamente 

proporcional à quantidade de lactato na amostra. A leitura, por espectrofotometria, 

utilizou comprimento de onda igual a 340 nm, sendo os resultados obtidos, 

expressos em mg/dL. 
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4.5.13 Determinação plasmática da frutosamina 

 

A nova metodologia para a determinação da frutosamina tem como princípio a 

ligação da glicose aos grupamentos das proteínas formando uma base de Schiff 

(aldimina), que após um rearranjo molecular transforma-se em uma cetoamina 

estável denominada genericamente frutosamina. Em pH alcalino, a frutosamina é 

convertida à forma enólica, que reduz o nitroazul de tetrazólio (NBT) a uma cor azul 

púrpura. Nesta prova, outros agentes redutores podem estar presentes na amostra 

causando interferência no ensaio. No novo reagente enzimático colorimétrico para a 

determinação de frutosamina foi incorporada a uricase, um agente clarificador à 

base de detergente com o objetivo de minimizar os interferentes presentes na 

amostra. A mensuração da diferença de absorbância em espectrofotômetro, após 

incubação por 10 a 15 minutos é proporcional a concentração de frutosamina na 

amostra (WATANABE et al., 2004).  Os resultados foram expressos em µmol/L 

 

4.5.14 Determinação plasmática da insulina 

 

A insulina plasmática das amostras de soro foram avaliadas pelo método 

radioimunoensaio. (RIA) – kit Coat A count da Diagnostic Products Corporation 

(DPC) de fase sólida, utilizando técnica desenvolvida por Yalow e Berson (1960).  

Os resultados foram expressos em ng/mL. 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 1 

 

Foi realizada Análise de Medidas Repetidas no Tempo (One Way Repeated 

Measures) para comparação dos animais ao longo do tempo de avalição (P<0,05), 

dentro de cada tratamento, separadamente. Quando significativa, foi realizado o 

Teste de Tukey (P<0,05) para comparação das médias. Para comparação dos 

tratamentos, dentro de cada tempo, foi realizado o Teste t (de Student) (P<0,05). O 

programa estatístico usado foi o Sigma Stat 3.5 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 2 

 

Foi realizada Análise de Medidas Repetidas no Tempo (One Way Repeated 

Measures) para comparação dos animais ao longo do tempo de avalição (P<0,05), 

dentro de cada tratamento, separadamente. Quando significativa, foi realizado o 

Teste de Tukey (P<0,05) para comparação das médias. Para comparação dos 

tratamentos, dentro de cada tempo, foi realizado o Teste t (de Student) (P<0,05). 

Devido a grande variação nos valores dentro de cada tempo da GGT, foi realizada 

Análise não-paramétrica de Friedman (Repeated Measures) para comparação dos 

animais ao longo do tempo de avalição (P<0,05), dentro de cada tratamento, 

separadamente. Quando significativa, foi realizado o Teste de Tukey (P<0,05) para 

comparação das médias. Para comparação dos tratamentos, dentro de cada tempo, 

foi realizado o Teste de Mann-Whitney (P<0,05). O programa estatístico usado foi o 

Sigma Stat 3.5 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 3 

 

Foi realizado o Test t pareado para comparação dos animais nos dois 

períodos de avalição (P<0,05), dentro de cada tratamento, separadamente. Para 

comparação dos tratamentos, dentro de cada tempo, foi realizado Análise de 

Variância e quando significativa foi realizado o Teste de Tukey para comparação das 

médias (P<0,05). O programa estatístico usado foi o Sigma Stat 3.5 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 4 

 

Foi realizado o Test t pareado para comparação dos animais nos dois 

períodos de avalição (P<0,05), dentro de cada tratamento, separadamente. Para 

comparação dos tratamentos, dentro de cada tempo, foi realizado Análise de 

Variância e quando significativa foi realizado o Teste de Tukey para comparação das 

médias (P<0,05). Para comparação dos tratamentos para o parâmetro peso ao 

nascer e frutosamina foi realizado Análise de Variância e quando significativa foi 

realizado o Teste de Tukey para comparação das médias (P<0,05). O programa 

estatístico usado foi o Sigma Stat 3.5. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A utilização do perfil bioquímico sanguíneo nos animais tornou-se de extrema 

importância para o auxílio no diagnóstico das doenças e na tomada de decisão 

sobre as abordagens preventivas e terapêuticas na pecuária (BAILEY, 2015). Do 

mesmo modo, a análise do perfil metabólico permite a avaliação de variações no 

desempenho produtivo e mudanças nas condições fisiológicas. A avaliação do 

balanço energético é realizada com base nos parâmetros que indicam o grau de 

deposição e de mobilização das reservas de energia na forma de gordura, 

relacionado ao metabolismo lipídico (FERNANDES et al., 2012).  

Os resultados apresentados no presente estudo foram documentados e 

ilustrados através de tabelas e gráficos com a finalidade de facilitar a visualização e 

interpretação dos resultados obtidos sobre o perfil bioquímico e metabólico de 

bezerros da raça Nelore, oriundos de FIV e suas receptoras, comparados aos 

bezerros da raça Nelore oriundos de IA e suas progenitoras, referentes aos 

procedimentos experimentais 1, 2, 3 e 4. 

Para a melhor interpretação durante a discussão, os resultados do perfil 

bioquímico foram divididos por tópicos em relação a cada função. As tabelas serão 

apresentadas conforme os números de animais avaliados, as médias, erros padrão, 

mínimos e máximos, já os gráficos demonstrarão as médias e erros padrão. 

Exceto para GGT dos bezerros do procedimento experimental 2 e 4, Devido à 

grande variação nos valores, foi apresentado os números de animais avaliados, as 

medianas, erros padrão, mínimos e máximos.  

 

5.1 PESO AO NASCIMENTO 

 

Houve diferença estatística significativa entre os tratamentos, para o peso ao 

nascimento (P<0,05), como mostrados na tabela 1 e no gráfico 1. A média do peso 

após o nascimento dos bezerros FIV com peso elevado (síndrome do bezerro 

gigante) foi de 50 Kg, já os bezerros FIV com peso dentro do padrão para a raça foi 

de 40 Kg e para os bezerros IA (controle) a média foi de 37 Kg. Para o grupo 

controle, o valor do peso após o nascimento, foi semelhante ao relatado por 
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Meirelles et al. (2010), para bezerros da raça Nelore oriundos de gestação por IA 

nascidos naturalmente. A ocorrência de bezerros oriundos de FIV com peso acima 

do normal foi de 33% (16/48), porcentagem semelhante a encontrada por Kruip e 

Den Daas (1997) em bezerros de diversas raças. 

 

Tabela 01 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para peso (Kg) ao 
nascimento de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas de vida 
obtidos por parto natura 

  Até 6h de vida 

    n Média Erro Padrão Min e Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 50,01 a 1,10 
45,40 

59,00 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

32 39,57 b 0,79 
26,90 

45,00 

Bezerros IA 
(controle) 

16 36,97 b 1,15 
30,50 

46,30 

Médias seguidas por letra minúscula diferente na coluna diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P<0,05).  
Fonte: Própria autoria. 

 
Gráfico 01 – Médias com erros padrão para peso ao nascimento de bezerros 
oriundos de FIV e por IA obtidos por parto natural – Pirassununga – 2018 

 
Colunas com diferentes letras diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 
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5.2 FUNÇÃO RENAL 

 

 

Para facilitar o entendimento durante a apresentação dos resultados e 

discussão as determinações bioquímicas de uéria e creatinina para avaliação da 

função renal das vacas e dos bezerros foram divididas para cada procedimento 

experimental. 

 

5.2.1 Procedimento experimental 1 

 

Na tabela 2 e no gráfico 2 estão apresentados os resultados da ureia sérica 

de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas gestantes de 

bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos, separadamente no momento cesariana (P<0,05), 

houve entre os períodos de avaliação para as vacas IA (P>0,05). 

Os valores médios de ambos os grupos estavam próximos dos valores de 

referência para bovinos adultos (20 – 30 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e 

Bruss  (2008) e dos observados por Oliveira (2015). Contudo, em amostras colhidas 

imediatamente antes da cesariana, foi possível observar que os teores séricos de 

ureia eram maiores no grupo controle, constatou-se também que neste grupo, 

diferente das receptoras de embriões por FIV, houve variação ascendente nas 

médias com o decorrer dos momentos avaliados, sendo que a maior diferença foi 

entre 270 dias de gestação (15,4 mg/dL) e cesariana (40,5 mg/dL). 

A ureia é sintetizada nos hepatócitos a partir da amônia (THRALL et al., 2015) 

e seus teores séricos podem variar de acordo com o nível de proteína na dieta 

(CORRÊA; GONZÁLEZ; SILVA, 2010) e por outros fatores do metabolismo da ureia 

quanto à síntese hepática e excreção renal e intestinal (THRALL et al., 2015). 

Contudo, nos bovinos, em situações de mudança de manejo, ambiente e de lotes 

resulta na diminuição na ingestão de alimentos. O déficit alimentar acarreta no 

aumento do catabolismo de aminoácidos, com consequente aumento dos teores 

séricos da ureia (CORRÊA; GONZÁLEZ; SILVA, 2010). 

 



48 
 

 
 

Tabela 02 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para ureia sérica 
(mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 19,2 aA 3,3 
8,8 

8 15,4 bA 4,0 
8,8 

34,6 43,0 

280 8 24,2 aA 2,9 
13,1 

8 29,0 abA 5,2 
8,8 

40,1 46,4 
antes 

indução 
8 26,3 aA 2,7 

12,2 
8 33,9 aA 3,3 

20,2 
34,2 45,6 

12h 
indução 

8 26,5 aA 2,9 
10,9 

6 39,1 aA 4,5 
22,6 

41,0 49,0 

cesariana 8 28,3 aB 3,1 
17,9 

11 40,5 aA 3,4 
20,1 

43,6 59,4 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na linha diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 02 – Médias com erros padrão para ureia sérica de vacas gestantes por FIV 
e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 

A adoção de técnicas de manejo, como a mudança das vacas no final da 

gestação para piquetes maternidade dois dias antes do início do período 

experimental, adotado no presente trabalho, obrigou a formação de novas 
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hierarquias de grupo, contribuindo para a diminuição do consumo de alimento. 

Panorama similar em vacas leiteiras diante dos manejos de mudanças de lotes 

relatados por Grant e Albright (2001).  Sugere-se que as vacas do grupo controle, 

por serem da raça Nelore, tiveram maior dificuldade para se adaptar as mudanças 

de manejo durante o período final do experimento. 

Na tabela 3 e no gráfico 3 estão apresentados os resultados da creatinina 

sérica das vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas gestantes 

de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), 

nem entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). As médias 

de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência para bovinos 

adultos (1,0 – 2,0 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss  (2008) em todos o 

momento avaliados. 

A creatinina é o produto da decomposição fosfatocreatina e da creatina 

muscular, é um importante marcador para função renal junto com a ureia (THRALL 

et al., 2015). Os valores séricos permaneceram constantes no tempo, em ambos os 

grupos, indicando que a variação encontrada na análise da ureia não tem relação 

com a taxa de filtração glomerular (TFG). 

 
Tabela 03 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para creatinina 
sérica (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 2,07 aA 0,1 
1,6 

8 2,13 aA 0,1 
1,8 

2,4 2,4 

280 8 2,11 aA 0,1 
1,8 

8 2,09 aA 0,1 
1,6 

2,5 2,6 
antes 

indução 
8 1,99 aA 0,2 

1,4 
8 2,04 aA 0,2 

1,4 
2,8 3,1 

12h 
indução 

8 2,02 aA 0,1 
1,7 

7 2,15 aA 0,1 
1,9 

2,6 2,4 

cesariana 8 1,72 aA 0,2 
0,9 

11 1,79 aA 0,1 
1,4 

2,5 2,5 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na linha diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 



50 
 

 
 

Gráfico 03 – Médias com erros padrão para creatinina sérica de vacas gestantes por 
FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 

 

 

5.2.2 Procedimento experimental 2 

 

Na tabela 4 e no gráfico 4 estão representados os resultados da ureia sérica 

dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Não houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente 

(P>0,05), e houve entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento 

(P<0,05). 

Assim como ocorreu com as vacas do procedimento experimental 1, as 

médias de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência para 

bovinos adultos (20 – 30 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss  (2008), 

também foi semelhante ao observado por Benesi et al. (2005) e por Marchese 

(2014), exceto nos tempos 15 e 30 dias de vida para os bezerros oriundos de FIV, 

cujos valores estavam abaixo dos valores de referenciados acima.  Contudo, ao 

considerar o valor de referência para bezerros lactentes da raça Nelore (14,39 

mg/dL), citados por Fagliari et al. (1998), as médias de ambos os grupos se 
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encontravam elevadas, exceto para os bezerros oriundos de FIV nos tempos 15 e 30 

dias de vida, cujos valores foram semelhantes.  

Tabela 04 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para ureia sérica 
(mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto  

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 30,97 abA 3,86 
14,42 

12 28,76 aA 3,30 
13,35 

47,78 52,18 

3h 8 28,51 abA 3,00 
14,91 

12 27,72 abA 3,11 
15,50 

44,13 51,92 

6h 8 27,54 abcA 3,25 
9,01 

12 27,14 abA 2,15 
19,04 

39,62 42,08 

12h 8 27,08 abcA 2,60 
21,16 

12 27,16 abA 1,75 
18,39 

43,69 37,33 

24h 8 24,41 abcA 2,80 
17,76 

12 25,93 abA 1,61 
18,62 

42,25 37,61 

48h 8 30,84 abA 3,58 
16,72 

12 22,84 abA 2,43 
10,00 

49,36 38,45 

3 dias 8 34,34 aA 4,54 
18,68 

12 27,09 abA 3,21 
11,40 

58,48 48,42 

5 dias 8 23,39 abcA 4,08 
8,76 

11 17,44 bA 1,86 
8,76 

41,92 26,87 

7 dias 8 18,85 bcA 1,45 
13,44 

12 23,44 abA 3,21 
10,18 

26,50 50,43 

15 dias 8 15,06 cB 1,06 
9,20 

12 23,94 abA 2,14 
14,74 

18,82 36,34 

30 dias 8 14,99 cB 1,74 
9,71 

12 26,62 abA 2,35 
10,20 

22,84 37,87 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P>0,05). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05). 
Fonte: Própria autoria. 

 

Em bezerros neonatos, os teores séricos podem diminuir com o passar do 

tempo. Esta influência do fator etário ocorre, uma vez que após o nascimento, a 
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partir da ruptura do cordão umbilical o fluxo sanguíneo renal aumenta e o rim torna-

se, progressivamente, ativo para a função excretora, o que antes era realizada pela 

placenta (BENESI et al., 2005). Embora Feitosa et al. (2009), em sua pesquisa, não 

tenha demonstrado esta variação em bezerros. 

Além das causas já citadas de variação nos valores séricos da ureia em 

bezerros pelo efeito etário, o consumo e a degradação de proteína colostral torna-se 

um importante fator de oscilação na sua concentração sérica (SOUZA et al., 2014). 

Este fator poderia explicar as maiores concentrações de ureia em ambos os grupos, 

uma vez que logo após o nascimento por cesariana, foi adotado a colostragem com 

o uso de banco de colostro. 

 
Gráfico 04 – Médias com erros padrão para ureia sérica de bezerros oriundos de FIV 
e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do parto – 
Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 
 
 

Na tabela 5 e no gráfico 5 estão representados os resultados da creatinina 

sérica dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Não houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente 

(P>0,05), houve entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). 

Os valores da concentração sérica de creatinina de ambos os grupos apresentaram 

acentuada diminuição das médias nas primeiras 24 horas de vida, comportamento 

semelhante ao observado por Benesi et al. (2005) e por Marchese (2014).  Os teores 
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de ambos os grupos estavam acima dos valores de referência nas primeiras horas e 

na sequência dos momentos avaliados, aproximaram-se da faixa de referência para 

bovinos adultos (1,0 – 2,0 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss  (2008). 

 

Tabela 05 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para creatinina 
sérica (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 2,79 aA 0,38 
1,54 

12 3,24 aA 0,30 
1,63 

4,43 5,05 

3h 8 2,41 abA 0,28 
1,54 

12 2,94 abA 0,28 
1,80 

3,77 4,66 

6h 8 2,10 abA 0,19 
1,39 

12 2,65 bcA 0,28 
1,32 

2,81 4,57 

12h 8 1,83 bcA 0,12 
1,17 

12 2,19 cA 0,19 
1,15 

2,28 3,35 

24h 8 1,28 cdA 0,08 
0,92 

12 1,50 dA 0,10 
0,93 

1,50 2,21 

48h 8 1,06 dA 0,08 
0,68 

12 1,13 dA 0,06 
0,88 

1,33 1,67 

3 dias 8 0,99 dA 0,07 
0,69 

12 1,14 dA 0,07 
0,86 

1,28 1,51 

5 dias 8 1,05 dA 0,08 
0,66 

11 1,14 dA 0,07 
0,83 

1,30 1,50 

7 dias 8 1,13 dA 0,09 
0,84 

12 1,15 dA 0,05 
0,89 

1,60 1,54 

15 dias 8 1,09 dA 0,12 
0,52 

12 1,10 dA 0,06 
0,74 

1,61 1,54 

30 dias 8 1,19 cdA 0,08 
0,91 

12 1,18 dA 0,07 
0,77 

1,48 1,56 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente 
entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma 
linha diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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O decréscimo dos valores séricos da creatinina em neonatos, assim como o 

da ureia, ocorre devido ao aumento do fluxo sanguíneo renal imediatamente após o 

rompimento do cordão umbilical, passando a exercer a função excretória antes 

realizada pela placenta, assim como a eficiência da função renal, evoluir com a 

idade (DOORNENBAL; TONG; MURRAY, 1988). No presente trabalho, os valores 

da creatinina e da ureia apresentaram comportamento semelhante aos relatados por 

Egli e Blum (1998) e por Benesi et al. (2005) respectivamente.  

 
Gráfico 05 – Médias com erros padrão para creatinina sérica de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 
5.2.3 Procedimento experimental 3 

 
Na tabela 6 e no gráfico 6 estão apresentados os resultados da ureia sérica 

de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça 

Nelore por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), nem entre os períodos 

de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). As médias de ambos os grupos 
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estavam próximos dos valores de referência para bovinos adultos (20 – 30 mg/dL) 

relatados por Kaneko, Harvey e Bruss  (2008) e superiores aos observados por 

Oliveira (2015). 

O fato de as vacas dos dois grupos não terem apresentado variação dos 

teores entre os tempos avaliados e não terem apresentado diferença entre os 

tratamentos, pode ser explicado por não haver expectativa da existência de fatores 

que pudessem causar lesão renal. Assim como pelo menor número de manejos ao 

qual as vacas foram expostas, comparadas ao procedimento experimental 1. 

Neste procedimento experimental as vacas já estavam divididas em lotes 

devido manejo da propriedade, também não foram observadas alterações no 

fornecimento e ingestão da dieta que pudessem levar ao catabolismo dos 

aminoácidos e consequente elevação da ureia sérica. Contudo, a expectativa de 

déficit nutricional nas vacas de FIV com bezerros apresentando síndrome do bezerro 

gigante, que pudesse aumentar a concentração sérica da ureia não se confirmou. 

 

Tabela 06 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para ureia sérica 
(mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h após o 
parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
elevado 

17 32,7 aA 3,2 

8,8 

17 34,5 aA 2,1 

19,9 

46,0 46,1 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
padrão 

30 30,9 aA 2,1 

8,8 

32 35,8 aA 2,5 

8,8 

50,3 79,1 

Vacas IA 
(controle) 

15 31,3 aA 3,3 
11,6 

16 27,9 aA 2,2 
13,4 

52,9 47,2 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 06 – Médias com erros padrão para ureia sérica de vacas receptoras de FIV 
de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com bezerros 
de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da gestação e 
até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Na tabela 7 e no gráfico 7 estão apresentados os resultados da creatinina 

sérica de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento, vacas receptoras de embriões por FIV 

da raça Nelore com bezerros apresentando peso dentro do padrão da raça ao 

nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA. No momento 288 

dias de gestação houve diferença estatística significativa entre os tratamentos 

(P<0,05), e nas vacas do grupo controle, entre os momentos avaliados (P<0,05). 

As médias de ambos os grupos e momentos estavam próximos dos valores 

de referência para bovinos adultos (1,0 – 2,0 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e 

Bruss (2008). Mesmo dentro da faixa de referência, as vacas receptoras dos 

bezerros com peso elevado ao nascimento apresentaram valores menores que as 

vacas do grupo controle. Também foi observado que, aos 288 dias de gestação, a 

média dos valores das vacas do grupo controle foi maior que no momento até 6 

horas após o parto. As variações observadas nos valores das receptoras de FIV e 

das vacas controle sugere-se maior relação com fatores de manejo e alimentação, 

principalmente pela ingestão de proteína, como observado por Oliveira (2015). 
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Tabela 07 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para creatinina 
sérica (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h 
após o parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 

 Min 
e 

Max 
Receptoras 
FIV bez 
peso 
elevado 

17 1,54 bA 0,1 

0,6 

17 1,55 aA 0,1 

0,3 

2,0 2,2 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
padrão 

30 1,73 abA 0,1 

1,2 

32 1,66 aA 0,1 

1,1 

3,9 2,5 

Vacas IA 
(controle) 

15 1,91 aA 0,1 
1,3 

16 1,76 aB 0,1 
1,3 

2,5 2,5 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 07 – Médias com erros padrão para creatinina sérica de vacas receptoras de 
FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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5.2.4 Procedimento experimental 4 

 

Na tabela 8 e no gráfico 8 estão representados os resultados da ureia sérica 

dos bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento elevado (síndrome do 

bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento dentro do 

padrão da raça e por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), 

nem entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

As médias de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência 

para bovinos adultos (20 – 30 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e 

semelhantes aos valores encontrados por Gasparelli (2007).  Contudo, ao considerar 

os valores de referência para bezerros lactentes da raça nelore (14,39 mg/dL), 

citados por Fagliari et al. (1998), as médias de ambos os grupos estavam elevados 

nos dois momentos avaliados. Não foi observado efeito da síndrome do bezerro 

gigante na concentração sérica da ureia, uma vez que os teores dos bezerros com 

peso elevado após o nascimento apresentaram comportamento semelhante aos 

outros grupos. 

 

Tabela 08 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para ureia sérica 
(mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida 
obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 24,91 aA 2,35 
9,15 

17 30,66 aA 3,43 
9,75 

41,97 64,49 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 25,55 aA 2,03 
8,76 

31 25,93 aA 2,08 
8,76 

64,99 46,99 

Bezerros IA 
(controle) 

27 20,76 aA 1,63 
8,76 

27 21,32 aA 2,45 
8,76 

41,28 65,46 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 08 – Médias com erros padrão para ureia sérica de bezerros oriundos de FIV 
e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – Pirassununga – 
2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Na tabela 9 e no gráfico 9 estão representados os resultados da creatinina 

sérica dos bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento elevado (síndrome do 

bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento dentro do 

padrão da raça e por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), 

houve entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05).  

Os valores da concentração sérica de creatinina de ambos os grupos 

apresentaram diminuição entre o primeiro e segundo momento avaliados, este 

comportamento foi semelhante ao observado por Gasparelli (2007).  Apenas nos 

bezerros com peso elevado ao nascimento, no momento até 6 horas de vida, a 

média estava acima dos valores de referência, entretanto, na sequência também 

ficou próximo a referência para bovinos adultos (1,0 – 2,0 mg/dL) relatados por 

Kaneko, Harvey e Bruss (2008). 
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Tabela 09 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para creatinina 
plasmática (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas 
devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 2,38 aA 0,70 
0,53 

17 1,56 aB 0,37 
0,88 

12,66 7,41 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 1,82 aA 0,09 
0,61 

31 1,25 aB 0,07 
0,33 

2,84 2,31 

Bezerros IA 
(controle) 

27 1,79 aA 0,09 
0,70 

27 1,33 aB 0,05 
0,89 

2,61 1,89 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

Gráfico 09 – Médias com erros padrão para creatinina plasmática de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 
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Credita-se que a diminuição nos valores da creatinina entre o primeiro e 

segundo momento avaliados, tenha relação com as modificações fisiológicas 

observados por Doornenbal, Tong e Murray,1998. A análise dos resultados da ureia 

e da creatinina, reforçam as observações de Gasparelli (2007) que não detectaram 

alterações na função renal de bezerros produzidos por FIV. Pontua-se que bezerros 

com a síndrome do bezerro gigante não apresentam déficit na função renal. 

 

 
5.3 FUNÇÃO HEPÁTICA 

 

Para facilitar o entendimento durante a apresentação dos resultados e 

discussão as determinações bioquímicas da γ-glutamil transferase para avaliação da 

função hepática das vacas e dos bezerros foi dividida para cada procedimento 

experimental. 

 

 

5.3.1 Procedimento experimental 1 

 

Na tabela 10 e no gráfico 10 estão apresentados os resultados da γ-glutamil 

transferase sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas 

gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos no momento cesariana (P<0,05), e 

houve entre os períodos de avaliação para o grupo receptoras FIV (P<0,05).  

As médias de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência 

para bovinos adultos (6,1 – 17,4 U/L) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008), 

entretanto foram superiores aos observados por Oliveira (2015) e inferiores aos 

constatados para novilhas gestantes por Abud et al. (2016). Observou-se que no 

grupo das receptoras de FIV o teor sérico de GGT apresentou comportamento 

ascendente, verificando-se diferença estatística entre os momentos 270 dias de 

gestação e antes da cesariana, já no grupo controle manteve-se sem diferença entre 

os tempos avaliados. Ao comparar os grupos, as médias das receptoras FIV foram 

superiores aos do grupo controle, somente no momento imediatamente antes da 

cesariana. 
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A existência de cetose no final da gestação em vacas de corte (BAILEY, 

2015; CORREA; SCHILD; MENDEZ, 1990) devido a instalação do BEN, pode 

acarretar na mobilização da gordura corpórea (JUCHEM et al., 2000). Em condição 

de BEN moderado pode levar a formação do fígado gorduroso, neste instante a GGT 

pode apresentar elevações séricas, como indicativo de lesão hepática (PEEK et al., 

2003). 

Nos ruminantes, a síntese de glicose depende de um bom funcionamento 

hepático (GONZÁLEZ et al., 2000). Como a GGT é sintetizada nos hepatócitos e é 

considerada uma enzima de indução, seu aumento sérico frequentemente está 

relacionado a lesão hepática, sendo apontado como bom indicador para a função 

deste órgão (THRALL et al., 2015). No presente estudo não demonstrou valores 

sugestivos de lesão no sistema hepatobiliar no final da gestação, assim como não 

apresentou, influência da gestação por FIV sobre a função hepática no final da 

gestação. 

 
 
Tabela 10 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para GGT sérico 
(U/L) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de indução e 
antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 6,4 bA 1,4 
1,0 

8 10,4 aA 2,4 
1,0 

12,0 21,0 

280 8 7,6 abA 1,9 
1,0 

8 11,6 aA 1,8 
1,0 

15,0 16,0 

antes 
indução 

8 8,0 abA 2,0 
1,0 

8 11,5 aA 3,1 
1,0 

16,0 23,0 

12h 
indução 

8 10,8 abA 2,1 
1,0 

6 10,8 aA 2,4 
1,0 

17,0 27,0 

cesariana 8 14,4 aA 2,1 
7,0 

11 6,8 aB 2,4 
1,0 

25,0 24,0 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 10 – Médias com erros padrão para GGT sérico de vacas gestantes por FIV 
e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 

 

5.3.2 Procedimento experimental 2 

 

Na tabela 11 e no gráfico 11 estão representados os resultados da γ-glutamil 

transferase sérico dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Não 

houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo 

separadamente (P>0,05), houve entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P<0,05). 

Em bezerros neonatos a avaliação sérica da GGT trata-se de um método de 

indireto para determinar a eficácia da transferência de imunidade passiva. No 

colostro de fêmeas bovinas além de grante quantidade de imunoglulinas, apresenta 

alta concentração de GGT, havendo moderada correlação entre a absorção de 

imunoglobulinas e GGT pelo bezerro.  Possui tempo de meia vida curto e pico sérico 

nas primeiras 24h de vida (RADOSTITS et al. 2002). 

O comportamento dos valores medianos da GGT foi semelhante entre os 

grupos, havendo diferença estatística pelo efeito etário. Evidenciou-se que entre 6 

horas e 3 dias de vida as concentrações séricas de GGT variaram entre 858,5 e 
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836,5 U/L, com pico às 12h (2218,5 U/L) e mantendo-se até as 24h para os bezerros 

de FIV e entre 102,0 e 324,0 U/L, com pico às 24h (1262,0 U/L) para os animais do 

grupo controle. As variações do presente trabalho foram semelhantes ao relatado 

por Marchese (2014) no seu grupo controle e por Gasparelli (2007) em bezerros de 

FIV eutócitos.  

 

Tabela 11 – Medianas, erros padrão, medidas mínimas e máximas para GGT sérico 
(U/L) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos 
por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Mediana 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Mediana 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 2,0 dA 2,3 
1,0 

12 10,0 eA 1,8 
8,0 

9,0 12,5 

3h 8 17,0 cdA 45,2 
8,5 

12 17,0 deA 57,7 
12,0 

56,5 81,5 

6h 8 858,5 abcA 569,8 
125,0 

12 102,0 abcdA 264,8 
35,0 

2293,0 541,5 

12h 8 2218,5 aA 979,1 
698,5 

12 570,5 abA 497,1 
422,5 

6278,0 2568,0 

24h 8 2218,5 aA 979,0 
694,0 

12 1262,0 aA 388,2 
666,0 

6312,0 1898,0 

48h 8 1416,5 abA 672,0 
313,0 

12 557,0 abA 118,0 
257,0 

3523,0 804,0 

3 dias 8 836,5 abcA 378,0 
199,0 

12 324,0 abcA 73,1 
168,5 

1956,5 586,5 

5 dias 8 508,0 abcdA 197,6 
106,0 

11 150,0 abcdA 50,8 
84,8 

1036,0 325,8 

7 dias 8 381,5 abcdA 123,2 
73,0 

12 123,0 bcdeA 38,9 
77,0 

630,0 282,0 

15 dias 8 145,5 bcdA 63,4 
26,5 

12 71,0 cdeA 17,8 
75,5 

327,5 143,0 

30 dias 8 38,0 cdA 17,7 
15,0 

12 42,5 cdeA 5,5 
30,0 

115,0 59,5 

Medianas seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente 
entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma 
linha diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 11 – Médias com erros padrão para GGT sérico de bezerros oriundos de FIV 
e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do parto – 
Pirassununga – 2018 
 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Neste estudo ficou demonstrada a influência do colostro na atividade da 

enzima GGT como também relatados por Feitosa et al. (2009), os quais encontraram 

maior atividade sérica desta enzima entre 6 e 12 horas de vida, e sua diminuição a 

partir do 16º dia e alcança níveis semelhantes a bovinos adultos após 5 semanas. O 

fato de não haver diferença estatística entre os grupos avaliados neste trabalho 

mostra que os bezerros produzidos por FIV apresentam a mesma capacidade de 

absorção de imunoglobulinas colostrais de bezerros produzidos por IA ao nascer na 

condição de parto induzido e nascimento por cesariana.  

 

 

5.3.3 Procedimento experimental 3 

 

Na tabela 12 e no gráfico 12 estão apresentados os resultados da γ-glutamil 

transferase sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com 

bezerros apresentando peso elevado ao nascimento, vacas receptoras de embriões 

por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso dentro do padrão da raça 
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ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). 

Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada 

tempo separadamente (P>0,05), houve entre os períodos de avaliação dentro de 

cada tratamento (P<0,05) nos dois grupos de bezerros de FIV. 

As médias de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência 

para bovinos adultos (6,1 – 17,4 U/L) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e 

superiores aos encontrados por Oliveira (2015). Os grupos das receptoras de FIV 

apresentaram, aos 288 dias, teores inferiores aos de até 6 horas após o parto, não 

observado no grupo das vacas controle. 

Mesmo, os grupos de vacas receptoras de FIV, apresentando diferença entre 

os tempos, os valores permaneceram próximos da faixa de referência. Este 

resultado indica que, assim como no procedimento experimental 1, não houve 

valores sugestivos de lesão no sistema hepatobiliar no final da gestação, ou efeito 

da FIV ou da síndrome do bezerro gigante na função hepática no final da gestação. 

 

Tabela 12 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para GGT sérico 
(U/L) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h após o 
parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
elevado 

17 11,4 aB 1,0 

3,0 

17 18,7 aA 2,4 

7,0 

19,0 47,0 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
padrão 

30 13,2 aB 1,3 

1,0 

32 17,8 aA 1,7 

1,0 

30,0 42,0 

Vacas IA 
(controle) 

15 15,5 aA 2,2 
1,0 

16 17,4 aA 2,6 
1,0 

33,0 39,0 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P>0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 12 – Médias com erros padrão para GGT sérico de vacas receptoras de FIV 
de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com bezerros 
de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da gestação e 
até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

5.3.4 Procedimento experimental 4 

 

Na tabela 13 e no gráfico 13 estão representados os resultados da γ-glutamil 

transferase sérico dos bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento elevado, 

bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento dentro do padrão da raça e por 

IA (grupo controle). Houve diferença estatística significativa entre os bezerros de FIV 

com peso elevado ao nascimento e o grupo controle, no momento ente 6 a 12 horas 

após o parto (P<0,05), não houve entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P>0,05). 

As médias observadas no presente trabalho foram semelhantes aos relatados 

por Gasparelli (2007). Os menores valores séricos de GGT verificados nos bezerros 

com peso elevado ao nascimento, no momento até 6 horas de vida, pode ser 

atribuído a menor capacidade absortiva das imunoglobulinas pelo fornecimento de 

colostro, uma vez que mesmo quando não apresentavam condições de mamada 
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espontânea, era realizado a colostragem por mamadeiras ou sondas oroesofágica 

quando não apresentavam reflexo de sucção. 

Em seu trabalho, Fagliari et al. (1996) determinou correlação positiva entre a 

absorção de imunoglobulinas e a elevação da GGT entre o nascimento e 24 a 30 

horas de vida. Em outro estudo, Feitosa et al. (2001) verificou alta transferência de 

imunidade passiva e probabilidade sobrevivência dos bezerros (82%) quando os 

teores séricos de GGT encontravam-se acima de 840 U/L com 24 horas de vida.  

Estes valores foram confirmados nos bezerros de FIV com peso elevado ao 

nascimento, ainda no primeiro momento avaliado, embora os menores valores da 

GGT nestes bezerros terem sido menores comparados aos outros grupos, foi 

suficiente para conferir transferência de imunidade passiva, não apresentando assim 

influência da síndrome do bezerro gigante sobre a capacidade absortiva de 

imunoglobulinas. 

 

Tabela 13 – Medianas, erros padrão, medidas mínimas e máximas para GGT sérico 
(U/L) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos 
por parto natural 

  
Entre 6 e 12 horas  

de vida 
Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Mediana 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Mediana 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 856,5 bA 324,42 
42,0 

17 1636,0 aA 263,52 
999,2 

2364,0 2484,0 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 1695,0 abA 250,08 
233,5 

31 1250,0 aA 185,35 
566,0 

3111,0 2061,8 

Bezerros IA 
(controle) 

27 2998,0 aA 484,44 
714,0 

27 1820,0 aA 300,07 
690,0 

4330,5 2547,8 

Medianas seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 13 – Medianas com erros padrão para GGT sérico de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – Pirassununga 
– 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

5.4 PROTEINOGRAMA 

 

 

Para facilitar o entendimento durante a apresentação dos resultados e 

discussão as determinações bioquímicas de prodeína e albumina para avaliação do 

proteinograma das vacas e dos bezerros foram divididas para cada procedimento 

experimental. 

 

5.4.1 Procedimento experimental 1 

 

Nas tabelas 14 e 15 e nos gráficos 14 e 15 estão apresentados, 

respectivamente, os resultados da proteína e albumina sérica de vacas receptoras 

de embriões por FIV da raça Nelore e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore 

por IA (grupo controle). Houve diferença estatística significativa entre os tratamentos 
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dentro de cada tempo (antes da indução e cesariana) separadamente para proteína 

(P<0,05), não houve entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento 

(P>0,05). Houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de 

cada tempo separadamente para albumina (P<0,05), não houve entre os períodos 

de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

Neste trabalho, observou-se que no grupo das receptoras de FIV, nos 

momentos antes da indução e antes da cesariana, os teores plasmáticos de proteína 

foram estatisticamente menores que no grupo controle. Contudo, as médias de 

proteína de ambos os grupos estavam próximos dos valores de referência para 

bovinos adultos (6,7 – 7,5 g/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e 

inferiores aos observados para novilhas gestantes por Abud et al. (2016), e em 

vacas Nelore por Oliveira (2015). As proteínas séricas são compostas, 

principalmente por albumina (aproximadamente 50%) e globulinas, sem o 

fibrinogênio e a fibrina por terem sido consumidas durante o processo de coagulação 

(THRALL et al., 2015).  

 

 
Tabela 14 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para proteína sérica 
(g/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de indução 
e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 6,5 aA 0,3 
4,9 

8 6,7 aA 0,1 
6,5 

7,2 7,0 

280 8 6,4 aA 0,2 
5,4 

8 6,7 aA 0,1 
6,3 

7,1 7,0 
antes 

indução 
8 6,4 aB 0,2 

5,8 
8 6,9 aA 0,1 

6,4 
7,0 7,6 

12h 
indução 

8 6,4aA 0,2 
5,7 

7 6,7 aA 0,0 
6,5 

7,1 6,8 

cesariana 8 6,5 aB 0,3 
5,5 

11 7,0 aA 0,1 
6,4 

7,6 7,8 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 14 – Médias com erros padrão para proteína sérica de vacas gestantes por 
FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Já para albumina, as médias do grupo controle foram superiores aos das 

vacas receptoras de FIV que estavam próximos dos valores de referência para 

bovinos adultos (3,0 – 3,5 g/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008), assim 

como aos observados por Abud et al. (2016) para novilhas gestantes Nelore e por 

Oliveira (2015) em vacas Nelore. A albumina é sintetizada no fígado e assim como a 

ureia, pode apresentar variações de acordo com o consumo proteico na dieta, 

contudo seus valores séricos, essencialmente, revelam a capacidade da síntese 

hepática (GONZÁLEZ et al., 2000). 

Como visto na avaliação da GGT os animais deste experimento não 

apresentavam indícios de lesão hepática, também estavam submetidas ao mesmo 

manejo alimentar. Apesar dos valores de proteína (nos momentos antes da indução 

e imediatamente antes da cesariana) e de albumina (em todos os momentos) terem 

sido superiores nas vacas controle, os teores encontravam-se próximos dos valores 

de referência. Não indicando efeito da gestação por FIV sobre as concentrações 

séricas de proteína e albumina. 
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Tabela 15 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para albumina 
sérica (g/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 3,3 aB 0,2 
2,5 

8 3,8 aA 0,1 
3,4 

3,8 4,1 

280 8 3,3 aB 0,1 
2,9 

8 3,8 aA 0,1 
3,3 

3,7 4,1 

antes 
indução 

8 3,3 aB 0,1 
2,4 

8 3,8 aA 0,1 
3,4 

3,7 4,2 

12h 
indução 

8 3,3 aB 0,1 
2,4 

7 4,0 aA 0,1 
3,8 

3,7 4,4 

cesariana 8 3,4 aB 0,1 
2,9 

11 3,9 aA 0,1 
3,4 

3,8 4,3 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 15 – Médias com erros padrão para albumina sérica de vacas gestantes por 
FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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5.4.2 Procedimento experimental 2 

 

Nas tabelas 16 e 17 e nos gráficos 16 e 17 estão apresentados, 

respectivamente, os resultados da proteína e albumina sérica dos bezerros oriundos 

de FIV e por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística significativa entre 

os tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), houve entre os 

períodos de avaliação (P<0,05) tanto para proteína como para albumina. 

Para a proteína, constatou-se variação de acordo com o tempo dentro de 

cada grupo, decorrentes do fator etário.  Ao nascimento a média foi de 4,54 g/dL 

para os bezerros de FIV e de 4,15 g/dL para os bezerros do grupo controle, sendo 

as maiores diferenças às 48 horas de vida para o bezerro de FIV (5,58 g/dL) e às 24 

horas para os bezerros do grupo controle, comportamento semelhante ao observado 

por Marchese (2014), mas com valores inferiores no presente trabalho. 

O aumento dos valores de proteína após a mamada do colostro já está 

descrito em várias raças (BORGES et al., 2001; LEITE et al., 2017). Foi possível 

observar neste estudo, significativo aumento dos teores séricos de proteína nas 

primeiras 24 horas de vida em ambos os grupos, decorrente da absorção intestinal 

de imunoglobulinas presentes no colostro, assim como relatado por Feitosa et al. 

(2001) e por Fagliari et al. (2006). 

Teores séricos de proteína maiores do que 6,0 g/dL com 24 horas de vida, em 

animais que não estejam desidratados, considera-se transferência de imunidade 

passiva bem-sucedida e que valores inferiores a partir de 4,5 g/dL torna-se fatal para 

os neonatos (FEITOSA et al., 2001).  Apesar da colostragem ter sido realizada, 

mesmo quando foi necessário a utilização de mamadeira e de banco de colostro, 

ambos os grupos apresentaram valores intermediários (5, 49 e 5,88 g/dL) o que 

indicaria falha parcial de transferência de imunidade passiva, contrastante aos 

resultados da GGT. 

Para os teores de albumina foi possível observar que, ao nascimento, 

estavam próximos dos valores de referência para bovinos adultos (3,0 – 3,5 g/dL) 

relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008), nos momentos seguintes os teores 

diminuíram com maior diferença as 24 horas de vida, na sequência voltaram a se 

elevar até que aos 30 dias de vida ascenderam aos valores de referência 

supracitado.  A análise dos resultados da albumina do presente estudo demonstrou 
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comportamento e valores semelhantes ao relatado por Marchese (2014) com 

diminuição dos teores nas primeiras 24 horas e recuperação até os 30 dias de vida. 

Estes resultados realçam não haver influência da FIV na concentração sérica de 

proteína e albumina em bezerros neonatos. 

 
Tabela 16 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para proteína 
sérica (g/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 4,45 bA 0,56 
3,49 

12 4,15 cA 0,07 
3,59 

7,74 4,52 

3h 8 4,43 bA 0,52 
3,42 

12 3,84 cA 0,28 
0,81 

7,97 4,28 

6h 8 4,80 abA 0,44 
3,54 

12 4,35 cA 0,18 
3,71 

7,72 6,12 

12h 8 5,30 abA 0,31 
4,15 

12 5,07 bA 0,29 
4,02 

6,65 7,99 

24h 8 5,49 abA 0,29 
4,45 

12 5,88 aA 0,29 
4,17 

6,97 8,23 

48h 8 5,58 aA 0,28 
4,52 

12 5,74 abA 0,27 
4,45 

6,70 8,11 

3 dias 8 5,45 abA 0,28 
4,35 

12 5,66 abA 0,25 
4,69 

6,32 7,88 

5 dias 8 5,14 abA 0,26 
4,11 

11 5,64 abA 0,25 
4,33 

6,08 7,48 

7 dias 8 5,29 abA 0,31 
4,14 

12 5,60 abA 0,25 
4,54 

7,05 7,76 

15 dias 8 5,39 abA 0,30 
4,61 

12 5,34 abA 0,18 
4,32 

7,29 6,87 

30 dias 8 5,18 abA 0,28 
4,34 

12 5,45 abA 0,14 
4,8 

6,99 6,62 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 17 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para albumina 
sérica (g/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 3,01 abA 0,12 
2,50 

12 2,94 bA 0,05 
2,60 

3,40 3,20 

3h 8 2,96 abcdA 0,09 
2,50 

12 2,93 bcA 0,04 
2,70 

3,30 3,10 

6h 8 2,88 abcdeA 0,08 
2,60 

12 2,88 bcdA 0,04 
2,60 

3,20 3,10 

12h 8 2,59 efA 0,08 
2,20 

12 2,78 cdefA 0,06 
2,50 

3,00 3,10 

24h 8 2,49 fA 0,07 
2,10 

12 2,65 fA 0,05 
2,40 

2,80 2,90 

48h 8 2,64 defA 0,07 
2,40 

12 2,70 efA 0,04 
2,40 

2,90 2,90 

3 dias 8 2,70 cdefA 0,07 
2,40 

12 2,74 defA 0,05 
2,50 

3,00 3,00 

5 dias 8 2,70 bcdefA 0,08 
2,40 

11 2,80 bcdefA 0,05 
2,60 

3,00 3,10 

7 dias 8 2,81 bcdefA 0,13 
2,20 

12 2,83 bcdeA 0,04 
2,50 

3,40 3,00 

15 dias 8 3,01 abcA 0,10 
2,70 

12 2,93 bcA 0,03 
2,80 

3,50 3,10 

30 dias 8 3,18 aA 0,09 
2,90 

12 3,16 aA 0,05 
2,90 

3,50 3,50 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 



76 
 

 
 

Gráfico 16 – Médias com erros padrão para proteína sérica de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 
Gráfico 17 – Médias com erros padrão para albumina sérica de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria 
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5.4.3 Procedimento experimental 3 

 

Nas tabelas 18 e 19 e nos gráficos 18 e 19 estão apresentados, 

respectivamente, os resultados da proteína e albumina sérica de vacas receptoras 

de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso ao 

nascimento elevado (síndrome do bezerro gigante), vacas receptoras de embriões 

por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso dentro do padrão da raça 

ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). 

Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada 

tempo separadamente para proteína (P>0,05), houve entre os períodos de avaliação 

para a vaca do grupo controle (P<0,05). Não houve diferença estatística significativa 

entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente para albumina (P>0,05), 

nem entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

As médias de proteína de ambos os grupos estavam próximos dos valores de 

referência para bovinos adultos (6,7 – 7,5 g/dL) relatados por Kaneko, Harvey e 

Bruss (2008), e inferiores aos observados para novilhas gestantes por Abud et al. 

(2016), e em vacas Nelore por Oliveira (2015). Observou-se, apenas no grupo 

controle, diferença estatística entre o momento 288 dias de gestação (6,6 g/dL) e até 

6 horas após o parto (6,8 g/dL). 

Já para albumina, constatou-se que as médias dos grupos estavam próximos 

dos valores de referência para bovinos adultos (3,0 – 3,5 g/dL) relatados por Kaneko, 

Harvey e Bruss (2008), assim como aos observados por Abud et al. (2016) para 

novilhas gestantes da raça Nelore e por Oliveira (2015) em vacas Nelore. 

Assim como no procedimento experimental 1, os animais deste experimento 

não apresentavam indícios de lesão hepática e também estavam sob as mesmas 

condições de dieta. Apesar da variação dos valores, todos encontravam-se próximos 

aos valores de referência, sem que houvesse diferenças entre os grupos para os 

teores de proteína e albumina sérica. Corroborando os valores da GGT, não houve 

indícios de efeito da gestação por FIV, mesmo quando o bezerro apresentou 

síndrome do bezerro gigante, sobre as concentrações séricas de proteína e 

albumina no final da gestação. 
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Tabela 18 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para proteína 
sérica (g/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h 
após o parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
elevado 

17 6,7 aA 0,1 

6,1 

17 6,6 aA 0,2 

5,4 

7,5 7,7 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
padrão 

30 6,7 aA 0,1 

5,7 

32 6,8 aA 0,1 

4,5 

8,5 8,5 

Vacas IA 
(controle) 

15 6,6 aB 0,2 
5,6 

16 6,8 aA 0,1 
6,0 

7,8 8,1 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 18 – Médias com erros padrão para proteína sérica de vacas receptoras de 
FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 19 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para albumina 
sérica (g/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h 
após o parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

17 3,4 aA 0,1 
2,9 

17 3,4 aA 0,1 
2,8 

4,3 4,3 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

31 3,4 aA 0,1 
1,6 

32 3,4 aA 0,1 
2,5 

4,2 4,1 

Vacas IA 
(controle) 

15 3,5 aA 0,1 
3,0 

16 3,6 aA 0,1 
3,0 

4,2 4,2 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 19 – Médias com erros padrão para albumina sérica de vacas receptoras de 
FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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5.4.4 Procedimento experimental 4 

 

Nas tabelas 20 e 21 e nos gráficos 20 e 21 estão apresentados, 

respectivamente, os resultados da proteína e albumina sérica dos bezerros oriundos 

de FIV com peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), bezerros 

oriundos de FIV com peso ao nascimento dentro do padrão da raça e por IA (grupo 

controle). Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro 

de cada tempo separadamente para proteína (P>0,05), houve entre os períodos de 

avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). Também não houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente 

para albumina (P>0,05), houve entre os períodos de avaliação dentro para os 

bezerros com peso ao nascimento dentro do padrão da raça (P<0,05). 

Para proteína constatou-se variação de acordo com o fator etário relatados 

por Feitosa et al. (2001) e por Fagliari et al. (2006). Neste trabalho, no momento até 

6 horas de vida a média foi significativamente inferior ao momento entre 24 e 36 

horas, comportamento semelhante ao observado por Marchese (2014) e Gasparelli 

(2007). Sendo constatado a capacidade absortiva dos bezerros de FIV, mesmo 

quando apresentaram síndrome do bezerro gigante, corroborando os valores de 

GGT para transferência de imunidade passiva,  

Foi possível observar que os teores de albumina do presente trabalho 

estavam abaixo dos valores de referência para bovinos adultos (3,0 – 3,5 g/dL) 

relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) em ambos os tempos, e semelhante 

ao observado por Borges et al. (2001) e Schütz (2012). As médias da albumina, no 

grupo dos bezerros de FIV com peso ao nascimento dentro de padrão da raça 

demonstrou diferença nos tempos avaliados, com o teor sérico estatisticamente 

superior no momento até 6 horas de vida. 

Neste experimento, devido a rotina da propriedade, foram acompanhados 

bezerros logo após o nascimento antes de ingerir o colostro e os nascidos entre 2 e 

6 horas que já haviam mamado o colostro, seja por mamadeira ou diretamente do 

teto da vaca. Dessa forma, foi possível observar que os teores séricos de proteína 

no momento até 6 horas de vida, apenas o grupo dos bezerros FIV com peso 

elevado ao nascimento estavam abaixo de 6,0 g/dL e que entre 24 e 36 horas de 

vida todos os grupos superaram este valor, a partir do qual é considerado como 
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transferência de imunidade passiva bem-sucedida, demonstrado por Feitosa et al. 

(2001). 

 

Tabela 20 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para proteína 
sérica (g/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida 
obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 5,55 aB 0,37 
3,77 

17 6,56 aA 0,33 
4,15 

9,13 8,99 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 6,13 aB 0,30 
2,32 

31 6,89 aA 0,22 
4,81 

9,08 9,30 

Bezerros IA 
(controle) 

27 6,24 aB 0,26 
3,90 

27 6,50 aA 0,21 
4,82 

8,73 8,69 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 20 – Médias com erros padrão para proteína sérica de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – Pirassununga 
– 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

A análise dos resultados da albumina do presente estudo revelou 

comportamento e valores condizentes ao relatado por Marchese (2014), 
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considerando os momentos 6 e 48 horas de vida para o grupo controle de sua 

pesquisa. Estes resultados, em concordância com o procedimento experimental 1, 

destaca não haver influência da FIV, mesmo quando os bezerros apresentam 

síndrome do bezerro gigante, na concentração sérica de proteína e albumina em 

bezerros neonatos. 

 

Tabela 21 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para albumina 
sérica (g/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida 
obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 2,79 aA 0,08 
2,10 

17 2,70 aA 0,08 
2,10 

3,20 3,10 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 2,80 aA 0,07 
2,20 

31 2,64 aB 0,06 
2,00 

3,80 3,30 

Bezerros IA 
(controle) 

27 2,73 aA 0,07 
2,20 

27 2,74 aA 0,07 
2,10 

3,50 3,40 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 21 – Médias com erros padrão para albumina sérica de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – Pirassununga 
– 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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5.5 FUNÇÃO DO METABOLISMO ENERGÉTICO 

 

 

Para facilitar o entendimento durante a apresentação dos resultados e 

discussão as determinações bioquímicas de colesterol, triglicérides, glicose, lactato, 

β-hidroxibutirato e NEFA para avaliação da função do metabolismo energético das 

vacas e colesterol, triglicérides, glicose, lactato, β-hidroxibutirato, NEFA, insulina, e 

frutosamina para avaliação da função do metabolismo energético dos bezerros 

foram divididos para cada procedimento experimental. 

 

5.5.1 Procedimento experimental 1 

 

Na tabela 22 e no gráfico 22 está representado os resultados do colesterol 

sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas gestantes 

de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos nos momentos 270 e 280 dias de gestação, 

separadamente (P<0,05), houve também entre os períodos de avaliação para o 

grupo controle (P<0,05). Nos tempos 270 e 280 dias de gestação os teores foram 

superiores para o grupo controle. As médias do colesterol do grupo das receptoras 

de FIV permaneceram próximos dos valores de referência para bovinos adultos (80 

– 120 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e inferiores aos 

observados para novilhas gestantes por Abud et al. (2016), e em vacas Nelore por 

Oliveira (2015). 

O colesterol é sintetizado, principalmente no fígado e baixos teores séricos 

podem estar associados a hepatopatias (THRALL et al., 2015), o que não foi 

constatado no presente trabalho. Outro fator de alteração nos valores séricos 

remete-se ao balanço energético negativo (BEN), nesta condição os níveis de 

colesterol diminuem (GONZÁLEZ et al., 2000), como observado nas vacas do grupo 

controle deste trabalho, apesar de permanecerem em níveis séricos acima dos 

valores de referência supracitado. Estes resultados indicam que o balanço 

energético das vacas e receptoras não se encontravam em desequilíbrio no final da 

gestação, que pudesse levar a diminuição sérica do colesterol, também não foi 

observado efeito da gestação por FIV sobre o metabolismo do colesterol. 
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Tabela 22 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para colesterol 
sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 97,4 aB 6,9 
62,9 

8 166,6 aA 17,1 
74,7 

116,7 215,3 

280 8 95,0 aB 4,3 
78,7 

8 130,3 abA 13,7 
69,4 

120,2 180,5 

antes 
indução 

8 85,3 aA 10,8 
15,2 

8 88,3 cA 14,4 
23,6 

111,9 158,1 

12h 
indução 

8 82,0 aA 9,7 
18,3 

6 115,7 bcA 16,3 
54,8 

104,1 172,5 

cesariana 8 89,1 aA 5,2 
64,2 

11 98,2 bcA 10,3 
54,4 

111,3 163,7 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria.  
 
Gráfico 22 – Médias com erros padrão para colesterol sérico de vacas gestantes por 
FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Na tabela 23 no gráfico 23 está representado os resultados de triglicérides 

sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas gestantes 

de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos nos momentos 270 e 280 dias de gestação e 12 

horas após a indução dentro de cada tempo separadamente (P<0,05), e entre os 

períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). 

Nos momentos 270 e 280 dias de gestação e 12 horas após a indução, os 

teores de triglicérides foram superiores para o grupo controle. Observou-se efeito 

sobre o tempo, sendo que as maiores diferenças foram entre 280 dias de gestação 

(37,7 e 54,6 mg/dL) e 12 horas após a indução (16,3 e 32,7 mg/dL) respectivamente 

para as vacas FIV e grupo controle. No entanto, a médias de triglicérides de ambos 

os grupos estavam acima dos valores de referência para bovinos adultos (0 – 14 

mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e semelhantes aos observados 

em vacas Nelore por Oliveira (2015). 

 
Tabela 23 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para triglicérides 
sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 30,8 abB 2,8 
23,2 

8 51,3 aA 5,7 
34,7 

46,5 77,1 

280 8 37,7 aB 4,5 
18,6 

8 54,6 aA 5,2 
38,5 

62,3 76,0 

antes 
indução 

8 33,4 abA 3,1 
23,0 

8 34,8 bA 4,2 
15,7 

46,1 54,8 

12h 
indução 

8 16,3 cB 1,8 
10,3 

6 32,7 bA 5,0 
22,5 

26,7 53,2 

cesariana 8 23,2 bcA 4,0 
11,5 

11 34,4 bA 3,7 
14,5 

45,6 52,5 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 23 – Médias com erros padrão para Triglicérides sérico de vacas gestantes 
por FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

O triglicérides é originado a partir da reesterificação do NEFA, trata-se de 

lipídeos esterificados (KANEKO; HARVEY; BRUSS, 2008). Dentre as diversas 

funções, atua como reserva energética e seu nível sérico depende da relação entre 

ingestão e consumo, em condições de BEN sua síntese hepática fica diminuída 

(THRALL et al., 2015). Em ruminantes, a gestação é outra condição responsável por 

variação no metabolismo lipídico onde os processos de lipólise e lipogênese são 

altamente responsivos a glicemia (CALDEIRA, 2005). Neste experimento constatou-

se não haver influência da gestação por FIV sobre a síntese de triglicérides, uma vez 

que foi possível observar que os teores permaneceram acima dos valores de 

referência, mesmo ocorrendo diminuição dos níveis séricos em ambos os grupos, 

com maior intensidade para as vacas receptoras de FIV.  

Na tabela 24 e no gráfico 24 está representado os resultados da glicose 

plasmática de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas 

gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos nos momentos 270 e 280 dias de 

gestação separadamente (P<0,05), e entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P<0,05). 
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Tabela 24 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para glicose 
plasmática (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, 
período de indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 49,3 bB 6,3 
22,4 

8 102,5 aA 12,4 
46,6 

76,0 155,7 

280 8 55,3 abB 4,0 
34,2 

8 70,2 bA 4,7 
53,8 

71,7 103,2 
antes 

indução 
8 62,8 abA 7,2 

33,5 
8 72,5 abA 5,6 

45,6 
88,0 94,9 

12h 
indução 

8 71,8 aA 2,1 
61,4 

7 95,2 abA 16,1 
70,4 

79,8 142,3 

cesariana 8 67,4 abA 8,1 
34,0 

12 109,4 abA 12,6 
71,2 

103,3 202,6 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 24 – Médias com erros padrão para glicose plasmática de vacas gestantes 
por FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Os teores de glicose foram superiores para o grupo controle nos momentos 

270 e 280 dias de gestação. Observou-se também que as maiores diferenças, para 

o efeito tempo para as vacas FIV foram entre 270 dias de gestação (49,3 mg/dL) e 
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12 horas após a indução (71,8 mg/dL), já para grupo controle foram entre 280 dias 

de gestação (70,2 mg/dL) e antes da cesariana (109,4 mg/dL). 

As médias de glicose para as vacas receptoras de FIV permaneceram dentro 

da faixa de referência para bovinos adultos (40 a 80 mg/dL) relatado por Swenson e 

Reece (1996), contudo, mesmo dentro da faixa de referência, observou-se pequeno 

incremento no momento 12 horas após a indução, suficiente para causar diferença 

entre o momento 270 dias de gestação.  Já, o grupo controle revelou efeito pelo 

tempo, os animais apresentaram hiperglicemia no início, talvez por aumento do 

cortisol endógeno devido as alterações de manejo imposto pela pesquisa, já descrito. 

A partir do momento 280 dias de gestação os valores permaneceram dentro da faixa 

de referência supracitada, e no final do experimento, após a indução com 

dexametasona, observou-se hiperglicemia novamente. 

Os valores plasmáticos de glicose das vacas receptoras de FIV foram 

semelhantes ao descrito por Abud et al. (2016) até o momento antes da indução, da 

mesma forma, os valores do grupo controle foram semelhantes ao descrito por 

Oliveira (2015). Os glicocorticoides possuem efeito antagônico a ação da insulina e 

impede a absorção da glicose pelos tecidos periféricos deixando-os disponíveis para 

os órgãos vitais, como resultado ocorre elevação dos teores plasmáticos de glicose 

(BURTON, 1995). 

Os resultados obtidos neste trabalho não demonstraram influência da 

gestação por FIV sobre as concentrações séricas de glicose e reforçam as 

considerações de González et al. (2000) sobre a relevância da avaliação do nível 

glicêmico em condição de severo déficit energético, em situações de gestação ou 

lactação, e pela sua perda de relevância, devido a insensibilidade da glicemia a 

mudanças nutricionais e a sua sensibilidade ao estresse. 

Na tabela 25 e no gráfico 25 está representado os resultados do lactato 

plasmático de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e vacas 

gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Não houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente 

(P>0,05), nem entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

As médias de lactato das receptoras de FUV estavam próximos dos valores de 

referência para bovinos adultos (5 – 20 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e 

Bruss (2008), embora os valores tenha sido superiores aos da referência para as 
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vacas de IA, não foi suficiente para revelar diferença estatística entre os tratamentos, 

talvez pela grande variação entre os resultados nos momentos 280 dias de gestação 

para o grupo controle e para os dois grupos no momento cesariana. 

 
Tabela 25 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para lactato 
plasmático (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, 
período de indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 19,9 aA 7,0 
4,9 

8 32,2 aA 5,6 
11,9 

60,2 53,8 

280 8 17,6 aA 6,1 
3,9 

7 37,0 aA 15,2 
11,8 

56,5 112,8 
antes 

indução 
8 18,8 aA 3,4 

8,5 
8 19,9 aA 2,8 

8,7 
30,2 31,4 

12h 
indução 

8 19,3 aA 8,6 
4,6 

7 27,5 aA 4,5 
7,7 

72,0 46,1 

cesariana 8 31,3 aA 12,3 
3,9 

11 43,8 aA 10,1 
7,6 

90,9 134,9 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 25 – Médias com erros padrão para lactato plasmático de vacas gestantes 
por FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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O lactato é produzido no eritrócito e no músculo esquelético, como resultado 

da glicólise anaeróbica. Em situações que levam a hipoglicemia, como no final da 

gestação pode ser utilizado como precursor da gliconeogenese, para síntese de 

glicose no fígado, neste momento seus teores plasmáticos podem ficar aumentados 

(CORRÊA; GONZÁLEZ; SILVA, 2010). Comportamento não observado neste 

experimento, Embora os valores das vacas IA estarem acima da faixa de referência, 

não representou diferença estatística, dessa forma não ficou demonstrado efeito da 

gestação por FIV sobre a concentração sérica de lactato. 

Na tabela 26 e no gráfico 26 estão representados os resultados de ß-

hidroxibutirato sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore e 

vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Não houve 

diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo 

separadamente (P>0,05), nem entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P>0,05). 

 

Tabela 26 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para β-
hidroxibutirato sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da 
gestação, período de indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 8,2 aA 1,2 
4,4 

8 16,0 aA 4,3 
6,77 

15,0 44,25 

280 8 10,9 aA 2,6 
4,8 

8 13,5 aA 2,8 
4,55 

26,8 30,21 
antes 

indução 
8 12,3 aA 6,2 

1,9 
8 17,5 aA 5,0 

4,98 
55,2 48,78 

12h 
indução 

8 11,1 aA 4,8 
3,2 

6 18,4 aA 4,0 
8,44 

44,1 30,21 

cesariana 8 15,6 aA 8,7 
3,1 

11 12,9 aA 1,2 
4,38 

75,6 17,98 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 26 – Médias com erros padrão para β-hidroxibutirato sérico de vacas 
gestantes por FIV e por IA no final da gestação até a indução e a realização da 
cesariana – Pirassununga – 2018  

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

O BHB está entre os metabólitos mais utilizados para avaliação do status 

energético em bovinos. Em conjunto com a NEFA, estão relacionados com a taxa de 

mobilização de reservas lipídicas em momentos de déficit energético, como no final 

da gestação em bovinos de corte (GONZÁLEZ et al., 2000).  

Apesar das médias de BHB nas receptoras de FIV, no momento antes da 

indução terem excedido o intervalo de referência para bovinos adultos (8,0 – 11,8 

mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e antes da cesariana ter 

ultrapassado o valor considerado positivo para cetose (14,4 mg/dL) mencionado por 

Oetzel (2015). No grupo controle observou-se valores superiores ao intervalo de 

referência e, exceto no momento 280 dias de gestação, apresentaram valores 

positivos para cetose supracitados. A variação entre os resultados dos dois grupos 

não permitiu que determinasse diferença estatística entre os tratamentos. Não sendo 

observado a influência da gestação por FIV nas concentrações séricas de BHB. 

Na tabela 27 e no gráfico 27 estão representados os resultados do ácido 

graxo não esterificado sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça 

Nelore e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo controle). Houve 
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diferença estatística significativa entre os tratamentos nos momentos 270 dias de 

gestação, antes da indução e 12 horas após a indução separadamente (P<0,05), e 

entre os períodos de avaliação no grupo controle (P<0,05). Nos momentos 270 dias 

de gestação, antes da indução e 12 horas após a indução, os teores de NEFA do 

grupo das vacas receptoras de FIV foram inferiores ao grupo controle. Com relação 

aos tempos avaliados, foi possível observar apenas no grupo controle variação 

ascendente nos níveis de NEFA, obtendo-se diferença entre os momentos 270 e 

antes da cesariana. 

As médias de NEFA nas receptoras de FIV permaneceram abaixo do valor de 

referência para bovinos de corte (<0,91 mmol/L) considerado pelo Laboratório de 

Diagnóstico Veterinário do Colégio de Medicina Veterinária da Universidade do 

Estado de Oregon, Estados Unidos (OREGON STATE UNIVERSITY, 2018) e foi 

inferior aos resultados relatados por Oliveira (2015). No grupo controle os teores 

permaneceram, em todos os momentos, acima do valor de corte supracitado e foi 

semelhante aos resultados relatados por Oliveira (2015). 

 

Tabela 27 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para NEFA sérico 
(mmol/L) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação, período de 
indução e antes de serem submetidas a cesariana 

 Receptoras FIV Vacas IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

270 8 0,57 aB 0,09 
0,14 

8 0,91 bA 0,12 
0,59 

1,00 1,40 

280 8 0,82 aA 0,26 
0,16 

8 1,06 abA 0,12 
0,47 

2,42 1,30 

antes 
indução 

8 0,70 aB 0,19 
0,14 

8 1,19 abA 0,10 
0,53 

1,54 1,36 

12h 
indução 

8 0,64 aB 0,14 
0,15 

6 1,27 abA 0,03 
1,13 

1,16 1,32 

cesariana 8 0,83 aA 0,21 
0,15 

11 1,26 aA 0,17 
0,44 

1,78 2,53 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P>0,05). Médias seguidas por letras diferentes na linha diferiram estatisticamente 
pelo Teste t (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 27 – Médias com erros padrão para NEFA sérico de vacas gestantes por FIV 
e por IA no final da gestação até a indução e a realização da cesariana – 
Pirassununga – 2018 

 
Colunas de mesma cor seguidas com letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de cor diferente dentro de cada tempo seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

A NEFA constitui o metabólito mais significativo para estimar o status 

energético em gado de corte, uma vez que apresenta grande sensibilidade em déficit 

energético moderado e sob o consumo de alimento, por outro lado a NEFA também 

é sensível aos efeitos das catecolaminas liberadas em condições de estresse, como 

mudanças de manejo, tornando seu uso limitado (GONZÁLEZ et al., 2000). Neste 

trabalho não foi constatado efeito da gestação por FIV sobre o metabolismo da 

NEFA, sugere-se que a variação nos níveis de deste metabólito no grupo controle 

seja efeito do estresse causado pelo manejo do procedimento experimental. 

 

5.5.2 Procedimento experimental 2 

 

Na tabela 28 e no gráfico 28 estão representados os resultados do colesterol 

sérico dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Houve diferença 

significativa entre os tratamentos no momento 30 dias de vida, (P>0,05), e entre os 

períodos de avaliação, no momento 30 dias de vida dentro de cada tratamento 

(P>0,05). 
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Os valores da concentração sérica de ambos os grupos apresentaram 

comportamento semelhante até o 15º dia de vida, no tempo 30 dias de vida houve 

diferença estatística entre os grupos, quando os valores do grupo dos bezerros de 

FIV foram estatisticamente inferiores aos do grupo controle.  A variação dos valores 

de acordo com o tempo também foi semelhante entre os grupos até os 15 dias de 

vida, quando o grupo controle demonstrou considerável elevação.  

 

Tabela 28 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para colesterol 
sérico (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto  

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 38,94 cdA 14,05 
19,77 

12 21,16 gA 1,74 
5,02 

122,70 28,89 

3h 8 36,08 dA 9,67 
21,17 

12 23,15 fgA 1,63 
9,23 

102,94 32,47 

6h 8 37,04 dA 11,93 
20,03 

12 23,41 fgA 1,25 
12,36 

120,10 30,31 

12h 8 30,92 dA 5,20 
20,01 

12 23,82 fgA 1,48 
11,96 

65,85 30,02 

24h 8 29,42 dA 2,30 
17,41 

12 29,62 efgA 1,81 
21,30 

38,40 41,49 

48h 8 43,58 cdA 3,75 
32,19 

12 38,95 efA 2,01 
25,69 

64,56 48,02 

3 dias 8 53,79 cdA 6,26 
39,85 

12 44,16 deA 2,35 
34,55 

93,37 61,81 

5 dias 8 59,78 bcdA 6,54 
32,66 

11 61,22 cdA 3,46 
51,15 

95,90 83,99 

7 dias 8 73,30 abcA 11,26 
43,80 

12 64,89 cA 6,50 
40,91 

135,71 122,37 

15 dias 8 94,93 abA 13,63 
58,14 

12 99,82 bA 3,80 
85,12 

165,16 128,41 

30 dias 8 99,01 aB 13,32 
49,75 

12 153,89 aA 8,17 
115,55 

159,74 211,42 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente 
entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na 
mesma linha diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 28 – Médias com erros padrão para colesterol sérico de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

As médias de ambos os grupos permaneceram abaixo dos valores de 

referência até o 7º dia. Nos momentos 15 e 30 dias de vida dos bezerros de FIV os 

valores permaneceram dentro da faixa de referência (86 – 120 mg/dL) relatados por 

Pogliani e Birgel Junior (2007) para bezerros da raça holandesa com até três meses 

de idade. Já o grupo controle ficou dentro da referida faixa no 15º dia de vida e 

excedeu a faixa de referência no 30º dia de vida. 

Esta dinâmica com menores valores nos primeiros dias e aumento 

progressivo com o passar do tempo de vida determinado pela influência do fator 

etário, foi semelhante ao revelado por Piccioni et al. (2010) e Marchese (2014). O 

aumento do teor de colesterol aos 30 dias de vida no grupo controle pode ser 

explicado pela qualidade e consumo de colostro nas primeiras semanas refletirem 

até os 30 dias de vida, associado ao consumo de alimento sólido Piccioni et al. 

(2010). 

Na tabela 29 e no gráfico 29 estão representados os resultados do 

triglicérides sérico dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Houve 

diferença estatística significativa entre os tratamentos no momento 3 dias de vida 

separadamente (P<0,05), e entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P<0,05). 
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Tabela 29 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para Triglicérides 
plasmático (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de 
vida obtidos por cesariana com indução do parto  

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 19,09 bA 10,08 
5,81 

12 12,38 bA 0,61 
11,50 

79,27 17,91 

3h 8 28,38 abA 8,21 
9,39 

12 20,05 abA 2,01 
11,50 

75,12 33,67 

6h 8 25,34 abA 14,11 
6,13 

12 15,19 abA 1,39 
11,50 

123,69 24,50 

12h 8 24,01 abA 9,21 
8,13 

12 22,46 abA 4,11 
11,50 

85,50 54,22 

24h 8 24,02 abA 3,96 
8,27 

12 26,29 abA 4,27 
11,50 

45,64 58,39 

48h 8 47,52 abA 12,80 
17,89 

12 35,48 aA 5,58 
11,50 

114,36 81,60 

3 dias 8 60,57 aA 15,14 
12,10 

12 30,98 abB 3,22 
11,50 

138,03 53,56 

5 dias 8 43,85 abA 9,79 
16,34 

11 30,37 abA 5,79 
11,50 

93,65 66,85 

7 dias 8 48,81 abA 11,04 
13,21 

12 30,66 abA 8,28 
11,50 

106,88 116,11 

15 dias 8 36,37 abA 10,48 
6,00 

12 34,38 abA 8,71 
11,50 

81,33 114,81 

30 dias 8 43,45 abA 11,20 
7,91 

12 26,42 abA 5,19 
11,50 

83,25 70,36 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 
Os valores de triglicérides foram semelhantes entre os grupos no período 

avaliado, existindo diferença estatística entre os tratamentos no momento 3 dias de 

vida, quando a média dos bezerros de FIV apresentaram elevação. O efeito do 

tempo foi observado nos bezerros de FIV e no grupo controle com maior diferença 

entre 0 hora (19,09 mg/dL) e 3 dias (60,57 mg/dL) de vida e entre 0 hora 

(912,38mg/dL) e 48 horas (35,48 mg/dL) de vida, respectivamente. Os teores 

estavam próximos da faixa de referência (16 – 35 mg/dL) constatado por Pogliani e 

Birgel Junior (2007), e semelhante ao observado por Moraes (2011) e Marchese 
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(2014). Neste trabalho não foi constatado efeito da FIV sobre a concentração sérica 

de triglicérides em bezerros neonatos. 

 
Gráfico 29 – Médias com erros padrão para Triglicérides plasmático de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com 
indução do parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Na tabela 30 e no gráfico 30 estão representados os resultados da glicose 

plasmática dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos no momento 24 horas de vida 

separadamente (P>0,05), e entre os períodos de avaliação para os bezerros do 

grupo controle (P>0,05). O efeito sobre os tratamentos foi evidenciado, apenas no 

momento 24 horas de vida, com valor superior para os bezerros do grupo controle.  

A expectativa de hipoglicemia ao nascimento nos bezerros de FIV, como 

observado por Birgel Junior et al. (2011a, b) e por Meirelles et al. (2010) em 

bezerros clones foi observada nos momentos 0, 3 e 6 horas de vida para os 

bezerros FIV e apenas no momento 0 horas de vida no controle. Na sequência, a 

glicemia permaneceu próximo da referência para bovinos lactentes (80 a 120 mg/dL) 

relatado por Swenson e Reece (1996). Neste trabalho foi possível evidenciar 

comportamento semelhante ao observado por Paiva et al. (2006) e Marchese (2014) 

em seu grupo controle, ao relatarem que os teores plasmáticos de glicose 

aumentam gradativamente, influenciado pelo consumo de colostro.  As diferenças 
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sobre o efeito tempo evidenciado no grupo controle do presente estudo remete-se a 

quantidade de consumo de leite durante o período experimental, como constatado 

por Kühne et al. (2000) em bezerros com aleitamento natural e por mamadeira.  

 

Tabela 30 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para glicose 
plasmática (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de 
vida obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 60,04 aA 9,17 
25,56 

12 61,66 cA 9,63 
15,19 

87,68 142,58 

3h 8 59,15 aA 14,19 
18,81 

12 84,35 bcA 14,20 
30,63 

145,67 181,81 

6h 8 77,27 aA 24,42 
21,63 

12 96,51 abcA 15,23 
40,41 

217,13 225,02 

12h 8 91,93 aA 25,98 
40,38 

12 81,06 bcA 12,60 
25,61 

269,47 196,14 

24h 8 91,21 aB 9,14 
63,93 

12 123,67 abA 9,14 
78,53 

130,06 197,32 

48h 8 94,27 aA 3,19 
75,75 

12 130,99 aA 14,29 
11,09 

103,09 193,46 

3 dias 8 90,97 aA 5,24 
73,77 

12 99,75 abcA 10,82 
8,53 

118,09 162,49 

5 dias 8 106,99 aA 11,82 
75,00 

9 88,13 abcA 11,23 
9,37 

179,15 119,82 

7 dias 8 102,15 aA 16,63 
50,86 

12 103,91 abcA 11,16 
11,53 

205,07 167,49 

15 dias 8 99,33 aA 6,34 
81,32 

12 120,46 abA 11,92 
8,22 

136,05 166,31 

30 dias 8 89,14 aA 9,85 
39,77 

10 109,69 abA 13,12 
4,77 

132,67 154,65 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 30 – Médias com erros padrão para glicose plasmática de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Na tabela 31 e no gráfico 31 estão representados os resultados da lactato 

plasmático dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Não houve 

diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo 

separadamente (P>0,05), houve entre os períodos de avaliação dentro de cada 

tratamento (P<0,05). 

Os bezerros oriundos de FIV e os do grupo controle revelaram teores mais 

elevados ao nascimento (58,82 e 58,68 mg/dL, respectivamente), superiores 

também aos valores de referência para bovinos adultos (5 – 20 mg/dL) relatados por 

Kaneko, Harvey e Bruss (2008). 

Após o procedimento de cesariana os bezerros de ambos os grupos 

apresentaram teores de lactato semelhante ao observado por Marchese (2014), com 

bezerros clones. Neste trabalho constatou-se não haver efeito da FIV sobre a 

concentração deste metabólito.  Sugere-se que o teor de lactato, imediatamente 

após o nascimento, seria indicativo de hipóxia e refletiria a intensa mobilização das 

reservas de energia, em parte, pelo aumento da atividade simpática diante dos 

fatores estressantes do parto e da adaptação a vida extrauterina (STEINHARDT et 

al., 1995).  
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Tabela 31 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para lactato 
plasmático (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de 
vida obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
Min e 
Max 

0h 8 59,82 aA 10,15 
9,73 

12 58,68 aA 8,71 
25,52 

105,78 115,03 

3h 8 40,28 abcA 7,67 
18,20 

12 28,67 bA 2,56 
16,49 

69,68 40,75 

6h 8 41,14 abA 10,37 
22,93 

12 38,72 abA 3,51 
23,31 

110,54 57,58 

12h 8 27,60 bcA 3,17 
13,07 

12 38,43 abA 4,52 
15,76 

40,05 74,99 

24h 8 27,38 bcA 4,13 
15,93 

12 25,85 bA 3,42 
10,23 

52,48 50,17 

48h 8 27,82 bcA 4,58 
16,18 

12 20,38 bA 7,20 
8,55 

54,67 99,14 

3 dias 8 26,31 bcA 5,08 
15,27 

12 20,85 bA 7,69 
9,13 

54,17 104,86 

5 dias 8 26,49 bcA 7,23 
10,83 

9 22,03 bA 13,21 
5,76 

61,48 127,56 

7 dias 8 19,62 bcA 6,88 
7,40 

12 17,32 bA 7,60 
6,80 

67,05 100,58 

15 dias 8 13,14 cA 2,84 
6,28 

12 16,61 bA 8,11 
5,44 

31,08 105,61 

30 dias 8 16,46 bcA 4,69 
5,23 

12 18,49 bA 8,31 
4,90 

40,88 105,49 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 31 – Médias com erros padrão para lactato plasmático de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Nas tabelas 32 e 33 e no gráfico 32 e 33 estão representados os resultados 

de ß-hidroxibutirato e NEFA séricos dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo 

controle). Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro 

de cada tempo separadamente para BHB (P>0,05), houve entre os períodos de 

avaliação dentro de cada tratamento, nos bezerros IA (P<0,05). Houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos no momento 30 dias de vida 

separadamente para NEFA (P<0,05), houve também entre os períodos de avaliação 

nos bezerros IA (P<0,05). 

Neste trabalho observou-se que a média dos teores de BHB do grupo de 

bezerros FIV foi semelhante ao dos bezerros do grupo controle. Entretanto, apenas 

este último revelou diferença entre os tempos avaliados, sendo notada a maior 

diferença entre 12 horas de vida (0,59 mg/dL) e 7 dias de vida (1,67 mg/dL). Os 

valores estavam próximos da faixa de referência (1,14 – 2,14mg/dL) relatados por 

Pogliani e Birgel Junior (2007) e semelhante ao observado por Piccioni et al. (2010). 

Sugere-se que as variações nos resultados de BHB tenham caráter fisiológico, sem 

efeito da FIV nas concentrações séricas deste metabólito. 
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Tabela 32 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para β-
hidroxibutirato sérico (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 
30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

0h 6 2,02 aA 0,35 
0,54 

12 0,78 bA 0,21 
0,31 

2,89 2,59 

3h 8 1,48 aA 0,46 
0,63 

12 0,81 abA 0,22 
0,31 

4,55 2,75 

6h 8 1,29 aA 0,60 
0,30 

12 0,61 bA 0,14 
0,31 

5,41 1,84 

12h 8 0,93 aA 0,19 
0,16 

12 0,59 bA 0,12 
0,31 

1,88 1,53 

24h 8 1,23 aA 0,15 
0,51 

12 0,72 bA 0,18 
0,31 

1,95 2,28 

48h 8 1,63 aA 0,32 
1,03 

12 0,97 abA 0,16 
0,31 

3,82 1,93 

3 dias 8 1,49 aA 0,15 
0,89 

12 1,41 abA 0,25 
0,31 

2,34 3,37 

5 dias 8 1,00 aA 0,13 
0,16 

11 1,21 abA 0,20 
0,31 

1,39 2,23 

7 dias 7 1,81 aA 0,19 
0,16 

12 1,67 aA 0,44 
0,31 

1,61 5,57 

15 dias 7 2,12 aA 0,28 
0,16 

12 1,18 abA 0,25 
0,31 

2,42 3,20 

30 dias 7 1,33 aA 0,18 
0,26 

12 1,07 abA 0,14 
0,44 

1,56 1,96 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 

Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 32 – Médias com erros padrão para β-hidroxibutirato sérico de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com 
indução do parto – Pirassununga – 2018  

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Após o nascimento, com a ruptura do cordão umbilical, o neonato deixa de 

receber nutrientes maternos. A partir deste instante os bezerros desenvolvem 

hipoglicemia (Girard et al., 1992), passando a obter glicose através do glicogênio 

hepático armazenado no final da gestação e da gordura marrom. Com o 

esgotamento das reservas de glicogênio hepático, a obtenção de energia ocorre, 

principalmente, pela gliconeogênese com mobilização de NEFA e formação de 

corpos cetônicos. Neste instante o nível sérico de NEFA e BHB aumenta 

rapidamente, até o momento em que bezerro possa ingerir o colostro em quantidade 

adequada, para a partir de então seus teores séricos diminuírem (Girard, 1990; 

Girard et al., 1992) 

Ao ingerir o colostro, o neonato passa a ter ácidos graxos de cadeia longa 

disponível para iniciar os processos de oxidação para obtenção de energia, com isso 

há produção de corpos cetônicos em baixos níveis (Girard et al., 1992), com 

concentração de BHB abaixo dos limites de detecção de 1,04 mg/dL observados por 

Hammon et al. (2012). 
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Tabela 33 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para NEFA sérico 
(mmol/L) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

0h 7 0,22 bA 0,04 
0,05 

9 0,13 bA 0,07 
0,02 

0,39 0,67 

3h 8 0,83 aA 0,24 
0,08 

12 0,91 aA 0,11 
0,45 

1,83 1,55 

6h 8 0,33 bA 0,05 
0,12 

12 0,31 bA 0,04 
0,06 

0,63 0,53 

12h 8 0,34 bA 0,05 
0,22 

12 0,35 bA 0,08 
0,07 

0,65 1,14 

24h 8 0,54 abA 0,07 
0,27 

12 0,35 bB 0,04 
0,19 

0,79 0,72 

48h 8 0,49 abA 0,06 
0,29 

12 0,33 bA 0,07 
0,05 

0,77 1,00 

3 dias 8 0,59 abA 0,09 
0,34 

12 0,41 bA 0,09 
0,09 

1,14 1,11 

5 dias 8 0,40 abA 0,09 
0,17 

10 0,27 bA 0,06 
0,04 

0,79 0,64 

7 dias 8 0,34 bA 0,07 
0,13 

12 0,35 bA 0,07 
0,03 

0,63 0,70 

15 dias 8 0,27 bA 0,06 
0,06 

12 0,29 bA 0,06 
0,02 

0,66 0,66 

30 dias 8 0,42 abA 0,07 
0,07 

12 0,18 bB 0,06 
0,01 

0,68 0,68 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 33 – Médias com erros padrão para NEFA sérico de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018  

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Os resultados de NEFA diferiram entre os tratamentos apenas no momento 

30 dias de vida, quando seus teores já estão sob grande influência da dieta 

(GIRARD et al., 1992). Também se constatou a elevação dos teores nos primeiros 

momentos após o nascimento, a partir de 3 horas de vida, semelhante ao relatado 

por Girard et al. (1992) e próximos aos valores observados por Piccioni et al. (2010) 

e Steinhoff-Wagner (2011). Em todos os momentos permaneceram abaixo dos 

teores de referência para bovinos de corte (<0,91 mmol/L) considerado pelo 

Laboratório de Diagnóstico Veterinário do Colégio de Medicina Veterinária da 

Universidade do Estado de Oregon, Estados Unidos (OREGON STATE 

UNIVERSITY, 2018). Neste trabalho não foi observado efeito da FIV sobre a 

concentração sérica de NEFA. 

Na tabela 34 e no gráfico 34 estão representados os resultados da insulina 

sérica dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Houve diferença 

estatística significativa entre os tratamentos no momento 7 dias de vida 

separadamente (P<0,05), e não houve entre os períodos de avaliação dentro de 

cada tratamento (P>0,05). 
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Em partos laboriosos os neonatos podem apresentar diminuição dos níveis 

circulantes de insulina, independente de hipoglicemia, imediatamente após o 

nascimento por efeito do aumento da atividade simpática (GIRARD et al., 1992), 

sendo que após a ingestão de colostro os níveis de insulina se elevam (RAUPRICH; 

HAMMON; BLUM, 2000). Este efeito não foi observado neste trabalho, uma vez que 

os valores estavam acima do referenciado por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e aos 

observados por Lents et al. (1998) desde o nascimento e persistiram até os 7 dias 

de vida. Os valores da insulina sérica revelaram semelhança entre os grupos, ao 

nascimento, ambos estavam hiperinsulinêmicos comparados a referência 

supracitada. Houve diferença entre os grupos no momento 7 dias de vida, onde os 

bezerros do grupo FIV mantiveram os valores e o grupo controle revelou diminuição 

na média, apesar de não ter sido suficiente para gerar diferença estatística no tempo 

para este grupo. Sugere-se resistência à insulina nos bezerros de FIV devidos seus 

teores elevados quanto aos valores de referência e por demonstrarem hipoglicemia 

até 12 horas de vida, mesmo tendo sido feito a colostragem com 5% do peso vivo na 

primeira hora e completado os 10% com até 6 horas de vida, comparados aos 

bezerros controle que alcançaram a normoglicemia com 3 horas de vida.  

 
Tabela 34 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para insulina 
sérica (ng/mL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida 
obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

0h 4 2,25 aA 0,58 0,70 8 3,82 aA 1,56 0,23 
3,53 9,79 

12h 4 4,10 aA 1,61 1,90 8 2,86 aA 0,66 0,44 
8,76 5,78 

24h 4 4,30 aA 1,68 2,54 8 1,54 aA 0,45 0,19 
9,32 4,34 

7 dias 4 4,12 aA 1,78 1,27 8 1,08 aB 0,21 0,42 

9,32 2,16 

Medianas seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente 
entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma 
linha diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t (Student) (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 34 – Médias com erros padrão para insulina sérica de bezerros oriundos de 
FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com indução do 
parto – Pirassununga – 2018 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

Na tabela 35 e no gráfico 35 estão representados os resultados da 

frutosamina sérica dos bezerros oriundos de FIV e por IA (grupo controle). Não 

houve diferença estatística significativa entre os tratamentos no momento avaliado 

(P>0,05). 

 
 
Tabela 35 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para frutosamina 
plasmática (µmol/L) de bezerros oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de 
vida obtidos por cesariana com indução do parto 

 Bezerros FIV Bezerros IA 

Tempo n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

n Média Erro Padrão 
Min e 
Max 

0h 8 237,42 A 26,42 
164,76 

12 218,32 A 11,80 
146,01 

412,77 281,14 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P<0,05). 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 35 – Médias com erros padrão para frutosamina plasmática de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nos primeiros 30 dias de vida obtidos por cesariana com 
indução do parto – Pirassununga – 2018 
 

 
Colunas seguidas por letras maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de 
Tukey (P)<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Frutosamina são todas as proteínas glicosiladas, por ligação irreversível da 

glicose com grupos amina da albumina e outras proteínas do sangue. Sua 

concentração sérica está diretamente relacionada com a concentração sérica da 

glicose nas últimas 2 a 3 semanas. Dessa forma torna-se um indicador fidedigno da 

concentração de glicose e de seu metabolismo, eliminando o efeito de alterações 

transitórias da ingestão de alimentos e pelo jejum sobre a glicemia. Alterações na 

concentração de frutosamina são indicativos de persistência na elevação ou 

diminuição sérica da glicose sanguínea, na falta de controle glicêmico nas últimas 2 

a 3 semanas a depender da proteína que se ligou (THRALL et al., 2015). 

Neste trabalho, os valores de frutosamina não revelaram influência da FIV . 

Os valores de frutosamina dos grupos ficaram dentro dos valores de referência 

(213,4 a 265 µmol/L) revelados por Jensen, Petersen e Houe (1993) e acima do 

observado por Silva (2015) em bezerras da Girolandas (166,64 µmol/L), sem 

indicação no presente trabalho de alteração nos teores de glicose para o feto no final 

da gestação. 
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5.5.3 Procedimento experimental 3 

 

Na tabela 36 e no gráfico 36 estão apresentados os resultados do colesterol 

sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça 

Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P<0,05), e entre os períodos de 

avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). 

As médias foram superiores para o grupo das vacas controle comparados aos 

dois grupos de vacas receptoras de FIV. Contudo todos os teores estavam próximos 

dos valores de referência para bovinos adultos (80 – 120 mg/dL) relatados por 

Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e inferiores aos observados por Oliveira (2015) e 

Abud et al. (2016), mesmo a média das receptoras de bezerros com peso elevado 

ao nascimento no momento até 6 horas após o parto estando abaixo da referência, 

não foi suficiente para acusar diferença estatística. 

 

Tabela 36 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para colesterol 
sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h 
após o parto natural 

 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

17 91,1 bA 6,4 
22,5 

17 74,3 bB 6,9 
19,6 

157,3 146,2 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

30 91,9 bA 4,8 
23,2 

32 82,7 bB 4,3 
31,8 

148,6 141,1 

Vacas IA 
(controle) 

15 113,8 aA 7,1 
71,4 

16 102,5 aB 6,3 
50,9 

172,3 151,6 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 36 – Médias com erros padrão para colesterol sérico de vacas receptoras de 
FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Ambos os grupos das vacas receptoras de FIV e o das vacas controle 

também não demonstravam indícios de lesão hepática que justificasse valores 

inferiores aos de referência. Houve efeito do tempo sobre os resultados, todos os 

grupos diminuíram os teores de colesterol, embora permanecessem dentro do 

intervalo de referência. Neste trabalho, a avaliação dos resultados constata não 

haver influência da gestação por FIV, mesmo quando os bezerros apresentam 

síndrome do bezerro gigante, sobre a concentração sérica de colesterol. 

Na tabela 37 e no gráfico 37 estão apresentados os resultados do triglicérides 

sérico de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça 

Nelore por IA (grupo controle). Houve diferença estatística significativa entre os 
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tratamentos no momento 288 dias de gestação separadamente (P<0,05), e entre os 

períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). 

A média das vacas receptoras com bezerros apresentando peso elevado ao 

nascimento foram inferiores comparado as vacas controle no momento 288 dias de 

gestação, constatou-se também que todos os grupos apresentaram diminuição dos 

teores séricos no momento até 6 horas após o parto. Contudo os valores 

permaneceram acima da faixa de referência para bovinos adultos (0 – 14 mg/dL) 

relatados por Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e semelhantes aos observados por 

Oliveira (2015) durante o período experimental. Os resultados observados no 

presente experimento não revelaram influência da gestação por FIV, mesmo na 

existência de bezerros com síndrome do bezerro gigante nas concentrações séricas 

de triglicérides, as variações observadas possuem caráter fisiológico como explicado 

no procedimento experimental 1. 

 

Tabela 37 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para triglicérides 
sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 6h 
após o parto natural 

 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

17 24,8 bA 2,3 
9,4 

17 16,8 aB 1,3 
6,7 

44,7 27,6 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

30 28,1 abA 1,6 
11,5 

32 19,5 aB 1,3 
5,8 

49,4 48,3 

Vacas IA 
(controle) 

15 33,5 aA 2,3 
22,0 

16 21,8 aB 2,0 
9,4 

48,0 42,3 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 37 – Médias com erros padrão para triglicérides sérico de vacas receptoras 
de FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 

 

Na tabela 38 e no gráfico 38 estão apresentados os resultados da glicose 

plasmática de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça 

Nelore por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), e houve entre os 

períodos de avaliação para as vacas receptoras com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e as de gestação por IA (P<0,05). 

No momento 288 dias de gestação os valores plasmáticos da glicose foram 

semelhantes entre os grupos avaliados, com exceção das vacas receptoras de FIV 

de bezerros com peso elevado ao nascimento, os níveis de glicemia aumentaram no 

segundo momento. No entanto, no momento até 6 horas após o parto todos os 

grupos estavam com teores acima da faixa de referência para bovinos adultos (40 a 
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80 mg/dL) relatado por Swenson e Reece (1996) e observados por Pogliani e Birgel 

Junior (2007). 

Tabela 38 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para glicose 
plasmática (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 
6h após o parto natural 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
elevado 

16 72,9 aA 5,9 

45,9 

16 93,7 aA 7,7 

46,7 

133,6 177,3 

Receptoras 
FIV bez 
peso 
padrão 

29 71,6 aB 3,3 

47,9 

32 97,5 aA 6,8 

39,9 

119,9 212,7 

Vacas IA 
(controle) 

15 66,8 aB 3,6 
51,8 

16 97,5 aA 6,9 
59,4 

96,4 145,1 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 38 – Médias com erros padrão para glicose plasmática de vacas receptoras 
de FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Na fisiologia do parto natural, o nível de cortisol materno aumenta pelo 

estresse do periparto, pelo estímulo da passagem do feto pelo canal do parto e para 

o estabelecimento da lactogenese (PRESTES; LANDIM-ALVARENGA, 2006). 

Nessas condições de estresse, há aumento dos níveis plasmáticos de glicose, 

simultâneo ao do cortisol endógeno (REZENDE et al., 2010). No presente estudo foi 

possível observar elevação dos níveis glicêmicos no momento até 6 horas após o 

parto nos grupos das vacas receptoras de FIV de bezerros com peso dentro do 

padrão e nas do grupo controle. Embora sem diferença estatística para o grupo das 

receptoras com bezerros de peso elevado ao nascimento, a média da glicose após o 

parto também estava acima dos valores de referência supracitados 

Os resultados obtidos neste trabalho não demonstraram influência da 

gestação por FIV, mesmo na existência de bezerros com síndrome do bezerro 

gigante, sobre as concentrações séricas de glicose, também reforçam as 

considerações de González et al. (2000) sobre a perda de relevância de sua 

avaliação, devido a insensibilidade da glicemia a mudanças nutricionais e a sua 

sensibilidade ao estresse, como o parto natural. 

Na tabela 39 e no gráfico 39 estão apresentados os resultados do lactato 

plasmático de vacas receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros 

apresentando peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

dentro do padrão da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça 

Nelore por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), nem entre os períodos 

de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

Neste procedimento experimental os teores plasmáticos de lactato estavam 

acima dos valores de referência para bovinos adultos (5 – 20 mg/dL) relatados por 

Kaneko, Harvey e Bruss (2008) para os dois grupos de vacas receptoras de FIV em 

ambos os momento e para as vacas do grupo controle, apenas no segundo 

momento. Também pode-se sugerir que as vacas de ambos os grupos não tiveram 

necessidade de utilizar o lactato como precursor para a gliconeogênese, suficiente 

para que houvesse diferença estatística entre os tratamentos e entre os tempos 

avaliados. A avaliação dos resultados do presente trabalho constata não haver 

influência da gestação por FIV, mesmo na existência de bezerros com síndrome do 
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bezerro gigante, suficiente para promover sua utilização como precursor da 

gliconeogenese, para síntese de glicose no fígado, no final da gestação como 

relatado por Corrêa, González e Silva (2010). 

 

Tabela 39 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para lactato 
plasmático (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e até 
6h após o parto natural  

 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

13 30,3 aA 6,8 
7,4 

12 41,2 aA 11,6 
14,4 

103,2 133,0 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

25 28,9 aA 3,8 
7,8 

29 37,1 aA 6,2 
7,7 

83,0 133,0 

Vacas IA 
(controle) 

16 19,9 aA 2,5 
6,7 

12 25,3 aA 5,8 
6,3 

36,4 77,0 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria 
 
Gráfico 39 – Médias com erros padrão para Lactato plasmático de vacas receptoras 
de FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Nas tabelas 40 e 41 e nos gráficos 40 e 41 estão apresentados, 

respectivamente os resultados de ß-hidroxibutirato e NEFA séricos de vacas 

receptoras de embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso 

elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), vacas receptoras de 

embriões por FIV da raça Nelore com bezerros apresentando peso dentro do padrão 

da raça ao nascimento e vacas gestantes de bezerros da raça Nelore por IA (grupo 

controle). Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro 

de cada tempo separadamente para BHB e NEFA (P>0,05), houve entre os períodos 

de avaliação no grupo das receptoras de FIV de bezerros com peso elevado ao 

nascimento para BHB (P<0,05) e não houve entre os períodos de avaliação dentro 

de cada tratamento para NEFA (P>0,05). 

O teor sérico de BHB dos animais acompanhados permaneceram abaixo do 

intervalo de referência para bovinos adultos (8,0 – 11,8 mg/dL) relatados por Kaneko, 

Harvey e Bruss (2008) e para ser considerado positivo para cetose (14,4 mg/dL) 

como mencionado por Oetzel (2003). Observou-se também que no grupo das 

receptoras de FIV com bezerros com peso elevado ao nascimento a média de BHB 

havia diminuído. 

 

Tabela 40 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para β-
hidroxibutirato sérico (mg/dL) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da 
gestação e até 6h após o parto natural 

 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

17 6,3 aA 0,7 
4,0 

17 4,3 aB 0,4 
2,0 

16,0 7,6 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

30 5,2 aA 0,4 
2,4 

32 5,0 aA 0,4 
2,0 

11,6 9,6 

Vacas IA 
(controle) 

15 5,3 aA 0,7 
2,7 

16 4,7 aA 0,6 
2,6 

12,9 12,7 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste t pareado (P>0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 40 – Médias com erros padrão para β-hidroxibutirato sérico de vacas 
receptoras de FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de 
FIV com bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no 
final da gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Como já discutido no procedimento experimental 1, o BHB é considerado o 

metabólito de escolha para o monitoramento do déficit energético em bovinos. O 

final da gestação corresponde ao momento de maior desequilíbrio na relação entre a 

ingestão e consumo energético nos bovinos de corte (GONZÁLEZ et al., 2000). 

Kruip e Den Daas (1997) demonstraram correlação positiva entre gestações de 

embriões por FIV com prolongamento de gestação, aumento do peso do bezerro ao 

nascimento e de distocias. Neste sentido, esperava-se que no grupo de vacas 

receptoras de FIV de bezerros com peso elevado ao nascimento (síndrome do 

bezerro gigante) ocorresse o desenvolvimento de déficit energético, na condição de 

cetose, nos momentos finais da gestação e após o parto. Condição que não foi 

confirmada pelos resultados do presente trabalho, além dos valores terem 

permanecido abaixo dos valores de referência supracitado, este grupo foi o único a 

revelar diminuição entre os tempos de avaliação. 
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Tabela 41 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para NEFA 
plasmático (mmol/L) de vacas gestantes por FIV e por IA no final da gestação e 
até 6h após o parto natural 

 

  288 dias Até 6h após o parto 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Receptoras 
FIV bez peso 
elevado 

17 0,72 aA 0,06 
0,30 

17 0,69 aA 0,08 
0,11 

1,09 1,33 

Receptoras 
FIV bez peso 
padrão 

30 0,59 aA 0,05 
0,13 

32 0,65 aA 0,05 
0,15 

1,25 1,23 

Vacas IA 
(controle) 

15 0,79 aA 0,11 
0,11 

16 0,69 aA 0,12 
0,03 

1,72 1,89 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 

Gráfico 41 – Médias com erros padrão para NEFA plasmático de vacas receptoras 
de FIV de bezerros com peso elevado após o nascimento, receptoras de FIV com 
bezerros de peso padrão após o nascimento e vacas gestantes por IA, no final da 
gestação e até 6h após o parto natural a termo – Pirassununga – 2018 

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Os teores séricos de NEFA nos animais avaliados permaneceram abaixo do 

valor de referência para bovinos de corte (<0,91 mmol/L) considerado pelo 

Laboratório de Diagnóstico Veterinário do Colégio de Medicina Veterinária da 

Universidade do Estado de Oregon, Estados Unidos (OREGON STATE 

UNIVERSITY, 2018), também foi inferior aos resultados relatados por Oliveira (2015). 

Neste trabalho foi possível observar que o tipo de gestação e a ocorrência síndrome 

do bezerro gigante não influenciaram no status energético das vacas no final da 

gestação e após o parto. 

 

5.5.4 Procedimento experimental 4 

 

Para a análise os resultados de colesterol, triglicéride, glicose, Lactato, BHB e 

NEFA deve-se considerar que as amostras foram colhidas, em sua maioria, depois 

da primeira mamada. Devido os procedimentos de manejo da propriedade de origem, 

onde os partos eram assistidos, os bezerros que apresentavam dificuldade para 

mamar de forma espontânea, recebiam colostro em mamadeiras ou mesmo por 

sonda oro esofágica. Como pode ser observado ao analisar a GGT com valores 

elevados no primeiro momento avaliado. 

Na tabela 42 e no gráfico 42 estão representados os resultados do colesterol 

sérico dos bezerros oriundos de FIV com peso elevado ao nascimento (síndrome do 

bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento dentro do 

padrão da raça e por IA (grupo controle). Houve diferença estatística significativa 

entre os tratamentos no momento 24 e 36 horas de vida separadamente (P<0,05), e 

houve entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P<0,05). 

Os teores estavam abaixo dos valores de referência para bovinos lactentes 

(86 – 120 mg/dL) relatados por Pogliani e Birgel Junior (2007). Neste trabalho foi 

possível constatar a mesma dinâmica evidenciada no procedimento experimental 2 

com aumento progressivo, confirmando também a influência do fator etário, 

semelhante ao revelado por Piccioni et al. (2010) e Marchese (2014). Após a análise 

dos resultados, observou-se que bezerros oriundos de FIV, mesmo os que 

apresentam a síndrome do bezerro gigante, não apresentam diferenças no 

metabolismo do colesterol. Sugere-se que as diferenças entre os grupos ocorram 

pela variação na qualidade e na quantidade do consumo de colostro. 
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Tabela 42 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para Colesterol 
plasmático (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas 
devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 28,24 aB  1,85 
13,68 

17 37,02 abA 2,47 
23,94 

42,26 64,25 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

30 26,57 aB 2,06 
10,03 

30 34,48 bA 1,67 
20,51 

69,02 51,84 

Bezerros IA 
(controle) 

27 30,71 aB 2,32 
10,94 

27 44,49 aA 2,76 
20,49 

57,80 92,38 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 

 

Gráfico 42 – Médias com erros padrão para Colesterol plasmático de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Nas tabelas 43 e 44 e nos gráficos 43 e 44 estão representados os resultados 

do triglicérides sérico e da glicose plasmática dos bezerros oriundos de FIV com 

peso elevado ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), bezerros oriundos de 

FIV com peso ao nascimento dentro do padrão da raça e por IA (grupo controle). 

Houve diferença estatística significativa entre os tratamentos no momento 24 e 36 

horas de vida separadamente para triglicérides (P<0,05), e houve entre os períodos 

de avaliação para as receptoras de FIV de bezerros com peso dentro do padrão e 

para o grupo controle (P<0,05). Não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos dentro de cada tempo separadamente para glicose (P>0,05), e houve 

entre os períodos de avaliação para as receptoras de FIV de bezerros com peso 

dentro do padrão e para o grupo controle (P<0,05). 

Os valores de triglicérides foram inferiores no momento até 6 horas de vida 

para os grupos de bezerro FIV com peso ao nascimento padrão e para os bezerros 

controle, e semelhante entre os tempos para os bezerros FIV com peso elevado ao 

nascimento. Todos os grupos, no dois momentos avaliados, revelaram teores 

superiores aos de referência para bovinos adultos (0 – 14 mg/dL) relatados por 

Kaneko, Harvey e Bruss (2008) e dentro do intervalo de referência para bezerros 

com até três meses de idade (16 – 35 mg/dL) constatado por Pogliani e Birgel Junior 

(2007), com exceção dos bezerros controle que no momento 24 a 36 horas de vida 

estava mais elevado.  Os resultados também foram semelhantes aos observados 

por Moraes (2011) e Marchese (2014). Neste trabalho não foi constatado efeito da 

FIV, mesmo na existência de síndrome do bezerro gigante, sobre a concentração 

sérica de triglicérides em bezerros neonatos. 

Os teores de glicose de todos os grupos, estavam dentro da faixa de 

referência para bovinos lactentes (80 a 120 mg/dL) relatado por Swenson e Reece 

(1996) no momento até 6 horas de vida e apresentaram hiperglicemia no segundo 

momento, comportamento semelhante ao observado por Piccioni et al. (2010), 

Ferreira (2012) e Marchese (2014), contudo variação nos resultados não permitiu 

que a média dos bezerros com peso elevado ao nascimento no momento entre 24 a 

36 horas de vida representasse diferença estatística comparado ao primeiro 

momento avaliado. Os resultados deste trabalho constatam não haver influência da 

FIV, mesmo com a ocorrência de síndrome do bezerro gigante, no metabolismo da 

glicose em bezerros neonatos. 
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Tabela 43 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para triglicérides 
sérico (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida 
obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

  n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 21,37 aA 4,15 
8,06 

17 25,22 bA 3,50 
9,30 

76,02 59,48 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 19,12 aB 1,70 
5,81 

31 27,38 bA 2,46 
5,81 

47,29 62,72 

Bezerros IA 
(controle) 

27 23,12 aB 2,41 
5,81 

27 39,26 aA 4,65 
11,50 

58,23 118,87 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 
 
 
Gráfico 43 – Médias com erros padrão para triglicérides sérico de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nas primeiras Entre 24h e 36h de vida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras maiúsculas 
diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 44 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para glicose 
plasmática (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas 
devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

  n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

15 88,11 aA 8,27 
45,17 

16 127,95 aA 23,70 
46,58 

158,5
7 

432,04 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

32 96,94 aB 6,11 
31,67 

32 123,26 aA 8,20 
10,63 

179,4
2 

230,03 

Bezerros IA 
(controle) 

27 109,54 aB 6,91 
36,26 

27 128,94 aA 7,12 
75,26 

190,4
7 

201,69 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
 

 

Gráfico 44 – Médias com erros padrão para glicose plasmática de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Na tabela 45 e no gráfico 45 estão representados os resultados do lactato 

plasmático dos bezerros oriundos de FIV com peso elevado ao nascimento 

(síndrome do bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento 

dentro do padrão da raça e por IA (grupo controle). Houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo separadamente (P>0,05), e 

entre os períodos de avaliação dentro de cada tratamento (P>0,05). 

As médias dos bezerros de FIV com peso elevado ao nascimento e dos 

bezerros com peso dentro do padrão foram superiores as médias dos bezerros do 

grupo controle, semelhante ao observado por Schütz (2012) em bezerros de FIV e 

por Marchese (2014) em bezerros clones e normais. No segundo momento a média 

de lactato dos três grupos diminuiu, no entanto, a diferença estatística entre os 

bezerros de FIV com peso dentro do padrão e o grupo controle persistiu (30 e 20 

mg/dL, respectivamente), comportamento também relatado pelos autores 

supracitados. Os resultados do presente trabalho foram superiores aos valores de 

referência para bovinos adultos (5 – 20 mg/dL) relatados por Kaneko, Harvey e 

Bruss (2008) em todos os grupos no primeiro momento e nos dois grupos de 

bezerros de FIV no segundo momento.  

 

Tabela 45 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para Lactato 
plasmático (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas 
devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

14 45,97 aA 8,56 
13,87 

12 25,70 abB 4,46 
9,61 

133,00 63,82 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

27 42,42 aA 4,55 
17,11 

29 30,02 aB 2,90 
9,19 

112,73 71,68 

Bezerros IA 
(controle) 

27 26,51 bA 1,40 
11,69 

23 20,16 bB 1,85 
11,03 

39,03 52,13 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 45 – Médias com erros padrão para Lactato plasmático de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

 
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Kruip e Den Daas (1997) demonstraram correlação positiva entre gestações 

de embriões por FIV com prolongamento de gestação, aumento do peso ao 

nascimento e de distocias. Em outra pesquisa, Steinhardt et al. (1995) indicaram que 

o aumento do lactato logo após o nascimento seria consequência de hipóxia e 

refletiria a intensa mobilização das reservas de energia, em parte, pelo aumento da 

atividade simpática diante diante dos fatores estressantes do parto e da adaptação a 

vida extrauterina. Os valores observados neste trabalho confirmam o efeito da FIV 

sobre a concentração sérica de lactato nas primeiras horas de vida e corroboram os 

resultados obtidos por Bertolini et al. (2004) em bezerros produzidos por FIV com 

elevação do lactato 10 minutos após o nascimento. 

Nas tabelas 46 e 47 e nos gráficos 46 e 47 estão representados os resultados 

de ß-hidroxibutirato e NEFA séricos dos bezerros oriundos de FIV com peso elevado 

ao nascimento (síndrome do bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso 

ao nascimento dentro do padrão da raça e por IA (grupo controle). Não houve 

diferença estatística significativa entre os tratamentos dentro de cada tempo 

separadamente para BHB (P>0,05), nem entre os períodos de avaliação dentro de 
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cada tratamento (P>0,05). Houve diferença estatística significativa entre os bezerros 

FIV com peso ao nascimento padrão para a raça e os bezerros IA dentro 

separadamente para NEFA (P<0,05), não houve entre os períodos de avaliação 

dentro de cada tratamento (P>0,05). 

Esperava-se que os bezerros de FIV com peso elevado ao nascimento 

(macrossômicos) apresentassem déficit energético com elevação dos teores de BHB 

e maior sustentação da NEFA. Contudo, diante das coletas das amostras do 

presente trabalho terem sido realizadas, em sua maioria, após a primeira mamada 

natural ou assistida, os teores de BHB avaliados mantiveram seus níveis dentro do 

intervalo observado por Hammon et al. (2012) e abaixo dos valores de referência 

relatados por Pogliani e Birgel Junior (2007), também foram inferiores aos 

apresentados por Piccioni et al. (2010). Neste trabalho não foi confirmado o efeito da 

FIV, mesmo na existência da síndrome do bezerro gigante, sobre a concentração 

sérica de BHB. 

 
Tabela 46 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para β-
hidroxibutirato sérico (mg/dL) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 
36 horas devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 0,64 aA 0,10 
0,16 

17 0,87 aA 0,13 
0,33 

1,42 1,98 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 0,97 aA 0,20 
0,16 

31 0,69 aA 0,08 
0,25 

5,10 2,48 

Bezerros IA 
(controle) 

27 0,85 aA 0,12 
0,16 

27 1,03 aA 0,15 
0,16 

2,70 3,45 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 46 – Médias com erros padrão para β-hidroxibutirato sérico de bezerros 
oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

  
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Tabela 47 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para NEFA 
plasmático (mmol/L) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 horas 
devida obtidos por parto natural 

  Até 6h de vida Entre 24h e 36h de vida 

Tratamento n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

n Média 
Erro 

Padrão 
 Min e 
Max 

Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 0,32 aA 0,04 
0,04 

17 0,40 abA 0,05 
0,05 

0,60 0,82 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 0,43 aA 0,05 
0,09 

31 0,38 bA 0,04 
0,11 

1,14 1,15 

Bezerros IA 
(controle) 

27 0,44 aA 0,05 
0,10 

27 0,54 aA 0,06 
0,12 

1,10 1,42 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferiram estatisticamente entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha 
diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 
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Gráfico 47 – Médias com erros padrão para NEFA plasmático de bezerros oriundos 
de FIV e por IA nas primeiras 36 horas devida obtidos por parto natural – 
Pirassununga – 2018  

  
Colunas de cores diferentes seguidas com letras minúsculas diferentes, no mesmo tempo, diferiram 
estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Colunas de mesma cor seguidas por letras 
maiúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste t pareado (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

Os resultados de NEFA do presente estudo não demonstraram as elevações 

relatadas por Girard et al. (1992), os valores também foram inferiores aos 

observados por Piccioni et al. (2010) e Steinhoff-Wagner (2011). Apenas o grupo 

dos bezerros com peso dentro do padrão apresentaram teor menor que o grupo 

controle no segundo momento avaliado, mesmo assim os valores de ambos os 

momentos eram inferiores aos observados pelos pesquisadores supracitados e do 

valor de referência (<0,91 mmol/L) considerado pelo Laboratório de Diagnóstico 

Veterinário do Colégio de Medicina Veterinária da Universidade do Estado de 

Oregon, Estados Unidos (OREGON STATE UNIVERSITY, 2018) em todos os 

grupos e momentos. Neste trabalho não foi observado o efeito da FIV, mesmo na 

existência da síndrome do bezerro gigante, sobre a concentração sérica de NEFA. 

Na tabela 48 e no gráfico 48 estão representados os resultados da 

frutosamina sérica dos bezerros oriundos de FIV com peso elevado ao nascimento 

(síndrome do bezerro gigante), bezerros oriundos de FIV com peso ao nascimento 
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dentro do padrão da raça e por IA (grupo controle). Não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos dentro tempo separadamente (P>0,05). 

 

Tabela 48 – Médias, erros padrão, medidas mínimas e máximas para frutosamina 
(µmol/L) ao nascimento (Kg) de bezerros oriundos de FIV e por IA nas primeiras 36 
horas devida obtidos por parto natura 

  Até 6h de vida 
    n Média Erro Padrão Min e Max 
Bezerros 
FIV peso 
elevado 

16 173,6 a 9,3 
119,14 

238,51 

Bezerros 
FIV peso 
padrão 

31 186,0 a 4,5 
124,62 

247,48 

Bezerros IA 
(controle) 

16 172,3 a 6,8 
118,23 

204,46 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha diferiram estatisticamente entre si pelo 
Teste de Tukey (P<0,05). 
Fonte: Própria autoria. 
 
Gráfico 48 – Médias com erros padrão para frutosamina sérica ao nascimento de 
bezerros oriundos de FIV e por IA obtidos por parto natural – Pirassununga – 2018 

 
Colunas seguidas por letras minúsculas diferentes, diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de 
Tukey (P<0,05) 
Fonte: Própria autoria. 

 

A frutosamina está diretamente relacionada com a concentração sérica da 

glicose nas últimas 2 a 3 semanas. Considerado um indicador fidedigno da 
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concentração de glicose (THRALL et al., 2015). Assim como discutido no 

procedimento experimental 2, os valores de frutosamina também não revelaram 

influência do tipo de gestação. Os valores do presente trabalho estavam em níveis 

mais baixos dos teores de referência (213,4 a 265 µmol/L) revelados por Jensen, 

Petersen e Houe (1993), o que poderia indicar déficit glicêmico no final da gestação, 

contudo os resultados foram semelhantes ao observado por Silva (2015) em 

bezerras Girolandas (166,64 µmol/L). Não foi observado a influência da FIV, mesmo 

na existência da síndrome do bezerro gigante, sobre a concentração plasmática de 

frutosamina no final da gestação em bezerros neonatos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao comparar o perfil metabólico de bezerros produzidos por FIV e por IA com 

tempo de gestação controlado e nascimento por cesariana, constatou-se que o perfil 

bioquímico para a função renal foi semelhante, observou-se variações fisiológicas 

em função do tempo devido a maturação da capacidade de filtração glomerular. A 

mesma condição foi observada em gestações a termo com parto natural, mesmo 

quando os bezerros produzidos por FIV apresentavam peso elevado ao nascimento, 

na condição de macrossomia. 

Verificou-se que independente do tipo de parto os bezerros produzidos por 

FIV, mesmo aqueles com macrossomia, apresentaram capacidade de absorção de 

imunoglobulinas compatíveis com transferência de imunidade passiva bem-sucedida, 

evidenciada pelo aumento da GGT. 

Os valores séricos de proteína e albumina dos bezerros de FIV, mesmo os 

com macrossomia, foram semelhantes aos bezerros por IA e apresentaram variação 

fisiológica pelo fator etário e ingestão de colostro. Os bezerros nascidos por parto 

induzido com dexametasona e cesariana não superaram o valor referendado para 

boa transferência de imunidade passiva para proteína, já os bezerros nascidos por 

parto natural superaram. 

A avaliação da glicose e insulina permitiu observar que os bezerros de FIV 

apresentaram hipoglicemia ao nascimento com hiperinsulinemia persistente visto no 

momento 12h de vida. 

A comparação entre triglicérides, colesterol, NEFA, BHB e lactato indicaram 

que os bezerros de FIV, mesmo os macrossomicos, são semelhantes aos bezerros 

de IA com variações fisiológicas do estresse adaptativo do nascimento, pelo fator 

etário e pela alimentação. 

A mensuração da frutosamina ao nascimento revelou nível plasmático dentro 

dos padrões referenciais e semelhante entre os bezerros de FIV, mesmo os 

macrossômicos, e os bezerros de IA. 

Ao comparar o metabolismo de vacas receptoras de FIV e vacas gestantes de 

IA no final da gestação, observou-se semelhança nos valores dos bioquímicos. As 

variações ocorreram por caráter fisiológico sem influência do tipo de gestação, 

mesmo para as receptoras com bezerros de FIV com peso elevado ao nascimento. 
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