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RESUMO 
 
 
 

SANTOS, K. R. Modelo de risco para mastite no pós-parto: aspectos hematológicos e 
bioquímicos. [Risk model for mastitis postpartum: hematological and biochemical aspects]. 
2014.  97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 
Objetivou-se identificar parâmetros bioquímicos, hematológicos e imunológicos, sistêmicos e 

locais, associados a modelo de risco de mastite bovina, da secagem ao final do período de 

transição da lactação subsequente, de vacas submetidas a antimicrobiano e selante na 

secagem. Foram utilizadas 34 vacas da raça Holandesa, divididas em três grupos: grupo 

controle (GC; n = 13); grupo antimicrobiano (GA; n = 10) composto animais que receberam 

antimicrobiano intramamário; grupo selante (GS; n = 11), composto por animais que 

receberam selante intramamário. Foram coletadas amostras de leite e sangue onde avaliou-se 

hemograma, metabolismo oxidativo de neutrófilos (NBT), imunoglobulinas, bioquímica, e 

CMT, contagem de células somáticas, isolamento microbológico do colostro e leite e 

imunoglobulinas do leite nos 60 dias que antecederam o parto (M1), no dia do parto (M2), 

três, sete, 15, 21, 30 dias pós-parto (M3, M4, M5, M6 e M7). Os dados foram analisados pelo 

software Stata utilizando um modelo de regressão logística. As variáveis foram analisadas 

primeiro individualmente para verificar o significado e em seguida, em combinação, para 

avaliar o efeito das variáveis individuais. Na primeira fase da análise, empregou-se modelo 

logístico para cada variável relacionada com os achados clínicos, com valores de P inferiores 

a 0,20 foram considerados como uma variável selecionada e passada para a próxima fase da 

análise. Dentro o modelo final, foram usadas variáveis selecionadas na primeira fase para 

desenvolver um modelo logístico multivariado em que as variáveis com P ≤0.05 foram retidas 

no modelo final. Foi possível identificar que alterações nos parâmetros, proteína, albumina e 

fibrinogênio, servem de biomarcadores associados à mastite bovina. Alterações metabólicas 

específicas e características do período de transição, nos parâmetros sanguíneos, sobrepõem o 

efeito dos protocolos de secagem empregados e, sugere-se que o perfil sistêmico da vaca o 

periparto está associado à mastite. 

 
 
Palavras-chave:  Glândula mamária. Secagem. Período de transição. Resposta imune. Vacas 

leiteiras.  

  



 
 

ABSTRACT 
 
 

SANTOS, K. R. Risk model for mastitis postpartum: hematological and biochemical 
aspects. [Modelo de risco para mastite no pós-parto: aspectos hematológicos e bioquímicos]. 
2015.  97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
Objective identify biochemical, hematological and immunological systemic and local, 

associated with Bovine Mastitis risk model, drying at the end of the transitional period of the 

subsequent lactation cows treated with antimicrobial and sealant to dry. 34 cows were used 

the Dutch race, divided into three groups: control group (GC; n = 13); antimicrobial Group 

(GA; n = 10) animals receiving antimicrobial intramamário; sealant Group (GS; n = 11), 

composed of animals that received intramamário sealant. Milk samples were collected and 

evaluated blood where blood count, neutrophil oxidative metabolism (NBT), 

immunoglobulins, biochemistry, and CMT, somatic cell count, microbológico isolation of 

colostrum and milk and milk immunoglobulins in the 60 days preceding childbirth (M1) on 

the day of delivery (M2), three, seven, 15, 21, 30 days postpartum (M3, M4, M5, M6 and 

M7). Data were analyzed by the software Stata using a logistic regression model. The 

variables were analyzed individually to check the meaning and then, in combination, to 

evaluate the effect of individual variables. In the first phase of the analysis, logistic model was 

used for each variable related to the clinical findings, with P values less than 0.20 were 

considered as a variable selected and passed to the next stage of analysis. In the final model, 

selected variables were used in the first phase to develop a multivariate logistic model in 

which the variables with P ≤ 0.05 were retained in the final model. It was possible to identify 

changes in the parameters, protein, albumin and Fibrinogen, serve as biomarkers associated 

with Bovine Mastitis. Specific metabolic changes and characteristics of the transitional 

period, blood parameters, overlapping the effect of drying employees and protocols, it is 

suggested that the systemic profile the periparto cow is associated with mastitis. 

 
Keywords: Mammary gland. Drying. Transition period. Immune response. Dairy cows.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É indiscutível o desafio de produzir racionalmente dentro de áreas econômicas 

estratégicas como a pecuária leiteira (EMBRAPA, 2015). A necessidade de produzir 

racionalmente e atender às tendências internacionais de prudência no emprego de fármacos, 

(INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 2013), torna vital superar os gargalos 

fisiológicos que o paciente bovino apresenta da fase de secagem ao início da lactação 

subsequente, período que abriga o particular desafio do período de transição, quando 

adaptações fisiológicas, imunológicas e metabólicas, (DRACKLEY, 1999; INGVARTSEN; 

ANDERSEN, 2000; SORDILLO; MAVANGIRA, 2014), aumentam a probabilidade de 

doenças, (GOFF; HORST, 1997; INGVARTSEN; ANDERSEN, 2000; MOYES et al., 2009), 

dentre as quais, a mastite. 

A mastite bovina merece destaque pelo expressivo prejuízo ao produtor, compromete a 

qualidade do ciclo de produção que se inicia (RUEGG, 2003; SCHUKKEN et al., 2010) e, 

apesar de ser um processo patológico predominantemente localizado, interações sistêmicas e 

mesmo comorbidades, são cada vez mais investigadas (RUEGG, 2012). É fato, admitido e 

fundamentado, que a afecção predomina no início da lactação e a higidez em que a fêmea 

transpõe o período de transição tem relação direta com o desencadeamento de doenças, entre 

as quais a mastite (BARKEMA et al., 1998; DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001; 

MANN et al., 2015; SORDILLO, 2016). 

A hipótese do presente estudo é que um modelo de risco baseado em parâmetros 

hematológicos e bioquímicos contribui para o diagnóstico da mastite no pós-parto, e o 

protocolo de secagem interfere nessa dinâmica. Isto por que, a maior parte dos estudos em 

mastite estão voltados para a presença ou ausência da doença e para existência de patógenos 

causadores da doença (LESCOURRET; COULON; FAYE, 1995), o desenvolvimento de um 

modelo de risco por meio de um modelo estatístico de regressão nos permite caracterizar a 

relação entre os parâmetros bioquímicos e hematológicos e determinar qual a variável e 

respectiva relação/importância para o desenvolvimento, diagnóstico e controle no período de 

transição. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1  PERÍODO DE TRANSIÇÃO 

 

 

O período de transição, também conhecido como periparto é compreendido pelas três 

semanas que antecedem o parto até três semanas pós-parto (DRACKLEY, 1999; 

INGVARTSEN; ANDERSEN, 2000; SORDILLO; MAVANGIRA, 2014). Neste período há 

grande estresse para os animais, por ocorrerem alterações fisiológicas (FAGLIARI, et al., 

1998; MEGLIA et al., 2005), hematológicas (KANEKO, 2008; SAUT; BIRGEL JUNIOR, 

2012, TODOROVIĆ; DAVIDOVIĆ, 2012 SMITH, 2014), metabólicas (POGLIANI; 

BIRGEL JÚNIOR, 2007; MOREIRA et al., 2015) e imunológicas que acarretam em maior 

susceptibilidade a doenças ,infecciosas como mastite, metrite, além de alterações como 

deslocamento de abomaso, cetose e retenção de secundinas (INGVARTSEN; MOYES, 2012). 

O primeiro desafio enfrentado por estas vacas é o aumento na demanda de energia 

neste período para o feto e para produção de leite. Com o progressivo desenvolvimento fetal, 

há restrição de espaço na cavidade abdominal e o animal passa a consumir menor quantidade 

de matéria seca (MS) e consequentemente de nutrientes para a mantença do animal (BELL, 

1995; GOFF; HORST, 1997; INGVARTSEN; ANDERSEN, 2000; CASTILLO et al., 2005). 

O período marcado por uma série de adaptação do período seco para o lactante passa por um 

processo denominado de homeoretico Bauman  e Currie (1980), com uma série de 

elementos chave, interligados imunobiologia da glândula mamária.  

Uma demanda susceptível refere-se ao cálcio (GOFF; KIMURA; HORST, 2002; 

GOFF, 2008), necessário para muitas funções orgânicas, inclusive a produção de leite no 

referido período de secagem, final de gestação e lactação subsequente, especialmente no 

período de transição a amplitude da demanda requer rápidas mudanças metabólicas e 

endócrinas (DRACKLEY, OVERTON, DOUGLAS, 2001). Associadas à diminuição da 

ingestão de MS, podem desenvolver um quadro de hipocalcemia, que pode ser causada por 

alterações no metabolismo deste, associado à lactação, e quantidades insuficientes de 

paratormônio (PTH) e 1,25-dihydroxycholecalciferol, a vitamina D, responsável por absorver 

o cálcio no intestino (DEGARIS; LEAN, 2008). 
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A alta demanda energética geralmente vem associada da redução no consumo de MS, 

o que acarreta em balanço energético negativo (BEN) (INGVARTSEN; ANDERSEN, 2000; 

DUFFIELD et al., 2009; ALVARENGA et al., 2015; WEBER et al., 2015). A condição de 

BEN eleva a concentração de ácidos graxos não esterificados (AGNE) no plasma, bem como 

as concentrações de β-hidroxibutirato (BHB). Há diminuição nas concentrações de glicose, 

insulina, fator de crescimento semelhante a insulina do tipo I (IGF-1) levando ao maior 

acúmulo de triglicerídeos no fígado e diminuindo o escore corporal (ADEWUYI; GRUYS; 

VAN EERDENBURG, 2005). Quando o animal entra em BEN o organismo dispara 

mecanismos compensatórios na tentativa de restabelecer a homeostase (figura1). O principal 

mecanismo é denominado lipomobilização, que consiste em degradar a gordura armazena no 

tecido adiposo e liberá-la na circulação em forma de AGNE, para manter os níveis de glicose, 

sendo que parte desses AGNE vão direto para glândula mamária, e outra parte vai para o 

fígado, onde serão metabolizados (DRACKLEY et al., 2014; KURPIŃSKA et al., 2015; 

NEWMAN et al., 2016) (Figura 1). Segundo Drackley (1999), a excessiva mobilização de 

gordura do tecido adiposo pode aumentar a incidência de problemas no periparto. No fígado, 

o AGNE pode seguir por diferentes vias metabólicas e: 1) ser completamente oxidado no 

ciclo do ácido tricarboxílico em adenosina trifosfato (ATP); 2) transportado para fora do 

fígado por lipoproteínas de muito baixa densidade para outros tecidos; 3) ser transformada em 

corpos cetônicos via β-oxidação ou por oxidação peroxissomal e serem liberados na corrente 

sanguínea para serem utilizados como fonte de energia para outros tecidos; 4) ser estocado 

novamente no fígado em forma triglicerídeos (TG) (Figura 1) (GRUNFELD; PALLADINO, 

1990; KUSHIBIKI et al., 2000, 2002; POGLIANI; BIRGEL JÚNIOR, 2007; OSPINA et al., 

2013).  

Segundo De Koster e Opsomer (2013), o aumento nos níveis de AGNE na circulação 

ocorre devido a diminuição da lipogênese e o aumento da lipólise mediada, pelo menos em 

parte, pela redução na concentração de insulina neste período. 

Em casos onde há intensa mobilização de AGNE para o fígado pode correr uma 

sobrecarga no órgão levando ao armazenamento hepático de TG, o e subsequentemente 

acarretar em quadro de esteatose (INGVARTSEN; MOYES, 2015). No processo de oxidação 

o AGNE é reduzido a dois carbonos e convertido em acetilcoenzima A (acetil-CoA), e 

somado ao oxalacetado, entra no ciclo de Krebs resultando em ATP e CO2 (Figura 1). Quando 

não há oxalato suficiente para conversão do AGNE, o acetil-CoA entra em outras vias 

metabólicas, e pode ser transformado em corpos cetônicos, como BHB, que podem ser 
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utilizados como fonte de energia por outros tecidos como coração e rim (Figura 1) 

(DRACKLEY, 1999). 

A utilização do AGNE e do BHB tem sido amplamente empregada como marcadores 

de BEM e para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças como a mastite 

(CONTRERAS; SORDILLO, 2011; OSPINA et al., 2013; MANN et al., 2016). 

Segundo Mcart et al. (2013) é importante saber qual a frequência com que uma 

população de animais é afetada por determinada doença, e existem maneias de se calcular essa 

frequência, e uma dela é dividindo o número de animais que desenvolveram a doença pelo 

número total de animais que compõe o ambiente, a isso é dado o nome de risco de incidência. 

A aplicação desta metodologia serve para rastrear as concentrações séricas de AGNE e BHB 

em propriedades com alta incidência de problemas metabólicos no período de transição, pois 

segundo Leblanc (2010) concentrações de AGNE acima de 0,4 mmol/L nas semanas que 

antecedem ao parto, aumentam o risco de desenvolvimento de deslocamento do abomaso, e 

retenção de secundinas, e a diminuição das taxas de concepção (ROWLANDS; LITTLE; 

KITCHENHAM, 1977; SCHRICK et al., 2001; PICCIONE et al., 2011). Contudo, 

concentrações séricas de BHB entre 1,2 e 1,4 mmol/L aumentam o risco de desenvolvimento 

de metrite, cetose clínica e de mastite.  

As alterações endócrinas estão associadas ao processo homeorrético e tem relação com 

as alterações metabólicas, os principais hormônios envolvidos nesse processo são a insulina, o 

glucagon, a somatotoprina e o cortisol (DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001). A 

somatotropina está relacionada com a liberação do hormônio do crescimento (GH), que tem 

um receptor específico no fígado (GHR), e que reduz a secreção de IGF-1, e dessa forma 

regulam alterações metabólicas como a estimulação de lipólise, e inibem a captação de 

glicose pelos adipócitos. Com o aumento na síntese de leite no período final da gestação para 

a colostrogênese, mesmo com BEN, há uma redução na expressão do GHR pelo fígado, 

diminuindo a síntese de IGF-1. Isso resulta em redução do feedback negativo do IGF-1 com a 

secreção do GH, elevando a lipomobilização (NIKOLIĆ et al., 2003; MENDONÇA et al., 

2013). Já o glucagon afeta o metabolismo das vacas neste período pela gliconeogênese através 

de estímulo da conversão de propionato e lactato em glicose. Os glicorticoides também 

aumentam a lipólise, e consequentemente as concentrações de glicose na circulação. 

Geralmente, observa-se aumento de sua concentração na circulação cerca de três dias antes do 

parto, sendo seu pico no dia do parto, e geralmente voltam a cair de três a cinco dias pós-parto 

(DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001; DE KOSTER; OPSOMER, 2013).  
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Figura 1 - Relação entre a demanda de energia, reservas de energia, e a associação metabólica entre ácidos 

graxos não esterificados (NEFA) e β-hidroxibutirato (BHB) 

  
Fonte: Adaptado de Ospina et al. (2013) 

 

 

2.1.1  Glicose e Insulina 

 

 

A demanda por glicose e energia cresce de duas a três vezes no período de transição, e 

o fígado tem que se adaptar rapidamente para poder produzir glicose e dar suporte à produção 

de leite e processar o AGNE proveniente da mobilização de gordura (DRACKLEY; 

OVERTON; DOUGLAS, 2001). 

Segundo De Koster e Opsomer (2013), ruminantes diferentemente dos monogástricos 

que obtêm glicose da absorção intestinal, dependem da gliconeogênese hepática e renal para 

manter os níveis de glicose na circulação. As cadeias curtas de ácidos graxos que são 

processadas no rúmen dão origem aos ácidos propionato, acetato e butirato que são os 

principais responsáveis pela gliconeogênese, sendo que a ação de cada um deles muda ao 

longo da lactação dependendo da alimentação, balanço energético e mobilização de tecidos 

(DRACKLEY, 1999). 
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A obtenção de glicose pelo organismo ocorre por duas diferentes vias, a glicogenólise 

e a gliconeogênese. A glicogenólise tem menor importância, pois o glicogênio que fica 

armazenado no fígado é rapidamente consumido no período de maior demanda. Contudo, a 

gliconeogênese é a principal forma de obtenção de glicose pelos ruminantes, e é regulada por 

hormônios como a insulina, responsável por regular os níveis de glicose no sangue, pelo 

glucagon, que ajuda a manter os níveis de glicose no sangue pela quebra de glicogênio 

hepático, a somatotropina, diminui a utilização de glicose pelas células e aumenta a utilização 

de gordura para produção energia pelas células através da quebra de proteínas para que sejam 

transformadas em glicose pelo fígado, levando por isso ao aumento da glicemia 

(DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001).  

Segundo Seal e Raynolds (1993), a maior parte da glicose obtida no processo de 

gliconeogênese em ruminantes deriva do propionato de 32 a 73%, de 10 a 30% dos 

aminoácidos e 15% do lactato. O propionato deriva da fermentação ruminal e do intestino 

grosso, tendo sua origem em dietas ricas em concentrado. Sua melhor utilização ocorre no 

período do início da lactação e BEN, quando o fígado passa por alterações melhorando a 

eficiência na produção de glicose, mas em condições homeorreticas com alimentação 

balanceada e balanço energético positivo também ocorre a modulação dessa relação 

(DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001; HOFFMAN et al., 2001; SILVESTRE et al., 

2011; CHAPINAL et al., 2012; TODOROVIĆ; DAVIDOVIĆ, 2012). 

A glicogênese derivada dos aminoácidos tem grande contribuição na produção de 

energia de ruminantes. Os principais aminoácidos que contribuem são a alanina e a glutamina, 

que respondem por 60% do potencial gliconeogênico de todos os aminoácidos, derivam de 

dietas ricas em proteínas, enquanto a lisina e leucina são cetogênicas (DRACKLEY; 

OVERTON; DOUGLAS, 2001; MANN et al., 2015). 

O transporte da glicose é feito através de difusão passiva por moléculas 

transportadores de glicose denominadas GLUT, e se dá basicamente pelas diferenças de 

concentração do meio extracelular para o meio intracelular, este transporte também ocorre 

através de um sistema sódio-dependente, chamado de transporte de glicose sódio-dependente 

(SGLT) onde ocorre diferença de concentração de sódio nas células epiteliais do intestino e 

tubulares do rim (SALTIEL; KAHN, 2001).  

Existem 13 diferentes formas de GLUT, sendo as mais comuns GLUT1, molécula 

expressa em todos os tecidos ao longo do corpo que é responsável pela captação de glicose 

basal é a GLUT 4, responsável pela captação de glicose estimulada através da insulina, 

principalmente nos tecidos do músculo esquelético, tecido adiposo e coração, seu aumento 
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nas membranas das células induzem a insulina a redução de glicemia na circulação 

(SALTIEL; KAHN, 2001). 

A glândula mamária é responsável pelo consumo de 50 a 85 % da glicose consumida 

por todo corpo, sendo esta demanda maior no período de lactação quando comparado ao 

período seco. Para produzir um litro de leite são necessárias 72 g de glicose (MANN et al., 

2016). A captação de glicose para glândula mamária é mediada pelo GLUT1, GLUT8, 

GLUT12, SGLT1 e SGLT2 (DE KOSTER; OPSOMER, 2013). 

A insulina é o hormônio responsável por regular a concentração de glicose no 

organismo, em monogástricos, que a absorvem no intestino, enquanto nos ruminantes é 

proveniente da digestão ruminal (DE KOSTER; OPSOMER, 2013). Ela é secretada pelas 

células β do pâncreas quando há aumento nas concentrações de glicose na circulação.  

O efeito da insulina no fígado é diminuir a liberação de glicose para a circulação com 

efeito inibitório na gliconeogênese e glicogenólise. Este efeito inibitório da insulina na 

gliconeogênese ocorre de duas maneiras, uma através da inibição de enzimas chave no 

mecanismo gliconeogênico, outra por meio de redução de glicogênio disponível que 

influencia os tecidos periféricos, como demonstrado pela Figura 2 (DE KOSTER; 

OPSOMER, 2013).  

Ao mesmo tempo em que, a insulina diminui a gliconeogênese, ela aumenta a 

utilização de propionato como substrato para gliconeogênese. Esse processo pode ser 

explicado pelo efeito inibitório da insulina no catabolismo da proteína, glicose, e 

triglicerídeos e efeito estimulatório do anabolismo da proteína, glicose, e triglicerídeos, e 

ainda por diminuir a concentração de aminoácidos, lactado e glicerol da circulação. 

(INGVARTSEN; ANDERSEN, 2000; DE KOSTER; OPSOMER, 2013). 

A resistência à insulina é definida como a condição em que concentrações normais de 

insulina induzem menor resposta biológica nos tecidos sensíveis a ela. (DE KOSTER; 

OPSOMER, 2013). Nos quadros de resistência à insulina durante o período de transição os 

principais mecanismos com funções alteradas são a captação de glicose pelo músculo 

esquelético e tecido adiposo, lipogênese e lipólise no tecido adiposo, gliconeogênese no 

fígado, e o metabolismo de proteína no músculo esquelético (Figura 2) (DE KOSTER; 

OPSOMER, 2013). 

A vaca desenvolve resistência à insulina como mecanismo para manter os níveis de 

glicose para o feto e para glândula mamária, uma vez que os níveis de glicose estão muito 

baixos, o organismo secreta maior quantidade de insulina na tentativa de compensar essa falta, 

elevando os níveis de glicose na corrente, e tecidos adjacentes (DRACKLEY, 1999). 
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Em humanos a presença do TNF-α está ligada a obesidade à resistência a insulina, o 

que aumenta a mobilização de gordura, o mesmo fato é associado aos animais em período de 

transição. Os aumentos nas concentrações de TNF-α podem bloquear a sinalização do 

mediador de insulina, aumentando a disponibilidade de glicose através da maior mobilização 

de AGNE, como demostrado na Figura 1 (SORDILLO; RAPHAEL, 2013). 

 

 

Figura 2 - Adaptação metabólica durante o período de transição  

  
Fonte: (adaptado de SORDILLO; RAPHAEL, 2013). 

Nota: Existe aumento na demanda de glicose para o começo da lactação. O balanço energético negativo ocorre 
como resultado do aumento na demanda da glicose e a diminuição do consumo de matéria seca. Diminuição na 
concentração sanguínea de glicose resulta em concomitante queda na concentração de insulina. A queda nas 
concentrações de insulina leva à liberação de ácidos graxos não esterificados (AGNE) dos tecidos adiposos 
através da ativação das lipases. O aumento do AG serve como fonte de Energia que ajuda a conservar a glicose 
para produção de leite. Quando as concentrações de insulina sobem devido a mobilização de gordura, as taxas de 
AGNE são subreguladas por causa da redução da ação da enzima insulina-dependente na lipase. Contudo, 
quando há lipomobilização intensa, excessivo acumulo de AGNE pode interferir aumentando a expressão de 
fator de necrose tumoral (TNF-α). Uma hipótese para o aumento na expressão de TNF-α pode interferir com a 
redução da insulina dependente na atividade da lipase e aumento na concentração plasmática de AGNE 
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2.1.2  Imunidade no período de transição 

 

 

O período de transição é uma rede onde todos os sistemas do organismo estão 

interligados e trabalhando com único objetivo, o de manter o feto viável e a produção colostro 

e posteriormente de leite. Como todos esses sistemas funcionam em conjunto, às vezes um 

sobressai aos demais e ir os demais, e irá desequilibrar como no caso do sistema imune. A 

debilidade do sistema imune neste período tem componentes fisiológicos contudo, como dito 

anteriormente a glicose é a principal fonte de energia, inclusive para o sistema imune, onde é 

responsável por estimular a produção e a diferenciação de células brancas sanguíneas, 

melhora a quimiotaxia além da capacidade fagocítica e microbicida dos neutrófilos (PAAPE 

et al., 2003; INGVARTSEN; MOYES, 2015). 

A função primordial do sistema imune é de prevenir a entrada de patógenos no 

organismo, eliminar as infecções existentes e reestabelecer as funções normais dos tecidos 

(SORDILLO, 2016). Esta defesa é feita por duas linhas gerais, a dos sistemas inato e 

adquirido, que atuam rapidamente frente a uma invasão mobilizando células e substâncias que 

bloqueiam e minimizam os danos. Entretanto, a imunidade adquirida que atua quando o 

sistema imune inato não é capaz de combater os microrganismos invasores, esse produz 

células de memórias, tornando sua resposta contra os agentes mais específica, tornando o 

sistema imune mais eficiente (TIZARD, 2014). 

O sistema imune inato é ativado quando um microrganismo consegue ultrapassar a 

barreira física, que é composta pela pele, muco, ou tampão de queratina no caso do teto, e 

ativam os receptores de padrão de reconhecimento (PRR) de células sentinelas localizadas por 

todo corpo (TIZARD, 2014). Os toll like (TLR) são exemplos mais conhecidos de PRR, e são 

capazes de reconhecer uma grande variedade de padrões associados a patógenos 

(SORDILLO, 2016). Quando são expostos aos microrganismos, os TLR ativam genes que 

levam à síntese e secreção de três principais citocinas, o TNF-α, a interleucina-1 (IL-1) e a 

interleucina-6 (IL-6) (TIZARD, 2014). As citocinas são um grupo de proteínas que podem ser 

produzidas por células do sistema imune ou não, e são elas as responsáveis por iniciar a 

cascata da inflamação (SORDILLO, 2016). 

Os neutrófilos fazem parte da primeira linha de ação contra os microrganismos, eles 

compõem o que chamamos de leucócitos polimorfonucleares (PMN), onde ainda fazem parte 

os eosinófilos e os basófilos. Os leucócitos PMN migram através da corrente sanguínea por 

um processo denominado diapedese, para o sítio de inflamação, se tornando a população 
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predominante no local. Após o início deste processo os macrófagos residentes juntamente 

com os neutrófilos iniciam a fagocitose para eliminação do agente invasor, e durante esse 

processo há produção intracelular de espécies reativas de oxigênio (ERO) (PESSOA et al., 

2012; TIZARD, 2014).  

A imunidade adquirida é ativada quando a inata não consegue combater totalmente os 

agentes invasores, e falha na sua eliminação. Sua resposta é mais lenta, porém sua eficiência é 

superior à inata, às vezes são necessários dias para se montar uma reposta frente à um 

estímulo (SORDILLO, 2016). Para que ocorra uma resposta imune adquirida, os patógenos 

precisam ser degrados no interior das células, e seu fragmento deve ser associada ao 

complexo de histocompatibilidade (MHC), pois é essa molécula que vai apresentar antígenos 

aos linfócitos (TIZARD, 2014).  

Os linfócitos T são subdividos em linfócitos T auxiliares, que secretam citocinas como 

interleucina-2 (IL-2), interferon-γ (IFN- γ), e células T citotóxicas, que reconhecem e 

eliminam células infectadas com patógeno, além de danificar células que podem aumentar a 

susceptibilidade à novas infecções, e os linfócitos B, que se diferenciam em células 

produtoras de anticorpos, como IgG1, IgG2 e IgM (DETILLEUX et al., 1995; GOMES et al., 

2011; VERWEIJ; KOETS; EISENBERG, 2014; GELSINGER et al., 2015). 

Durante o período de transição há uma imunossupressão inerente que envolve tanto a 

resposta imune inata quanto a adquirida, associado com alterações metabólicas e endócrinas 

que geram prejuízos ainda maiores à função imune, como por exemplo, a redução da 

atividade dos neutrófilos, e diminuição na proliferação de linfócitos (INGVARTSEN; 

MOYES, 2015). A maior incidência de enfermidades está relacionada ao período pós-parto, já 

caracterizado pela imunossupressão e pelo próprio fato do parto, da colostrogênse e da 

galactopoiese estarem associadas ao desenvolvimento de processos inflamatórios 

(BRADFORD et al., 2015). Assim como a glicose é primordial para o desenvolvimento fetal 

e para a produção de leite ela é a fonte de energia utilizada pelos leucócitos PMN ativos, 

macrófagos e linfócitos durante a inflamação, ela estimula a proliferação e diferenciação dos 

leucócitos além de incrementar a quimiotaxia e a fagocitose dos neutrófilos (INGVARTSEN; 

MOYES, 2012). Além disso, também é a principal fonte de energia para os monócitos, peças 

chaves da imunidade inata Eger et al., (2016), estas dão origem aos macrófagos, cuja 

capacidade fagocítica, a produção de IL-1β e a polarização de macrófagos depende 

diretamente da disponibilidade de glicose (EGER et al., 2016). Também existem dentro dos 

leucócitos PMN as chamadas “ilhas” de glicogênio associadas a grânulos bactericidas que são 

utilizadas para destruir as bactérias (PAAPE et al., 2003). 
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O aumento na demanda por oxigênio durante o período de transição é associado ao 

aumento na produção de ERO, devido à alta demanda metabólica, porém, a deficiência de 

antioxidantes para oxidar esse ERO produzido resulta em estresse oxidativo e 

consequentemente imunossupressão (SORDILLO; AITKEN, 2009). 

Segundo Detilleux et al. (1995), a capacidade de fagocitar bactérias opsonizadas 

aumenta no período do parto, enquanto a produção de ERO fica comprometida. Isso ocorre 

devido à relação inversa com a reserva de energia, ou seja, se o neutrófilo gasta menos 

energia fagocitando uma bactéria opsonizada, enquanto que para produção de ERO é 

necessário um gasto muito maior de energia.  

Como citado por (DRACKLEY, 1999; SORDILLO, CONTRERAS e AITKEN, 2009 

E MANN et al. 2015), a grande demanda de energia no pós-parto e redução dos níveis de 

glicose, mobilização lipídica e produção de corpos cetônicos, especialmente BHB, influencia 

negativamente a atividade dos neutrófilos, diminuindo a quimiotaxia e fagocitose, bem como 

a produção de bastonetes (INGVARTSEN; MOYES, 2015). Sabe-se que o AGNE influencia 

o sistema imune, embora em menor grau quando comparado ao do BHB, e os mecanismos 

pelo qual isso ocorre ainda não são bem estabelecidos. Em modelo humano e em roedores 

observou-se que ácidos graxos insaturados tem efeito negativo sobre a resposta imune Lee et 

al. (2001), enquanto em bovinos ácidos graxos saturados podem estimular TLR (SORDILLO; 

AITKEN, 2009).  

Moyes et al. (2009) justifica que a quimiotaxia diminui quando se depara com altas 

concentrações de BHB, pois a migração de leucócitos é dependente de glicose, e estas células 

não utilizam corpos cetônicos como fonte de energia suplementar. Segundo Franklin, Young e  

Nonnecke (1991), quando são encontradas concentrações séricas de BHB acima de 3,3 

mmol/L in vitro, há inibição da proliferação de linfócitos, causando redução destas células na 

circulação, a presença de outros corpos cetônicos, como acetoacetato e acetona também 

podem interferir na proliferação de linfócitos, mas em menor escala do que o BHB. 

Animais com quadros de cetose subclínica estão mais susceptíveis a doenças como a 

mastite devido ao impacto que o BHB tem na função dos leucócitos (SORDILLO E 

MAVANGIRA, 2014), e quando nos deparamos com concentrações de BHB séricas acima de 

1,4 mmol/L, há diminuição na capacidade de produção de ERO (HOEBEN; HEYNEMAN; 

BURVENICH, 1997).  

 Assim como as de BHB, altas concentrações de AGNE (acima de 2 mmol/L) 

diminuem a viabilidade de células PMNs e consequentemente aumentam a porcentagem de 
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necrose Scalia et al. (2006) além de também interferirem na síntese de interferon-γ (IFNγ) e 

secreção IgM em linfócitos, enfraquecendo a resposta imune (LACETERA et al., 2004). 

 Também foi descrito a relaciona entre a ação do IGF-1 na imunidade através da 

regulação da proliferação celular e programação celular, além do incremento da linfopoiese e 

a granulopoiese (KOOIJMAN, COPPENS, HOOGHE-PETERS, 2002). Por outro lado, a 

presença de GH e cortisol está associada à diminuição na resposta proliferativa de leucócitos 

periféricos das três semanas que antecedem ao parto, até três semanas pós-parto (MALLARD 

et al., 1998). 

 

 

2.2 MASTITE 

 

 

A transição de um estado prenhe, não lactante para não prenhe e lactante expõe o 

animal a grandes desafios metabólicos, hormonais e imunológicos (GOFF; HORST, 1997; 

DRACKLEY, 1999; LEBLANC, 2010; INGVARTSEN; MOYES, 2015). 

O período de secagem da vaca é muito importante na epidemiologia da mastite, pois é 

neste período que se deve focar prioritariamente o controle de novas infecções intramamárias 

(IMI), e o e emprego da terapia de vaca seca e/ou utilização de selantes internos de teto 

(BRADLEY et al., 2015). 

A fisiologia da glândula mamária durante o período seco difere notavelmente do 

período lactante e é divido em três fases: 1) período de involução ativa que inicia logo após a 

interrupção da ordenha; 2) período de involução constante que representa a fase na qual a 

glândula mamária está totalmente involuída; e 3) período de colostrogênese (SMITH; 

HOGAN, 1982; HURLEY, 1989; STELWAGEN et al., 2009; GOMES et al., 2011; JEŽEK; 

MALOVRH; KLINKON, 2012; SILVA, 2014). 

Durante o início deste período, denominado de período de involução ativa, que 

perdura por aproximadamente 21 a 28 dias, há inicialmente acúmulo de fluidos concomitante 

aumento de componentes antibacterianos, leucócitos, imunoglobulinas e lactoferrina, 

enquanto o volume decresce (SMITH; HOGAN, 1982) 

Após o período de involução ativa, inicia-se a fase de involução gradual da glândula 

mamária. Já o período de involução constante, que não apresenta período de início e término 

definido, mas representa o período pelo qual a mama se mantém completamente involuída. 

Assim, o período de involução constante depende do período de involução ativa e do período 
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de colostrogênese e lactogenêse. Neste período o volume mamário está bem reduzido, com 

concentrações mínimas dos componentes do leite, enquanto os componentes de defesa 

antibacterianos continuam elevados se compara-los aos do período lactacional e representa a 

fase de menor número de novas IMI do ciclo lactacional. Adicionalmente a isto, a taxa de 

cura espontânea pode ser considerada relativamente alta (SMITH; HOGAN, 1982; 

NICKERSON, 1989). 

Na última fase do período seco, que começa geralmente nas duas a três semanas 

anteriores ao parto, é observado aumento no volume de fluidos com concomitante aumento de 

imunoglobulinas, enquanto que a concentração de lactoferina e leucócitos diminuem. Assim, 

cresce a susceptibilidade a novas IMI, especialmente aquelas ocasionadas por patógenos 

ambientais (SMITH; HOGAN, 1982; NICKERSON, 1989). 

As IMI que persistem pelo período seco e chegam a nova lactação resultam em quartos 

afuncionais ou decréscimo na produção de leite, e contribui para aumento da taxa de IMI 

(SMITH; HOGAN, 1982; NICKERSON, 1989). Isto pode ser explicado, já que a IMI afeta 

significantemente o expressivo desenvolvimento mamário que ocorre neste período 

(HURLEY, 1989). 

Existe uma série de fatores que influenciam o aparecimento de novos casos de mastite, 

como raça, número de lactações, desenvolvimento de doenças no periparto Zadoks et al., 

(2001), além de fatores associadas às falhas no manejo de ordenha, como a imersão feita de 

forma inadequada no pré-dipping e pós-dipping, e a não secagem dos tetos, ou a utilização de 

toalhas sujas na preparação do úbere para ordenha (DARGENT-MOLINA et al., 1988; 

RUEGG, 2003). 

A taxa de novas IMI aumenta drasticamente logo após a secagem, e permanece 

elevada durante as primeiras três semanas pós-secagem. É reconhecido que durante as duas 

primeiras semanas pós-secagem a taxa de novas infecções pode representar cerca de 40 % do 

total Natzke (1982) e Pyörälä (2008), podendo o período seco representar até 60% das IMI 

(BRADLEY; GREEN, 2004). É ainda relatado que a prevenção de apenas 1 % de novas 

infecções pagaria por todo programa de tratamento em sistemas de alta produção 

(NICKERSON, 2001). 

Além disso, a taxa de descarte de animais quando se utiliza a terapia de vaca seca em 

todos os animais chega à 30 %, enquanto em fazendas orgânicas que não utilizaram 

antimicrobianos pode chegar de 50 a 60 % (ROESCH et al., 2006). Sabe-se também que uma 

glândula curada durante o período seco produz cerca de 90 % da sua capacidade na 

subseqüente lactação. Em contraste, estima-se que novas IMI contraídas durante o período 
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seco causem perda de 30 a 40 % da produção de leite na lactação seguinte (NICKERSON, 

2001). 

Notoriamente é reconhecido que alguns fatores podem predispor os bovinos á IMI 

durante este período como o estresse da secagem, o aumento da contagem bacteriana no teto 

devido da ausência da desinfecção do teto, e a interrupção na retirada do leite, que ocasiona 

aumento na pressão intramamária e dilatação do canal do teto decorrente do acúmulo de leite, 

que favorece a penetração de bactérias (NICKERSON; OWENS, 1993; DINGWELL et al., 

2003). Além disso, os neutrófilos, que também representam a primeira linha de defesa celular 

contra a invasão de agentes patogênicos na glândula mamária, apresentam menor capacidade 

fagocítica e microbicida, já que estão envolvidos em indiscriminada fagocitose de debris 

celulares, micelas de caseína e glóbulos de gordura (BURTON; ERSKINE, 2003; PAAPE et 

al., 2003). Similarmente, os receptores Fc dos neutrófilos estão regulados negativamente ou 

bloqueados devido ao aumento da concentração de IgG1 durante o início do período seco 

(BURTON; ERSKINE, 2003).  

A terapia de vaca seca pode também auxiliar na redução da incidência da mastite no 

rebanho pela cura de infecções pré-existentes, já que concentrações maiores de 

antimicrobianos podem ser utilizadas evitando o descarte do leite. A maioria dos produtos 

antimicrobianos contém antimicrobianos de amplo espectro em veículo de liberação lenta, que 

mantém os níveis terapêuticos na glândula mamária por 14 a 28 dias. Estas características 

contribuem para maior taxa de cura neste período que durante a lactação para certos 

patógenos, permitindo a regeneração do tecido, redução da incidência de mastite ao parto e 

redução dos resíduos antimicrobianos no leite (HUXLEY et al., 2002; GODDEN et al., 2003; 

BERRY; HILLERTON, 2007b; CAMERON et al., 2015).  

A terapia de vaca seca é eficaz no controle de Streptococcus agalactiae (90 a 95 %), 

satisfatória contra Staphylococcus aureus (20 a 68 %) (DODD, 1983; BRAMLEY;  DODD, 

1984; OSTERAS et al., 1999, ROBERT et al., 2006) e estreptococos ambientais (40 a 50 %), 

e pobre contra coliformes (0 a 10 %) (YANCEY et.al., 1991; ROBERT et al., 2006). No 

entanto, não há consenso sobre a eficácia da terapia de vaca seca sobre as IMI por 

estafilococos coagulase-negativos (YANCEY et al., 1991; ROBERT et al., 2006; DUFOUR; 

DOHOO, 2013). Contudo, a taxa de cura espontânea durante o período seco pode chegar a 50 

% (CUMMINS; McCASKEY, 1987). 

Neste contexto, em análise quantitativa da incidência de infecções intramamárias 

durante o período seco com e sem tratamento com antimicrobianos em vacas leiteiras 

demonstrou risco relativo de 1,54 a 1,94 maior de desenvolver novas IMI (ROBERT et al., 
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2006) e 1,51 a 2,10 de cura de IMI pré-existentes Halasa et al. (2009) em quartos não tratados 

comparados com os quartos tratados. Este efeito foi principalmente observado devido a 

infecções por estreptococos e estafilococos coagulase-positiva (S. aureus). No entanto, efeitos 

benéficos nas IMI por coliformes não puderam ser preditos (ROBERT et al., 2006; HALASA 

et al., 2009). Ao discriminar o risco relativo para cura de IMI pré-existentes para 

estreptococos e estafilococos, Halasa et al. (2009) não encontraram diferença significativa 

entre estes patógenos, sendo o risco relativo de 1,83 (1,48 a 2,35) para estreptococos, e 1,65 

(1,38 a 1,96) para estafilococos.  

Porém, é citado que a terapia de vaca seca pode ocasionar o desenvolvimento de cepas 

bacterianas resistentes aos antimicrobianos Dingwell et al. (2003), e tornar a glândula mais 

susceptível à outros patógenos menos comuns Nickerson  e  Owens (1993). Além disso, esta 

terapia não protege contra infecções próximas ao parto, resíduos no leite podem ser 

encontrados dependendo da duração do período seco, não é eficaz contra todos os tipos de 

agentes envolvidos nas infecções da glândula mamária (NICKERSON; OWENS, 1993). 

 Um dos mecanismos de defesa da glândula mamária no período seco é a formação de 

um selo de queratina, que dificulta a penetração de bactérias pelo canal do teto e 

provavelmente evita o crescimento bacteriano. Sendo que, 83 % das mastites que ocorrem nos 

primeiros 21 dias durante o período seco, 97 % ocorrem em tetos considerados “abertos”. 

Assim, a falha na formação deste selo de queratina pode predispor o animal a desenvolver 

IMI (DINGWELL et al., 2003). Deste modo, a utilização de selantes na secagem tem 

demonstrado resultados tão eficientes na prevenção de novas infecções quanto à terapia de 

vaca seca, principalmente em animais com baixa CCS (≤ 200.000 células/mL) (PYÖRÄLÄ, 

2003; SCHUKKEN et al., 2003; CRISPIE et al., 2004; BANSAL et al., 2005; ROBERT et al., 

2006; HALASA et al., 2009; RUEGG; PANTOJA, 2013).  

Segundo Dingwell et al. (2003), após o período de secagem uma porcentagem das 

extremidades dos tetos permanece aberta por causa de uma formação retardada do tampão de 

queratina, o que cria condições favoráveis a novas infecções. 

O selante é formado por uma pasta viscosa que deve ser  administrada no canal do teto 

no momento da secagem, ele forma uma barreira física na porção distal da cisterna do teto, 

dessa forma impede que bactérias ascendam através do canal do teto, além disso é insolúvel 

no leite e por não conter propriedades antibacterianas não gera resíduos no leite (GODDEN et 

al., 2003). 

O uso de selantes internos, a base de subnitrato de bismuto, administrados à secagem 

demonstrou significativa redução na taxa de novas infecções no período seco Dingwell et al. 
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(2003), e menor número de quartos infectados neste período, assim como menor prevalência 

de IMI do 1º ao 3º dia de lactação quando utilizados como adjuvantes à terapia de vaca seca 

(GODDEN et al., 2003). A utilização de selantes internos tem se mostrado muito eficaz na 

prevenção de novas IMI, as vezes com melhor resultados do que o uso de antimicrobianos 

(BERRY; HILLERTON, 2002; HUXLEY et al., 2002), especialmente em rebanhos bem-

manejados e com baixa CCS. No entanto, a terapia de vaca de seca é uma prática 

imprescindível no controle e prevenção da mastite bovina em rebanhos leiteiros, 

especialmente em rebanhos sob alto desafio (> 250.000 células mL-1 no tanque) e 

consequentemente redução das perdas produtivas e da contagem de células somáticas. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Identificar parâmetros bioquímicos, hematológicos e imunológicos, sistêmicos e 

locais, associados a modelo de risco de mastite bovina, da secagem ao final do período de 

transição da lactação subsequente, de vacas submetidas a antimicrobiano e selante no período 

seco. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS UTILIZADOS 

 

 

Foram utilizadas 34 vacas da raça holandesa preto e branco criadas em sistema semi-

intensivo submetidas a produção de leite tipo B, com produção média diária indivividual de 

19 litros de leite no ultimo mês de lactação antes da secagem. Durante o período de seca, 

foram alimentadas com ração farelada com 20% de proteína e silagem de milho, e no período 

de chuva, foram mantidas em sistema de pastejo rotacionado com capim Tanzânia. 

As vacas foram alocadas em três grupos homogêneos, dentre os quais, o grupo 

controle (GC) foi composto por 13 animais que não receberam o tratamento de secagem. O 

grupo A (GA) composto por 10 animais tratados por via intramamária com uma bisnaga de 

antimicrobiano para vaca seca a base de cefalônio anidro (0,25g de cefalônio anidro, 

CEPRAVIN®, MSD, São Paulo, Brasil) após a última ordenha em cada quarto mamário , . O 

grupo S (GS) composto por 11 animais tratados por via intramamária com uma bisnaga de 

selante a base de subnitrato de bismuto (TEAT SEAL®
, Zoetis, São Paulo, Brasil) após a 

última ordenha em cada quarto mamário). 

Foram colhidas amostras de sangue e leite em sete momentos: primeiro momento 

(M1) antes da secagem, aproximadamente 60 dias antes da data prevista do parto, ; segundo 

momento (M2) no dia do parto; terceiro momento (M3), terceiro dia após o parto; quarto 

momento (M4), sétimo dia após o parto; quinto momento (M5), 15o dia após o parto; sexto 

momento (M6), 21o dia após o parto; e sétimo momento (M7), 30o dia após o parto. 

As amostras de leite foram utilizadas para o exame bacteriológico, contagem 

automática de células somáticas (CCS), contagem microscópica de células somáticas, 

contagem diferencial de leucócitos, California Mastitis Test (CMT) e quantificação de 

imunoglobulinas. Enquanto, as amostras de sangue foram utilizadas paraa realização do 

hemograma, avaliação de metabolismo oxidativo de neutrófilos, quantificação das 

concentrações séricas de albumina e proteína total, mensuração da concentração sérica de 

cálcio e fósforo, avaliação do perfil metabólico, avaliação das funções hepática e renal, 

quantificação de imunoglobulinas e quantificação plasmática de fibrinogênio. 
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4.2 COLETA DAS AMOSTRAS DE SANGUE 

 

 

As amostras de sangue foram colhidasda veia abdominal subcutânea  após 

higienização da pele com álcool 70o. .  Amostras obtidas em frascos do tipo Vacutainer® 

contendo Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) dipotássico foram utilizadas para a 

realização do hemograma e quantificação plasmática de fibrinogênio. Amostras obtidas em 

tubos com anticoagulante heparina foram utilizadas para a avaliação do metabolismo 

oxidativo de neutrófilos. Amostras obtidas em frascos sem anticoagulantes foram utilizadas 

para a obtenção do soro para quantificação da concentração sérica de albumina e proteína 

total, mensuração da concentração sérica de cálcio e fósforo, avaliação do perfil metabólico 

[colesterol, triglicérides, lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), β-hidroxibutirato (BHB), ácidos graxos não esterificados (AGNE)], função 

hepática [alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gama 

glutamiltransferase (GGT)], função renal (uréia e creatinina), e quantificação de 

imunoglobulinas. 

 

 

4.3 ANÁLISES DAS AMOSTRAS DE SANGUE 

 

 

 Nas amostras de sangue foram realizadas as análises de hemograma; teste do tetrazólio 

nitroazul; perfil metabólico; concentração sérica de cálcio e fósforo; função hepática e renal; 

fibrinogênio; insulina; e quantificação de imunoglobulinas. 

 

 

4.3.1 Hemograma 

 

 

Para o eritograma, as amostras foram diluídas pelo liquido de Gower, e a contagem 

total de eritrócitos foi realizada pelo método do hemocitômetro em câmara de Neubauer. A 

hemoglobina foi dosada pelo método da cianometahemoglobina. A contagem total do numero 

de leucócitos foi realizada utilizando a técnica de contagem em câmara de Neubauer, e a 

contagem diferencial de leucócitos foi feita por esfregaços sanguíneos, coradas com 
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Rosenfeld para a diferenciação do padrão leucocitário ao microscópio óptico com aumento de 

100 X (Birgel & Benesi, 1982). 

 

 

4.3.2 Teste do tetrazólio nitroazul 

 

 

A avaliação do metabolismo oxidativo dos neutrófílos foi realizado pela técnica de 

tetrazólio nitroazul1 (NBT) conforme método citoquímico descrito por Park e Good (1970), e 

modificado por Costa et al. (2008). Para tal, 50 µL de solução de 1,5% de NBT foram 

homogeneizados a um mL de sangue heparinizado em tubo de ensaio para técnica não 

estimulada (NBT-NE), enquanto 50 µL de solução de 1,5% de NBT foram homogenizados 

com um mL de sangue heparinizado e 10 µL de estimulante zymosan2 em outro tubo de 

ensaio  para técnica estimulada (NBT-E).  

Ambos os tubos foram incubados a 37 oC por 10 minutos e em seguida os esfregaços 

sanguíneos foram confeccionados em triplicata, e corados com corante Panótico® rápido. 

Foram contados 100 neutrófilos em cada um dos esfregaços sanguíneos corados em 

microscópio óptico com objetiva de imersão (100 X), sendo considerados reativos os 

neutrófilos que apresentarem grânulos citoplasmáticos de cor violácea ou enegrecida (cristais 

de formazan), independente do número e tamanho das granulações.  

 

 

4.3.4 Perfil metabólico, concentração sérica de cálcio e fósforo, e função hepática e 

renal 

 

 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 250 g para a obtenção do soro. Em 

seguida, as amostras de soro foram submetidas à mensuração da ALT3, AST4, GGT5, uréia6, 

creatinina7, cálcio8, fósforo9, colesterol10, triglicerídeos11, LDL12, HDL13,  BHB14, AGNE15, e 

                                                 
1 NBT, n. cat. 0329, AMRESCO, Cleveland, EUA 
2 n. cat. Z4250, Sigma-Aldrich, St Louis, EUA 
3 Ref. 108, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
4 Ref. 109, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
5 Ref. 105, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
6 Ref. 27, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
7 Ref. 35, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
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albumina16. Todas estas análises foram realizadas em analisador bioquímico semiautomático 

Drake Quick Lab II (São José do Rio Preto, Brasil). A concentração sérica de proteína total 

foi determinada segundo Kaneko (2008). 

 

 

4.3.5 Fibrinogênio 

 

 

Amostra de sangue coletada em tubo contendo o anticoagulante EDTA foi aspirada em 

dois tubos capilares, que foram fechados em uma das extremidades. Posteriormente, as 

amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm, por 5 minutos. Um dos tubos foi aquecido em 

banho-maria a 56° C, durante 3 minutos, e, então, novamente centrifugado (10.000 rpm, 

durante 5 minutos) para a separação do fibrinogênio das demais proteínas. Do plasma 

resultante, foi retirada uma alíquota composta por uma gota de cada tubo, que foi colocada 

sobre o prisma do refratômetro, para a leitura direta da concentração das proteínas conforme 

descrito por Kaneko (2008). Os valores da concentração do fibrinogênio foram obtidos pela 

diferença entre os resultados das proteínas plasmáticas totais, obtidas a partir dos dois tubos, 

com e sem aquecimento. Esses valores foram expressos em mg/dL. leitura  

 

 

4.3.6 Insulina 

 

 

A concentração sérica de insulina foi determinada por enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) utilizando kit comercial17 . 

4.3.7 Quantificação de imunoglobulinas 

 

                                                                                                                                                         
8 Ref. 90, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
9 Ref. 42, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
10 Ref. 76, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
11 Ref. 87, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
12 Ref. 111, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
13 Ref. 13, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
14 cat. n. FA1007, Randox, Crumlin, Irlanda 
15 cat. n. FA115, Randox, Crumlin, Irlanda 
16 Ref. 19, Labtest, Lagoa Santa, Brasil 
17 n. cat. EIA4748, DRG Instruments GmbH, Marburg, Alemanha 
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A quantificação de imunoglobulinas IgG118 , IgG219 , IgM20  e IgA21  no soro 

sanguíneo foram quantificadas por ELISA utilizando kits comerciais. 

 

 

4.4 COLETA DAS AMOSTRAS DE LEITE 

 

 

Inicialmente, o teste da caneca de fundo escuro foi utilizado para identificar a presença 

de grumos, ou qualquer outra anormalidade no leite. Posteriormente, foi realizado o pre-

dipping, seguido de assepsia da extremidade do teto com algodão embebido em álcool 70%. 

Logo após, amostras de aproximadamente quatro mL de leite foram coletadas dos quatro 

quartos mamários em frascos estéreis por ordenha manual com utilização de luvas de 

procedimento. Finalmente, amostras de leite foram colhidas para a contagens automática e 

microscópica de células somáticas , contagem diferencial de leucócitos e CMT. As amostras 

de leite para o exame bacteriológico foram congeladas a -20 °C para posterior análise.   

 

 

4.5 ANÁLISES DAS AMOSTRAS DE LEITE 

 

 

 Nas amostras de leite foram realizadas as análises de exame bacteriológico; CMT; 

contagem diferencial de leucócitos; CCS microscópica; CCS automática; e quantificação de 

imunoglobulinas. 

 

 

4.5.1 Exame bacteriológico 

 

 

Para o exame bacteriológico das amostras de leite foi realizada a cultura de 10 µL de 

leite em ágar sangue de carneiro 5% desfibrinado a 37 °C por 48-72 horas, seguido da 

                                                 
18 cat. n.E10-116, Bethyl laboratories, Montgomery, EUA 
19 cat. n.E10-117, Bethyl laboratories, Montgomery, EUA 
20 cat. n.E10- 101, Bethyl laboratories, Montgomery, EUA 
21 cat. n.E10-121, Bethyl laboratories, Montgomery, EUA 
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avaliação da morfologia das colônias, coloração de Gram, e testes bioquímicos (OLIVER et 

al., 2004).   

 

 

4.5.2 CMT 

 

 

Para o CMT, foram adicionados 2 mL de leite de cada quarto mamário em cada poço 

de uma raquete com quatro poços. Em seguida, foram adicionados 2 mL do reagente de CMT 

e realizados movimentos circulares para misturar o leite ao reagente e, dessa forma,  observar 

se houve formação de gel  indicativo de alteração na amostra analisada. Os resultados foram 

classificados subjetivamente em escores negativo (escore 0), traços (escore 1), fracamente 

positivo (escore 2), positivo (escore 3) e fortemente positivo (escore 4). 

 

 

4.5.3 Contagem diferencial de leucócitos 

 

 

A contagem diferencial de leucócitos mamários foi feita a partir da coleta de sete mL e 

meio de leite adicionado a sete mL e meio de phosphate buffered saline (PBS). Estas foram 

centrifugadas a 1.500 rpm por 10 minutos e o sobrenadante foi desprezado. O botão celular 

decantado no fundo do frasco foi desprendido por aspersão com cinco mL de solução 

fisiológica e o procedimento de centrifugação foi repetido. Novamente o sobrenadante foi 

desprezado e o botão celular suspendido com um mL de PBS. Alíquotas de 200 µL da 

suspensão celular do leite foram submetidas a citocentrifugação a uma força centrífuga real 

(FCR) de 28 g por seis minutos. A partir do sedimento foram confeccionadas lâminas em 

triplicatas, e coradas pelo método de coloração Panótico® rápido e a contagem diferencial de 

leucócitos se deu pela contagem de 400 células em microscopia de campo claro, com aumento 

de 100x.  
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4.5.4 CCS microscópica  

 

 

As amostras de leite destinadas à CCS microscópica foram avaliadas segundo o 

método de Prescott e Breed (1910) e como realizado por Della Libera et al. (2004). Foram 

confeccionados esfregaços em duplicata e  após secas e fixadas em metanol, as lâminas foram 

coradas com corante de Rosenfeld® e examinadas em microscopia de campo claro, com 

magnitude de 100x. A contagem total e diferencial de células mononucleares e 

polimorfonucleares foi determinada, e o resultado multiplicado pelo fator microscópico. 

 

 

4.5.5 CCS automática  

 

 

Foram colhidos 40 mL de leite de cada quarto mamário para a CCS automática em 

frascos contendo pastilhas de bronopol (2-bromo-2-nitropane-1,3-diol). Em seguida, as 

amostras de leite foram transportadas ao Laboratório de Análise de Qualidade de Leite da 

Rede de Laboratórios de Controle de Qualidade de Leite (RBQL) credenciado pelo Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a determinação da CCS automática 

por citometria de fluxo22. 

 

 

4.5.6 Quantificação de imunoglobulinas 

 

 

A quantificação de imunoglobulinas IgG1, IgG2 e IgM no leite foram realizadas nos 

momentos M1, M2, M3, M4 e M7 por ELISA por meio de kits comerciais.  

 

 

  

                                                 
22 Somacount 300, Bentley Instruments®, Chaska, EUA 
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4.6 Análise estatística 

 

 

A análise estatística dos dados foi realizada com o software estatístico STATA versão 

12 (Stata Corp., College Station, Texas, EUA), Inicialmente, para todas as variáveis aplicou-

se o teste de Shapiro-Wilk para verificação da homocedasticidade e teste de Lilliford para 

avaliação da normalidade dos dados. Posteriormente, para as variáveis com distribuição 

normal, aplicou-se ANOVA seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Para as variáveis 

com distribuição não paramétrica utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis.  

 Além disto, um modelo de regressão logística foi aplicado para cada variável 

relacionada à alta CCS (< 200.000 células mL-1) ou ao exame bacteriológico positivo nas 

amostras de leite. As variáveis examinadas foram inicialmente analisadas individualmente 

para verificar a significância, e então em combinação para avaliar o efeito das variáveis 

individuais em todas as outras variáveis. No primeiro estágio de análise, um modelo de 

regressão logística incondicional foi aplicado para cada variável relacionada à alta CCS ou ao 

exame bacteriológico positivo no leite. Na próxima etapa, as variáveis que apresentaram 

valores de P < 0,20 - excetuando-se momento e tratamento que foram incluídas na próxima 

etapa da análise estatística independentemente do valor de P, foram incluídas no modelo final. 

As variáveis elegíveis (P < 0,20), e as variáveis tratamento e momento, por serem o objetivo 

do presente estudo, foram utilizadas para desenvolver o modelo final de regressão logística, 

em que as variáveis com valor de P < 0,05, foram mantidas no modelo final.  
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5 RESULTADOS  
 

 

 Foram avaliadas 34 vacas em período de transição, alocadas em três grupos, o grupo 

controle (GC) com idade média de 6,7 (± 0,61) e produção média de leite de 18,64 (± 1,58) 

litros por dia, o grupo antimicrobiano (GA), com idade média de 6,2 (± 1,87) e produção 

média de leite de 19,41 (± 1,87) litros por dia, e o grupo selante (GS) com idade média de 

5,63 (± 0,34) e produção média de leite de 21,18 (± 1,47) litros por dia, Não se observou 

diferença entre a idade (P = 0,25) e a produção de leite (P = 0,54) entre os animais dos 

diferentes grupos experimentais no presente estudo, o que garantiu a homogeneidade dos 

grupos experimentais no presente estudo, Os resultados obtidos são apresentados por médias e 

erro-padrão, e expostos sob a forma de tabelas e figuras. 

 

 

5.1 PARÂMETROS SANGUÍNEOS 
 

 

5.1.1 Hemograma 
 

 

Os resultados dos hemogramas das vacas no período de transição estão expressos em 

valores médios e erro-padrão e demostrados na tabela 1. 

 
Tabela 1- Média e erro padrão para parâmetros hematológicos sanguíneos das vacas utilizadas no presente 

estudo no período de transição - São Paulo - 2016 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

Hemácia 

106/uL 

6,24ab 

± 0,14 

6,55a 

± 0,21 

6,15abc 

± 0,17 

5,81bc 

± 0,18 

5,76bc 

± 0,15 

5,55c 

± 0,15 

5,53c 

± 0,15 

< 0,0001 

Hemoglobina 

g/dL 

9,72bc 

± 0,19 

11,30a 

± 0,54 

10,60abc 

± 0,25 

10,04abc 

± 0,21 

11,02ab 

± 0,67 

9,65bc 

± 0,22 

9,40c 

± 0,30 

0,002 

Hematócrito 

% 

31,23ab 

± 0,63 

32,12a 

± 0,88 

30,66ab 

± 0,73 

31,12ab 

± 0,79 

30,10ab 

± 2,0 

27,61bc 

± 0,78 

26,61c 

± 0,78 

0,0009 

Plaquetas 

103/uL 

419,8a 

± 13,62 

422,3a 

± 19,02 

384,2ab 

± 14,09 

367,8ab 

± 15,29 

385,1ab 

± 11,68 

358,3b 

± 14,86 

368,9ab 

± 12,58 

0,007 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas (P ≤ 0,05) entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto). 
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 Ao analisar o eritrograma, observou-se que os animais no M1 e M2 apresentaram 

maior número de hemácias do que os animais nos M6 e M7 (P < 0,0001). Não se observou 

efeito de tratamento no número de hemácia (P = 0,11). Diferenças semelhantes foram 

observadas na taxa de hemoglobina. Os animais no M2 apresentaram maior taxa de 

hemoglobina que os animais nos M1, M6 e M7, e os animais no M5 apresentaram maior taxa 

de hemoglobina do que os animais no M7 (P = 0,002). Não se observou efeito de tratamento 

na quantidade de hemoglobina (P = 0,42). No hematócrito, os animais no M6 apresentaram 

menores índices do que os animais no M2, e os animais no M7 apresentaram menores índices 

do que os animais nos M1, M2, M3, M4 e M5 (P = 0,0009). Os animais nos M1 e M2 

apresentaram maior quantidade de plaquetas do que os animais no M6 (P = 0,007). 

 

Tabela 2 - Média e erro padrão para hematócrito sanguíneos das vacas utilizadas no presente estudo no período 
de transição - São Paulo - 2016 

Hematócrito % GC GA GS P 

(n =34) 31,59B 

± 0,83 

29,00A 

± 0,61 

29,18A 

± 0,52 

0,008 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre tratamentos. 
GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto 
 

Os resultados dos CHCM das vacas no período de transição estão expressos em 

valores médios e erro-padrão e demostrados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Média e erro padrão para CHCM sanguíneos das vacas utilizadas no presente estudo no período de 
transição - São Paulo - 2016 

CHCM 

g/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        < 0,0001 
GC 

(n = 13) 

31,12Aa 

± 0,97 

34,95Aa 

± 1,57 

34,49Aa 

± 0,69 

32,60Aa 

± 1,14 

36,43Aa 

± 2,05 

32,88Ba 

± 1,19 

32,10Ba 

± 1,42 

 

GA 

(n = 10) 

30,64Ab 

± 1,29 

42,82Aab 

± 8,32 

35,14Aab 

± 0,96 

33,69Aab 

± 0,91 

34,66Aab 

± 0,76 

35,75ABab 

± 0,76 

38,15Aa 

± 2,06 

 

GS 

(n = 11) 

32,17Ab 

± 1,37 

31,52Aab 

± 2,95 

34,20Aab 

± 1,15 

34,62Aab 

± 0,84 

35,53Aab 

± 0,95 

37,84Aa 

± 1,83 

37,24Aa 

± 1,00 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
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 Observou-se diferença entre os momentos no GA, onde M7 apresentou maior 

concentração de hemoglobina corpuscular média quando comparado com M1. Para os 

animais do GS observou-se que M6 e M7 apresentaram maiores concentrações de 

hemoglobina corpuscular média quando comparado ao M1. Também foi observada diferença 

no M6, onde GC apresentou menores concentrações de hemoglobina corpuscular média que o 

GS, e no M7 os animais dos GA e GS apresentaram maiores concentrações de hemoglobina 

corpuscular média que aqueles do GC. Em relação aos demais índices hematimétricos não 

foram observadas diferenças estatísticas entre momentos (P = 0,06) e os tratamentos (P = 

0,85) de HCM, nem para VCM (P = 0,46). 

 

 

5.1.2 LEUCOGRAMA 

 

 

Os resultados do leucograma das vacas no período de transição estão expressos em 

valores médios e desvio padrão e demostrados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Média e desvio padrão da porcentagem de leucócitos sanguíneos das vacas utilizadas no presente 
estudo no período de transição - São Paulo - 2016 

(continua) 
Segmentados % M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        0,03 

GC 

(n = 13) 

21,31Aa 

± 3,01 

29,23Ba 

± 5,19 

19,31Aa 

± 5,12 

27,46Aa 

± 3,57 

23,00Aa 

± 2,89 

25,23Aa 

± 3,63 

21,08Aa 

± 3,17 

 

GA 

(n = 10) 

26,50Ab 

± 4,16 

47,50Aa 

± 6,16 

29,00Aab 

± 5,40 

27,20Ab 

± 4,17 

30,70Aab 

± 5,05 

31,40Aab 

± 4,09 

28,80Aab 

± 3,42 

 

GS 

(n = 11) 

22,55Aa 

± 2,79 

31,73ABa 

± 6,38 

17,73Aa  

± 3,22 

17,36Aa  

± 1,96 

20,73Aa  

± 3,23 

21,00Aa  

± 3,24 

23,55Aa  

± 4,11 

 

Monócitos %        0,04 

GC 

(n = 13) 

2,77Aa  

± 2,39 

5,85 Aa  

± 8,18 

4,38Aa  

± 4,21 

3,85 Aa 

± 3,89 

3,08 Aa  

± 2,22 

2,62Aa  

± 2,18 

2,54Aa  

± 2,67 

 

GA 

(n = 10) 

2,40Aa  

± 2,37 

3,00Aa  

± 1,89 

4,10Aa  

± 3,67 

4,40Aa  

± 4,17  

3,70Aa  

± 3,40 

2,50 Aa  

± 2,72 

1,50 Aa  

± 1,58 
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(conclusão) 
Segmentados % M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

GS 

(n = 11) 

1,73Aab 

± 2,24 

1,73Aab 

± 1,56 

3,00 Aa 

± 2,41 

1,18Bb 

± 1,83 

1,36Aab 

± 1,75 

1,09Aab 

± 1,38 

1,18Aab 

± 0,98 

 

Eosinófilos %        0,0002 

GC 

(n = 13) 

7,85Aa 

± 6,62 

3,54Ac 

± 7,80 

5,69Aabc 

± 6,42 

3,54Abc 

± 3,82 

5,62Aabc 

± 5,45 

7,15Aab 

± 6,14 

9,00Aa 

± 8,95 

 

GA 

(n = 10) 

9,00Aa 

± 5,93 

2,50Ab 

± 2,55 

5,60Aab 

± 3,72 

6,00Aab 

± 4,06 

5,90Aab 

± 4,28 

4,70Aab 

± 4,08 

7,30 Aa 

± 4,72 

 

GS 

(n = 11) 

11,64 Aa 

± 9,63 

1,91Ad 

± 2,30 

6,18Aabc 

± 3,89 

5,73Aabc 

± 5,12 

5,45Abcd 

± 6,76 

9,09Aab 

± 8,37 

8,27Aab 

± 5,48 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

Foram observadas diferenças entre os tratamentos e os momentos na porcentagem de 

leucócitos sanguíneos. Em relação aos neutrófilos, no GA observou-se que os animais no M2 

apresentaram maior porcentagem do que os animais nos M1 e M4. Animais do GA 

apresentaram maior porcentagem de neutrófilos do que os animais do GC no M2.  

Em relação aos monócitos, os animais do GS apresentaram maior porcentagem de 

monócitos no M3 do que no M4, e no M4 os animais do GS apresentaram menor quantidade 

de monócitos do que os animais do GC e GA. 

Quanto aos eosinófilos, os animais do GC apresentaram menor porcentagem de 

eosinófilos no M2 do que os animais nos M1 e M7. Similarmente, os animais do GS 

apresentaram menor porcentagem de eosinófilos no M2 do que nos M1, M3, M6 e M7. 

 

Na tabela 5 estão expressos os valores médios e erro padrão das porcentagens de 

linfócitos de vacas no período de transição. 

 

Tabela 5 - Média e erro padrão da porcentagem de linfócitos totais das vacas utilizadas no presente estudo no 
período de transição - São Paulo - 2016 

Linfócitos % GC GA GS P 

(n = 34) 66,54A 

± 1,75 

59,47B 

± 1,99 

69,40A 

± 1,90 

0,001 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas (P ≤ 0, 05) entre tratamentos. 
GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto. 
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Observou-se diferença entre os tratamentos para porcentagem de linfócitos (P = 

0,001), onde o GS apresentou maior porcentagem quando comparado ao GA. Não se 

observou diferença na porcentagem de linfócitos entre os momentos (P = 0,19). 

 

Na tabela 6 estão expressos os valores médios e desvio padrão dos valores absolutos 

de eosinófilos de vacas no período de transição. 

 

 

Tabela 6 - Médias e desvio padrão dos valores absolutos de eosinófilos sanguíneos das vacas utilizadas no 
presente estudo no período de transição - São Paulo - 2016 

Eosinófilo 
x 103 µL -1 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        0,001 

GC 

(n = 13) 

1,14Aa 

± 1,22 

0,44Ab 

± 0,67 

0,68Aab 

± 0,59 

0,37Ab 

± 0,32 

0,75Aab 

± 0,60 

1,14Aa 

± 0,80 

1,40Aa 

± 1,45 

 

GA 

(n = 10) 

1,22Aa 

± 1,19 

0,45Ab 

± 0,47 

0,67Aab 

± 0,43 

0,66Aab 

± 0,56 

0,70Aab 

± 0,61 

0,68Aab 

± 0,71 

0,88Aab 

± 0,62 

 

GS 

(n = 11) 

1,90Aa 

± 1,65 

0,28Ad 

± 0,33 

0,80Aabc 

± 0,46 

0,71Abcd 

± 0,56 

0,81Abcd 

± 0,78 

1,30Aab 

± 1,23 

1,23Aab 

± 0,91 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 

 

Os animais do GC apresentaram maior quantidade de eosinófilos em M1, M6 e M7 do 

que M2 e M4, Os animais do GA apresentaram maior quantidade de eosinófilos em M1 

quando comparados com M2, Os animais do GS apresentou maior quantidade de eosinófilos 

no M1 do que M2, M4 e M5, e M2 apresentou uma menor quantidade de eosinófilos quando 

comparado com M3, M6 e M7, Não foi observada diferença entre os tratamentos. 

Ademais, não se encontrou diferença estatística nos valores absolutos (103 µL-1) de 

leucócitos totais (P = 0,75), linfócitos (P = 0,69), monócitos (P = 0,07) e neutrófilos 

segmentados (P = 0,11) entre os momentos e tratamentos no presente estudo. 
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5.1.2 Proteinograma 

 

 

 Os valores médios e erro padrão da proteína total de vacas no período de transição 

estão demostrados nas tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 - Média e erro padrão da proteína total das vacas utilizadas no presente estudo no período de transição - 
São Paulo – 2016 

Proteína 

g/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

(n – 34) 8,24a 

± 0,08 

7,52b 

± 0,13 

7,40b 

± 0,12 

7,48b 

± 0,13 

7,97a 

± 0,12 

7,90a 

± 0,11 

8,05a 

± 0,11 

< 0,0001 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas (P ≤ 0, 05) entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto). 

 

 
Tabela 8 - Média e erro padrão da proteína total das vacas utilizadas no presente estudo no período de transição - 

São Paulo – 2016 
Proteína 

g/dL 

GC GA GS P 

( n = 34) 8,01a 

± 0,07 

7,54c 

± 0,07 

7,77b 

± 0,08 

< 0,0001 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas (P ≤ 0,05) entre tratamentos. 
GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto. 

 

 

 Os animais nos M2, M3, e M4 apresentaram menores concentrações séricas de 

proteína total do que os animais nos M1, M5, M6 e M7 (P < 0,0001). Ao analisar os 

tratamentos vemos que os três tratamentos diferem (P < 0,0001), onde GC apresenta maior 

concentração sérica de proteína total. 

 

  Os valores médios e erro padrão da albumina e fibrinogênio de vacas no período de 

transição estão demostrados na tabela 9. 
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Tabela 9 - Médias e erro padrão das proteínas sanguíneas das vacas utilizadas no presente estudo no período de 
transição - São Paulo – 2016 

Albumina g/dL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 
        0,03 

GC 

(n = 13) 

4,81Aab 

± 0,48 

5,24Aa 

± 0,65 

4,89Aab 

± 0,65 

4,28Aab 

± 0,37 

3,93Bb 

± 0,25 

4,02Ab 

± 0,28 

4,12Aab 

± 0,28 

 

GA 

(n = 10) 

4,60Aa 

± 0,44 

4,87Aa 

± 0,31 

5,11Aa 

± 0,39 

7,22 Aa 

± 2,44 

5,87Aa 

±0,78 

4,90 Aa 

± 0,39 

5,08 Aa 

± 0,65 

 

GS 

(n = 11) 

5,07Aa 

± 0,61 

5,85Aa 

± 0,78 

5,44 Aa 

± 0,48 

4,99 Aa 

± 0,31 

4,78 Aa 

± 0,27 

5,48 Aa 

± 0,58 

4,79 Aa 

± 0,51 

 

Fibrinogênio 
mg/dL 

       0,05 

GC 

(n = 13) 

646Aab 

± 91,0 

800Aa 

± 90,6 

754Aab 

± 82,1 

608Aab 

± 52,5 

592Aab 

± 47,3 

569Aab 

± 71,1 

592Ab 

± 108,9 

 

GA 

(n = 10) 

460Aab 

± 52,1 

600ABab 

± 89,4 

660ABa 

± 67,0 

500Aab 

± 33,3 

450Ab 

± 47,7 

500Aab 

±68,3 

460Aab 

± 60,0 

 

GS 

(n = 11) 

545Aab 

± 76,7 

509Bab 

± 56,3 

491Bab 

± 78,0 

727Aa 

± 90,5 

497Aab 

± 74,6 

545Aab 

± 107,3 

464Ab 

± 74,2 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 
05 entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 

 

No GC pode-se observar que os animais no M2 apresentaram maior concentração 

sérica de albumina do que os animais nos M5 e M6. Quando avaliados os momentos, no M5, 

observou-se que os animais do GC apresentaram menor concentração sérica de albumina do 

que os animais do GA e do GS. No M6 os animais do GC apresentaram menor concentração 

sérica de albumina do que os animais do GA e do GS. 

No GC, os animais no M2 apresentaram maior concentração plasmática de 

fibrinogênio do que os animais no M7. No GA, os animais no M3 apresentaram maior 

concentração plasmática de fibrinogênio do que os animais no M5, e no GS os animais no M4 

apresentaram maior concentração plasmática de fibrinogênio do que os animais no M7. 

Quando avaliados os tratamentos, pode-se observar nos M2 e M3, que os animais do GC 

apresentaram maior concentração plasmática de fibrinogênio do que os animais do GS.  
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5.1.3 Perfil Hepático 
 
 

 Os valores médios e erro padrão das enzimas hepáticas de vacas no período de 

transição estão demostrados na tabela 10. 

 
Tabela 10 - Média e erro padrão da atividade das enzimas hepáticas sanguíneas das vacas utilizadas no presente 

estudo no período de transição - São Paulo – 2016 
ALT 
UI/L 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        0,02 

GC 

(n = 13) 

44,67Aa 

± 5,60 

35,53Aab 

± 5,75 

33,17Aab 

± 4,15 

25,08Ab 

± 2,05 

32,40Aab 

± 3,41 

23,24Bb 

± 2,98 

36,52Aa 

± 4,66 

 

GA 

(n = 10) 

43,66Aa 

± 5,77 

30,82Aab 

± 4,73 

27,03Ab 

± 3,58 

29,41Aab 

± 4,33 

33,90Aab 

± 3,62 

44,76Aab 

± 7,90 

36,65Aab 

± 6,49 

 

GS 

(n = 11) 

32,73Aab 

± 5,61 

22,90Ab 

± 2,47 

33,05Aab 

± 3,04 

24,80Aab 

± 3,54 

36,65Aab 

± 7,82 

35,77Aa 

± 4,46 

31,78Aab 

± 2,86 

 

AST 
UI/L 

 P 

  0,002 

GC 

(n = 13) 

89,08Ab 

± 5,80 

136,2Aa 

± 12,35 

113,4Aab 

± 12,55 

117,6Aa 

± 7,32 

108,4Aab 

± 5,31 

109,2Aab 

± 6,56 

105,0Aab 

± 11,18 

 

GA 

(n = 10) 

92,91Ab 

± 20,47 

103,0Aab 

± 8,84 

127,1Aa 

± 13,94 

121,8Aa 

± 9,18 

121,5Aa 

± 13,49 

137,8Aab 

± 33,09 

110,9Aab 

± 8,84 

 

GS 

(n = 11) 

83,98Ab 

± 11,19 

136,7Aa 

± 14,40 

169,2Aa 

± 24,71 

128,8Aa 

± 6,98 

115,9Aa 

± 16,40 

133,9Aa 

± 17,62 

109,8Aab 

± 6,23 

 

GGT 
UI/L 

 P 

  0,0004 

GC 

(n = 13) 

29,67Aab 

± 2,88 

43,22Aab 

± 7,40 

29,16Ab 

± 3,11 

36,87Aab 

± 7,07 

37,85Aa 

± 3,89 

36,22Aab 

± 3,00 

45,79Aab 

± 10,09 

 

GA 

(n = 10) 

42,19Aa 

± 6,10 

33,99ABabc 

± 6,81 

27,25Aabc 

± 1,80 

23,23Ac 

± 1,98 

28,33ABabc 

± 3,15 

26,51Bbc 

± 1,52 

32,00Aab 

± 1,97 

 

GS 

(n = 11) 

30,50Aa 

± 2,70 

24,81Bab 

± 4,40 

22,98Ab 

± 1,90 

32,89Aab 

± 7,93 

34,54Bab 

± 11,50 

23,87Bab 

± 2,54 

23,85Bab 

± 3,10 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos, e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 entre os 
momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia após o parto); M4: 
Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: Momento 6 (vigésimo primeiro dia 
após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com 
antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com selante interno de teto; ALT: Alanina amino transferase; AST: Aspartato 
amino transferase; GGT: Gama glutamil transferase. 

 

Os animais do GC apresentaram no M1 e M6 maior atividade de ALT do que os 

animais nos M4 e M6. Os animais do GA apresentaram no M1 maior atividade de ALT do 
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que os animais no M3, e no GS, os animais no M6 apresentaram maior atividade de ALT do 

que os animais no M2. Quando comparado os momentos entre os tratamentos, no M6, pode-

se observar que os animais do GC apresentaram menor atividade de ALT do que os animais 

do GA e GS.  

Quanto a quantidade de AST, observou-se que os animais do GC apresentaram menor 

atividade de AST no M1 do que nos M2 e M4. No GA, os animais apresentaram menor 

atividade de AST no M1 do que nos M3, M4 e M5. Porém, no GS os animais no M1 

apresentaram menor atividade de AST do que nos M2, M3, M4, M5 e M6, Não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos.  

Os animais do GC apresentaram no M5 maior atividade de GGT do que os animais no 

M3, No GA, os animais no M1 apresentaram maior atividade de GGT do que os animais no 

M4 e M6, e os animais no M7 apresentaram maior atividade do que os animais no M4. No 

GS, apenas os animais no M1 apresentaram maior atividade de GGT do que os animais no 

M3. Na comparação entre os tratamentos, observou-se que nos M2 e M5 os animais do GC 

apresentaram maior atividade de GGT do que os animais do GS, e no M6 os animais do GC 

apresentaram maior atividade de GGT do que os animais do GA e GS. Já no M7, os animais 

do GC e do GA apresentaram maior quantidade de GGT do que os animais do GS.  

 
 

5.1.4 Perfil Metabólico 
 
 
 Os valores médios e desvio padrão da glicose sérica de vacas submetidas à tratamento 

de secagem no período de transição estão demostrados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Média e erro padrão para glicose sanguíneo das vacas utilizadas no presente estudo no período de 
transição - São Paulo - 2016 

Glicose 

mg/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

(n = 34) 31,38c 

± 0,64 

81,03a 

± 3,62 

60,94b 

± 1,88 

54,94b 

± 1,82 

54,53b 

± 1,67 

54,03b 

± 1,86 

56,21b 

± 1,43 

< 0,0001 

Letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia após o parto); M4: 
Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: Momento 6 (vigésimo primeiro dia 
após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto). 
 
 
 Os animais no M2 apresentaram maior glicemia do que demais momentos, e os 

animais no M1 apresentaram menor glicemia do que os demais momentos (P < 0,0001). Não 

foram observadas diferenças na glicemia entre os tratamentos (P = 0,49). Também não foram 
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observadas diferenças entre os momentos e tratamentos das concentrações séricas de insulina 

(P = 0,14). 

 

Na tabela 12 estão dispostos os valores médios e erro padrão do BHB e AGNE de 

vacas submetidas ao tratamento de secagem no período de transição. 

 

Tabela 12 - Média e erro padrão para BHB e ácidos graxos não esterificados sanguíneos das vacas utilizadas no 
presente estudo no período de transição - São Paulo - 2016 

BHB 

Mmol/L 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

< 0,0001 

GC 

(n = 13) 

0,49Aab 

± 0,07 

0,77Ba 

± 0,17 

0,66 Aa 

± 0,13 

0,74Aab 

± 0,32 

0,69 Bab 

± 0,27 

0,42Bb 

± 0,07 

0,35Bb 

± 0,03 

 

GA 

(n = 10) 

0,43Ab 

± 0,05 

1,32ABa 

± 0,44 

1,02 Aa 

± 0,25 

0,99Aab 

± 0,31 

0,93Aa 

± 0,25 

0,60Aab 

± 0,07 

0,61Aab 

± 0,14 

 

GS 

(n = 11) 

0,58Ab 

± 0,06 

0,98Aa 

± 0,10 

0,60Ab 

± 0,06 

0,56Ab 

± 0,07 

0,67ABab 

± 0,10 

0,48ABb 

± 0,06 

0,41ABb 

± 0,03 

 

AGNE 
Mmol/L 

       < 0,0001 

GC 

(n = 13) 

0,22Ad 

± 0,03 

0,74Aa 

± 0,12 

0,49Aabc 

± 0,05 

0,40Acd 

± 0,06 

0,40Abcd 

± 0,08 

0,37Ad 

± 0,04 

0,31Ad 

± 0,04 

 

GA 

(n = 10) 

0,31Ac 

± 0,09 

0,70Aa 

± 0,16 

0,59 Aa 

± 0,09 

0,53Aab 

± 0,13 

0,51Aabc 

±0,12 

0,36Aabc 

± 0,05 

0,29Abc 

± 0,05 

 

GS 

(n = 11) 

0,26Ac 

± 0,05 

0,85Aa 

± 0,13 

0,49Aab 

± 0,04 

0,35Abc 

± 0,04 

0,37 Abc 

± 0,05 

0,30 Ac 

± 0,02 

0,26 Ac 

± 0,03 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 entre os 
momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia após o parto); M4: 
Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: Momento 6 (vigésimo primeiro dia 
após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com 
antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com selante interno de teto; BHB: β-hidroxibutirato ; AGNE: ácidos graxos não 
esterificados. 
 

 

Os animais do GC apresentaram menor concentração sérica de BHB nos M6 e M7 do 

que nos M2 e M3. Os animais do GA apresentaram menor concentração sérica de BHB no 

M1 do que nos M2, M3 e M5, e os animais do GS apresentaram maior concentração sérica de 

BHB no M2 do que nos M1, M3, M4, M6 e M7. Ao comparar os tratamentos, observou-se 

que no M2, os animais do GS apresentaram maior concentração sérica de BHB do que os 

animais do GC, Nos M5, M6 e M7 os animais do GA apresentaram maior concentração sérica 

de BHB do que os animais do GC. Os animais do GC apresentaram menor concentração 

sérica de AGNE no M1 do que os animais nos M3, M4, M5 e M6 e M7. Além disso, os 

animais no M7 apresentaram menor concentração sérica de AGNE do que os animais nos M2, 
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M3, M4 e M5, enquanto M6 apresentou menor concentração sérica de AGNE do que M2. Os 

animais do GA apresentaram menor concentração sérica de AGNE no M1 do que nos M2, M3 

e M4, Resultados semelhantes foram encontrados nos animais do GS, onde se observou que 

M1, M6 e M7 apresentaram menor concentração sérica de AGNE que M3, e os animais no 

M2 apresentaram maior concentração sérica de AGNE do que os animais nos M1, M4, M5, 

M6 e M7. 

Na tabela 13 estão dispostos os valores médios e erro padrão do colesterol e suas 

frações (HDL e LDL), de vacas no período de transição. 

 

Tabela 13 - Média e erro padrão para lipidograma sanguíneo das vacas utilizadas no presente estudo no período 
de transição - São Paulo - 2016 

(continua) 
Colesterol 
mg/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        < 0,0001 

GC 
(n = 13) 

169,15Aa 
± 31,34 

136,00Aab 
± 25,08 

130,15Aab 
± 23,35 

143,85Ab 
±  41,84 

144,00Aab 
± 32,98 

109,77Aab 
± 12,79 

148,15Aa 
± 27,64 

 

GA 
(n = 10) 

135,70Aa 
± 15,47 

88,50Ab 
± 8,25 

76,20Bb 
± 9,03 

88,50Ab 
± 14,88 

96,80Aab 
± 11,48 

108,70Aab 
± 14,10 

140,50Aa 
± 21,05 

 

GS 
(n = 11) 

177,27Aa 
± 19,36 

126,18Aabc 
± 14,09 

123,27ABbc 
± 21,70 

94,09Ac 
± 7,99 

116,91Aabc 
± 7,22 

139,91Aab 
± 11,92 

153,91Aab 
±  17,17 

 

LDL 
mg/dL 

 < 0,0001 

GC 
(n = 13) 

7,24Aa 
± 1,31 

3,26Ab 
± 0 ,59 

3,17Ab 
± 0,58 

3,56Ab 
± 0,77 

4,47Aab 
± 1,05 

5,11Aab 
± 1,25 

4,73Aab 
± 1,21 

 

GA 
(n = 10) 

6,43Aa 
± 0,97 

1,96Ab 
± 0,45 

2,29Ab 
± 0,65 

2,26Ab 
± 10,47 

3,12Ab 
± 0,96 

2,39Bb 
± 0,85 

4,43Aab 
± 1,41 

 

GS 
(n = 11) 

10,42Aa 
± 2,28 

3,36Abcd 
± 0,66 

3,11Ad 
± 0,67 

3,29Acd 
± 0,72 

4,75Abcd 
± 1,22 

5,72Aabcd 
± 1,15 

6,25Aabc 
± 1,15 

 

HDL 
mg/dL 

 0,02 

GC 
(n = 13) 

47,00Ba 
± 7,50 

42,69Aa 
± 5,62 

42,38 Aa 
± 4,59 

36,77Aa 

± 5,97 
43,77 Aa 
± 9,93 

38,76 Aa 
± 6,06 

42,62 Aa 
± 7,77 

 

GA 
(n = 10) 

55,00ABa 
± 11,70 

34,70Aabc 
± 6,37 

25,70Bc 
± 5,40 

29,20 Abc 
± 4,96 

39,70Aabc 
± 8,75 

39,20Aabc 
± 7,51 

31,21Aab 
± 9,87 

 

HDL 
mg/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

GS 
(n = 11) 

62,18Aa 
± 2,28 

38,09Abc 
± 5,62 

33,27ABbc 
± 5,51 

29,09Ac 
± 3,63 

38,82 Abc 
± 2,85 

43,18 Abc 
± 5,47 

48,09ab 
± 3,92 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 na interação entre 
momentos e tratamentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia após o parto) 
M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o 
parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: 
Grupo que recebeu tratamento com selante interno de teto; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade. 

 

 Os animais do GC apresentaram maior concentração sérica de colesterol no M1 do que 

nos M4 e M6. Os animais do GA apresentaram maior concentração sérica de colesterol nos 
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M1 e M7 do que nos M2, M3 e M4. Os animais do GS apresentaram maior concentração 

sérica de colesterol no M1 do que nos M3 e M4. Ao comparar os tratamentos, observou-se 

que no M3 os animais do GC apresentaram maior concentração sérica de colesterol do que os 

animais do GA. 

 Os animais do GC apresentaram maior concentração sérica de LDL no M1 do que nos 

M2, M3 e M4, Já os animais do GA apresentaram maior concentração sérica de LDL no M1 

em comparação aos demais momentos. Os animais do GS apresentaram maior concentração 

sérica de LDL no M1 do que nos M2, M3, M4 e M5. Com exceção dos M6 e M7, os animais 

do GS também apresentaram maior concentração sérica de LDL no M1. Quando comparados 

os tratamentos, no M6 os animais do GA apresentaram menor concentração sérica de LDL do 

que os animais do GC e do GS.  

 Não foram encontradas diferenças na concentração sérica de HDL entre os momentos 

nos animais do GC. Porém estas diferenças foram encontradas nos animais do GA e do GS. 

Os animais do GA apresentaram maior concentração sérica de HDL no M1 do que nos M3 e 

M4. Os animais do GS apresentaram maior concentração sérica de HDL no M1 do que nos 

M2, M4, M5 e M6, e os animais no M7 apresentaram maior concentração sérica de HDL do 

que no M4. Quando comparados os tratamentos, no M1 observou-se que os animais do GS 

apresentaram maior concentração sérica de HDL do que os animais do GC. No M3 os animais 

do GA apresentaram menor concentração sérica de HDL do que os animais do GC, Não se 

observou diferença concentração sérica de triglicerídeos entre os momentos e os tratamentos 

(P = 0,06). 

 
 
5.1.5 Cálcio e fósforo 
 
 
 Os valores médios e erro padrão de cálcio sérico de vacas no período de transição 

estão demostrados na tabela 14. 

 
 
Tabela 14 - Média e erro padrão para cálcio sanguíneo das vacas utilizadas no presente estudo no período de 

transição - São Paulo – 2016 
Cálcio 

mg/dL 

GC GA GS P 

(n = 34) 8,75AB 

± 0,22 

8,50B 

± 0,25 

9,43A 

± 0,28 

0,03 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre tratamentos. 
GC: Grupo Controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
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 Os animais do GS apresentaram maior concentração sérica de cálcio do que os animais 

do GA (P = 0,03). Não foram observadas diferenças na concentração sérica de cálcio entre os 

momentos (P = 0,10). Quanto a concentração sérica de fósforo, não foram encontradas 

diferenças estatísticas entre os momentos e os tratamentos (P = 0,78). 

 
 
5.1.6 Parâmetros imunológicos 
 
 
 Os valores médios e erro padrão das imunoglobulinas séricas submetidas à tratamento 

de secagem no período de transição estão demostrados na tabela 15. 

 
Tabela 15 - Média e erro padrão para IgM sérica das vacas utilizadas no presente estudo no período de transição 

- São Paulo - 2016 
IgM 

mg/dL 

GC GA GS P 

(n =34) 1022A 

± 48,6 

963AB 

± 46,6 

864B 

± 34,2 

0,04 

Letras minúsculas diferentes indicam (P ≤ 0, 05) entre tratamentos. 
GC: Grupo Controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto. 
 

 

 Os animais do GC apresentaram maior concentração sérica de IgM do que os animais 

do GS (P = 0,04). Entre os momentos não houve diferença (P = 0,68) na concentração de IgM 

sérica. Além disso, não se encontrou diferença estatística na concentração sérica entre os 

momentos e tratamentos de IgG1 (P = 0,64) e IgG2 (P = 0,93).  

 Do mesmo modo não se observou diferença estatística entre os momentos e 

tratamentos na porcentagem de neutrófilos que fagocitaram partículas de zymozan (P = 0,15) 

porcentagem de neutrófilos reativos ao teste de NBT (P = 0,68) e na porcentagem de 

neutrófilos reativos ao teste de NBT estimulados por partículas de zymozan (P = 0,70). 

 

 

5.1.7 Perfil Renal 

 

 

 Os valores médios e desvio padrão de ureia e creatinina de vacas submetidas à 

tratamento de secagem no período de transição estão demostrados na tabela 16. 
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Tabela 16- Média e desvio padrão para perfil renal das vacas utilizadas no presente estudo no período de 
transição - São Paulo - 2016 

Ureia 
mg/dL 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        < 0,0001 

GC 

(n = 13) 

23,69Ab 

± 2,68 

49,00Aa 

± 2,76 

38,08Aa 

± 3,19 

28,31Ab 

± 2,70 

30,62Ab 

± 2,86 

24,31Bb 

± 2,75 

19,23Bb 

± 3,15 

23,69Ab 

± 2,68 

GA 

(n = 10) 

24,10Ab 

± 5,11 

55,60Aa 

± 9,01 

38,00Aab 

± 5,99 

36,40Aab 

± 6,07 

38,90Aab 

± 6,72 

40,40Aa 

± 6,74 

48,10Aa 

± 4,17 

24,10Ab 

± 5,11 

GS 

(n = 11) 

28,09Ac 

± 3,58 

52,55Aa 

± 5,43 

45,36Aab 

± 6,61 

37,91Aabc 

± 5,21 

41,00Aabc 

± 4,98 

34,73ABbc 

± 5,22 

32,09ABc 

± 5,29 

28,09Ac 

± 3,58 

Creatinina 
mg/dL 

       < 0,0001 

GC 

(n = 13) 

1,20Aa 

± 0,11  

1,19Aab 

± 0,10 

1,38Aabc 

± 0,30 

0,92Bcd 

± 0,10 

0,88 Ad 

± 0,08 

0,88Ad 

± 0,07 

0,82Bd 

± 0,07 

 

GA 

(n = 10) 

1,18Aab 

± 0,04 

1,41Aa 

± 0,09 

1,34Aab 

± 0,09 

1,21Aab 

± 0,07 

1,11Ab 

± 0,06 

1,08Ab 

± 0,06 

1,12Aab 

± 0,05 

 

GS 

(n = 11) 

1,33Aab 

± 0,08 

1,39Aa 

± 0,06 

1,19Aabc 

± 0,08 

1,03ABcd 

± 0,05 

0,99Ad 

± 0,04 

0,95Ad 

± 0,04 

0,94ABd 

± 0,06 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

 Os animais do GC apresentaram no M2 maior concentração sérica de ureia do que nos 

M1, M4, M5, M6 e M7, e no M3 apresentaram maior concentração sérica de ureia do que nos 

M1, M6 e M7. Nos animais do GA observou-se que no M1 estes animais apresentaram menor 

concentração sérica de ureia do que nos M2, M6 e M7. Nos animais do GS, no M2 

apresentaram maior concentração sérica de ureia do que nos M4, M5, M6 e M7 e os animais 

no M3 apresentaram maior concentração sérica de ureia do que os animais nos M1 e M7. 

Quando comparados os tratamentos, observou-se que nos M6 e M7 os animais do GA 

apresentaram maior concentração sérica de ureia do que os animais do GC.  

 Os animais do GC apresentaram maior concentração sérica de creatinina no M2 do 

que nos M4, M5, M6 e M7. Já nos animais do GA a maior quantidade de creatinina foi 

observada no M2 do que nos M5 e M6. A maior diferença foi observada nos animais do GS. 

Estes animais apresentaram maior concentração sérica de creatinina nos M1 e M2 do que nos 

M4, M5, M6 e M7. Quando comparados os tratamentos, observou-se que nos M4 e M7, os 
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animais do GA apresentaram maior concentração sérica de creatinina do que os animais do 

GC.  

 

5.2 PARÂMETROS DO LEITE 

 

 

5.2.1 Exame microbiológico 

 

 

Na tabela 17 estão expressas as porcentagens de isolamentos dos principais patógenos 

causadores de mastite em amostras de leite assepticamente coletada de todos os quartos 

mamários das vacas utilizadas no presente estudo durante o período de transição. 

 

Tabela 17 - Isolamento de patógenos causadores de mastite do leite de todos os quartos mamários das vacas 
utilizadas no presente estudo no período de transição - São Paulo - 2016 

(continua) 

 Agentes  
% (n) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC Negativo 71,15 (37) 76,92 (40) 85,42 (41) 80,77 (42) 84,09 (37) 78,43 (40) 73,08 (38) 

 Corynebacterium 

bovis 

9,62 (5) 0 2,08 (1) 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 3,85 (2) 0 0 0 0 1,92 (1) 

Klebsiella spp 0 0 2,08 (1) 1,92 (1) 0 1,96 (1) 1,92 (1) 

Klebsiella spp + 

S. haemolyticus 

0 0 0 0 0 0 1,92 (1) 

Micrococcus spp 0 0 0 0 4,55 (2) 0 0 

Pseudomonas 

spp 

0 0 0 0 4,55 (2) 1,96 (1) 0 

Staphylococcus 

aureus 

0 3,85 (2) 4,17 (2) 0 0 0 1,92 (1) 

S. aureus + 
Enterococcus 

spp 

1,92 (1) 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

chromogenes 

1,92 (1) 1,92 (1) 0 1,92 (1) 2,27 (1) 5,88 (3) 0 

S. chromogenes 

+ 
Corynebacterium 

bovis 

1,92 (1) 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

epidermidis 

3,85 (2) 3,85 (2) 6,25 (3) 3,85 (2) 2,27 (1) 1,96 (1) 3,85 (2) 

S. epidermidis + 

S. chromogenes 

0 0 0 1,92 (1) 0 0 0 
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(continuação) 

S. epidermidis + 

E. coli 

0 0 0 0 0 0 1,92 (1) 

S. epidermidis + 

S. haemolyticus 

0 0 0 0 0 0 1,92 (1) 

Staphylococcus 

haemolyticus 

0 1,92 (1) 0 5,77 (3) 0 1,96 (1) 7,69 (4) 

Staphylococcus 

hyicus 

0 0 0 1,92 (1) 0 0 0 

Streptococcus 

agalactiae 

5,77 (3) 3,84 (2) 0 0 2,27 (1) 3,92 (2) 1,92 (1) 

S. agalactiae+ 

Pseudomonas 

spp 

0 0 0 0 0 1,96 (1) 0 

Streptococcus 

uberis 

1,92 (1) 3,84 (2) 0 1,92 (1) 0 1,96 (1) 1,92 (1) 

GA Negativo 86,84 (34) 95 (38) 97,5 (39) 95 (38) 92,5 (37) 92,5 (37) 92,5 (37) 

 Contaminação 0 0 0 0 0 2,50 (1) 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 2,50 (1) 

Pseudomonas 

spp 

0 0 0 0 0 5 (2) 0 

Pseudomonas 

spp +  S. 

epidermidis 

0 0 0 0 0 0 2,50 (1) 

Staphylococcus 

aureus 

2,63 (1) 0 0 0 2,50 (1) 2,63 (1) 0 

Staphylococcus 

epidermidis 

2,63 (1) 0 0 5 (2) 2,50 (1) 0 0 

S. epidermidis + 

S. haemolyticus  

0 0 0 0 0 0 2,50 (1) 

        

Staphylococcus 

haemolyticus 

5,26 (2) 2,50 (1) 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

hyicus 

0 2,50 (1) 0 0 0 0 0 

Streptococcus 

uberis 

2,63 (1) 0 2,50 (1) 0 2,50 (1) 0 0 

GS Negativo 66,66 (32) 68,18 (30) 75 (33) 86,36 (38) 88,64 (39) 75 (33) 93,18 (41) 

 Contaminação 0 2,27 (1) 0 0 0 2,27 (1) 0 

Corynebacterium 

bovis 

6,25 (3) 0 0 0 0 0 0 

        

        

Corynebacterium 

bovis + S. 

haemolyticus 

2,08 (1) 0 0 0 0 0 0 

Enterococcus 

spp 

2,08 (1) 0 0 0 0 0 0 
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       (conclusão) 

Escherichia coli 0 0 0 0 4,55 (2) 0 2,27 (1) 

Klebsiella spp 0 0 0 0 0 2,27 (1) 0 

Micrococcus spp 0 0 0 0 2,27 (1) 0 0 

Pseudomonas 

spp 

0 2,27 (1) 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 

spp+ Klebsiella 

spp 

0 0 2,27 (1) 0 0 0 0 

Staphylococcus 

aureus 

2,08 (1) 2,27 (1) 2,27 (1) 4,55 (2) 2,27 (1) 2,27 (1) 0 

Staphylococcus 

chromogenes 

2,08 (1) 0 0 2,27 (1) 0 2,27 (1) 2,27 (1) 

Staphylococcus 

epidermidis 

2,08 (1) 4,55 (2) 6,82 (3) 4,55 (2) 2,27 (1) 6,82 (3)  

S. epidermidis + 

S. haemolyticus 

0 0 0 0 0 2,27 (1) 0 

S. epidermidis + 

Klebsiella spp 

0 0 0 2,27 (1) 0 0 0 

Staphylococcus 

haemolyticus 

8,33 (4) 2,27 (1) 4,55 (2) 0 0 6,82 (3) 2,27 (1) 

S. haemolyticus 

+ S. 

chromogenes 

4,17 (2) 2,27 (1) 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

hyicus 

0 2,27 (1) 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

warneri 

0 2,27 (1) 0 0 0 0 0 

Streptococcus 

agalactiae 

2,08 ( (1) 0 0 0 0 0 0 

 

S. agalactiae + S. 

haemolyticus 

2,08 (1) 0 0 0 0 0 0 

Streptococcus 

uberis 

0 11,36 (5) 9,09 (4) 0 0 0 0 

M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 

 

 

5.2.2 CMT 
 

 

 Na tabela 18 estão dispostos os valores médios e erro padrão dos escores obtidos 

através do California Mastitis (CMT) do leite de no período de transição utilizadas no 

presente estudo.  
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Tabela 18 - Média e erro padrão dos escores obtidos pelo exame de CMT realizado em todos os quartos 
mamários das vacas no período de transição - São Paulo - 2016 

CMT M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 
        0,001 

GC 

(n = 13) 

2,82Aa 

± 0,23 

1,62Aab 

± 1,39 

1,37Ab 

± 0,19 

0,85Ab 

± 0,17 

1,10Ab 

± 0,18 

1,11Ab 

± 0,21 

0,71Ab 

± 0,17 

 

GA 

(n = 10) 

2,55Aa 

± 0,20 

0,33Bb 

± 0,12 

0,30Ab 

± 0,11 

0,38Ab 

± 0,13 

0,15Ab 

± 0,08 

0,33Ab 

± 0,10 

0,25Ab 

± 0,10 

 

GS 

(n = 11) 

2,34Aa 

± 0,20 

1,95Aab 

± 0,22 

1,21Abc 

± 0,21 

0,85Abc 

± 0,15 

0,65Ac 

± 0,16 

0,59Ac 

± 0,15 

0,66Ac 

± 0,16 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

 

 Os animais do GC apresentaram maior escore de CMT no M1 quando 

comparado aos M3, M4, M5, M6 e M7. Os animais do GA também apresentaram maior 

escore de CMT no M1 quando comparado aos demais momentos do experimento. E os 

animais do GS apresentaram maior escore de CMT no M1 quando comparado ao M3, M4, 

M5, M6 e M7, assim como M2 também apresentou maior escore do que M5, M6 e M7. Foi 

observada diferença entre os tratamentos onde o GA apresentou menor escore de CMT no M2 

quando comparado ao GC e ao GS. 

 

 

5.2.3 Contagem de células somáticas 

 

 

 Nas tabelas 19 e 20 estão dispostos os valores médios e erro padrão apresentados em 

escala logarítmica da contagem de células somáticas automática por momento e tratamento do 

leite de vacas no período de transição. 
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Tabela 19 - Média e erro padrão dos escores obtidos pelo exame de contagem automática de células somáticas 
em todos os quartos mamários das realizado em vacas submetidas a tratamento de secagem no 
período de transição - São Paulo - 2016 

CCS 
Automática 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        ≤ 
0,001 

(n = 34) 

 

5,66a 

± 0,09 

5,46ab 

± 0,10 

5,38b 

± 0,08 

5,04c 

± 0,09 

4,79cd 

± 0,08 

4,85cd 

± 0,08 

4,63d 

± 0,09 

 

Letras  minúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

 Os animais apresentaram maior escore de CCS no M1 quando comparado com M4, 

M5, M6 e M7. Observou-se também que os animais apresentaram maior CCS automática no 

M3 quando comparado com M4, M5, M6 e M7, e que os animais em M4 apresentaram maior 

escore de CCS do que os animais em M7. 

 

Tabela 20 - Média e erro padrão dos escores obtidos pelo exame de contagem automática de células somáticas 
em todos os quartos mamários das realizado em vacas submetidas a tratamento de secagem no 
período de transição - São Paulo - 2016 

CCS 
Automática 

GC GA GS P 

    P ≤ 0,0001 

(n = 34) 5,46A 

± 0,05 

4,73C 

± 0,06 

5,15B 

± 0,06 

 

Letras minúsculas diferentes indicam (P ≤ 0, 05) entre tratamentos. 
GC: Grupo Controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto 
 

 Os animais do GA apresentaram menor escore de CCS automática quando comparado 

com o GC e GS, O GC foi o grupo que apresentou maior escore de CCS automática quando 

comparado aos demais. 

 

 Nas tabelas 21 e 22 estão dispostos os valores médios e erro padrão apresentados em 

escala logarítmica da CCS microscópica dos momentos e tratamentos de vacas no período de 

transição utilizadas no presente estudo. 
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Tabela 21 - Média e erro padrão dos escores obtidos pela determinação de CCS microscópica do leite em todos 
os quartos mamários das vacas no período de transição - São Paulo - 2016 

CCS 
Microscópica 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 

        0,001 

(n = 34) 5,71a 

± 0,08 

5,59a 

± 0,08 

5,12b 

± 0,08 

4,43c 

± 0,08 

4,39c 

± 0,08 

4,34c 

± 0,08 

4,37c 

± 0,08 

 

Letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

 Os animais apresentaram maior escore de CCS microscópica no M1 e M2 quando 

comparado com M3, M4, M5, M6 e M7, E os animais no M3 apresentaram maior escore de 

CCS microscópica quando comparado aos M4, M5, M6 e M7. 

 

Tabela 22- Média e erro padrão dos escores obtidos pelo exame de contagem automática de células somáticas em 
todos os quartos mamários das realizado em vacas no período de transição - São Paulo - 2016 

CCS 
Microscópica 

GC GA GS P 

    P ≤ 0,0001 

(n = 34) 5,20A 

± 0,05 

4,34C 

± 0,06 

5,01B 

± 0,05 

 

Letras minúsculas diferentes indicam (P ≤ 0, 05) entre tratamentos. 
GC: Grupo Controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu 
tratamento com selante interno de teto. 
 

 

 Foi observada diferença entre os tratamentos, onde GA apresentou menor escore de 

CCS microscópica quando comparado aos demais tratamentos, E GC apresentou maiores 

escores de CCS quando comparado ao GA e GS. 

 

 

 Na tabela 23 estão dispostos os valores médios e erro padrão obtidos através da 

contagem diferencial de leucócitos do leite de vacas no período de transição. 
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Tabela 23 - Média e erro padrão da contagem diferencial de leucócitos do leite em todos os quartos mamários 
das vacas no período de transição  - São Paulo - 2016 

Mononuclear M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 
        < 

0,0001 

GC 

(n = 13) 

5,96Aa 

± 0,13 

5,90Aa 

± 5,90 

5,19Aab 

± 0,12 

4,48ABc 

± 0,15 

4,57Abc 

± 0,17 

4,48Abc 

± 0,12 

4,25Ac 

± 0,15 

 

GA 

(n = 10) 
5,15Aa 

± 0,13 

4,40Bab 

± 0,15 

4,12Bab 

± 0,17 

3,78Bb 

± 0,12 

3,80Bb 

± 0,14 

3,81Ab 

± 0,14 

3,96Ab 

± 0,09 

 

GS 

(n = 11) 

5,43Aab 

± 0,12 

5,73Aa 

± 0,13 

5,22Aab 

± 0,15 

4,62Abc 

± 0,13 

4,22ABc 

± 0,11 

4,28Ac 

±0,12  

4,33Ac 

± 0,11 

 

Polimorfonucleae        < 

0,0001 

GC 

(n = 13) 

4,58Aab 

± 0,27  

5,20Aa 

± 0,26 

4,10Aabc 

± 0,35 

2,74Ab 

± 0,36 

3,16Ab 

± 0,35 

3,02Ab 

± 0,36 

2,82Ac 

± 0,32 

 

GA 

(n = 10) 

3,76Aa 

± 0,41 

2,55Bab 

± 0,35 

1,77Bab 

± 0,37 

1,00Ab 

± 0,27 

1,13Ab 

± 0,33 

1,18Ab 

± 0,34 

1,30Ab 

± 0,34 

 

GS 

(n = 11) 

4,68Aa 

± 0,29 

4,80Aa 

± 0,37 

3,91Ab 

± 0,42 

3,17Aabc 

± 0,36 

1,76Ac 

± 0,36 

1,79Ac 

± 0,37 

2,59Abc 

± 0,37 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

 

 Os animais do GC apresentaram maior contagem de leucócitos mononucleares no M1 

e M2 do que nos M4, M5, M6 e M7, também se observou maior contagem de leucócitos 

mononucleares em M3 do que em M4 e M7. Os animais do GA apresentaram maior contagem 

de leucócitos mononucleares em M1 do que em M4, M5, M6 e M7. Os animais do GS 

apresentaram maior contagem de leucócitos mononucleares do leite no M2 quando 

comparado com M4, M5, M6 e M7, também observou-se maior contagem em M1 e M3 

quando comparado à M5, M6 e M7. Entre os tratamentos foi verificado que o GA difere dos 

demais, apresentando menor contagem de leucócitos mononucleares do leiteem M2 e M3, e 

este mesmo grupo apresentou menor contagem de leucócitos mononucleares do leite no M4 

que GC, e em M5 apresentou menor contagem de leucócitos mononucleares do leite quando 

comparado ao GC. 
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 Ao analisar a contagem de leucócitos polimorfonucleares do leite dos animais do GC, 

verificamos que M2 apresentou maior contagem quando comparado aos M4, M5, M6 e M7, e 

que M7 apresentou menor contagem de leucócitos polimorfonucleares do leite que M1, M4, 

M5 e M6. Os animais do GA apresentaram maior contagem de células polimorfonucleares do 

leite em M1 que M4, M5, M6 e M7. Os animais do GS apresentam maior contagem em M1 e 

M2 do que M3, M5, M6 e M7. Foi verificada diferença entre os tratamentos no M2 e M3, 

onde GA apresentou menor contagem de leucócitos polimorfonucleares no leite do que GC e 

GS. 

 

 Na tabela 24 estão dispostos os valores médios e erro padrão dos escores do exame 

microbiológico do leite de vacas submetidas a tratamento de secagem no período de transição. 

 

Tabela 24 - Média e erro padrão dos escores obtidos pelo escore do exame microbiológico do leite em todos os 
quartos mamários das vacas no período de transição - São Paulo – 2016 

Microbiológico M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 
        0,001 

GC 

(n = 13) 

0,88Aa 

± 0,05 

0,85Aab 

± 0,05 

0,50Abc 

± 0,07 

0,33Ac 

± 0,07 

0,40Ac 

± 0,07 

0,35Ac 

± 0,07 

0,30Ac 

± 0,06 

 

GA 

(n = 10) 

0,69Aa 

± 0,08 

0,15Bb 

± 0,06 

0,07Bb 

± 0,04 

0,07Ab 

± 0,04 

0,08Ab 

± 0,04 

0,10Ab 

± 0,05 

0,15Ab 

± 0,06 

 

GS 

(n = 11) 

0,81Aa 

± 0,07 

0,79Aa 

± 0,06 

0,52Aab 

± 0,08 

0,43Aab 

± 0,08 

0,23Ab 

± 0,06 

0,23Ab 

± 0,07 

0,30Ab 

± 0,07 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
 

Nas análises do exame de microbiológico dos animais do GC foi observado que em 

M1 foi encontrado maior porcentagem de quartos mamários onde foi isolado patógeno(s) 

causadores de mastite do que em M3, M4, M5, M6 e M7, assim como em M2 também foi 

observada maior porcentagem de quartos mamários onde foi isolado patógeno(s) causadores 

de mastite quando comparado com M4, M5, M6 e M7. No GA foi observado maior 

porcentagem de quartos mamários onde foi isolado patógenos causadores de mastite no M1 ao 

compará-lo com os demais momentos do experimento. No GS foi observada maior 

porcentagem de quartos mamários onde foi isolado patógenos causadores de mastite em M1 e 

M2 quando comparado com M5, M6 e M7. Quanto aos tratamentos observa-se que o GA 



5  Resu l tados | 67 

 

apresentou menor porcentagem de quartos mamários onde foi isolado patógenos causadores 

de mastite em M2 e M3 quando comparado com os GC e GS. 

 

 

Na tabela 25 são apresentados os valores médios e erro padrão da quantificação de 

imunoglobulinas do leite de vacas no período de transição, 

 

Tabela 25 - Media e erro padrão da dosagem das imunoglobulinas do leite em todos os quartos mamários das 
vacas no período de transição - São Paulo – 2016 

IgM M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 P 
        <0,0001 

GC 

(n = 13) 

27,26Aa 

± 16,89 

29,28Ba 

± 18,43 

23,04Ba 

± 17,06 

16,13Bb 

± 16,32  

14,61Bb 

± 18,26 

14,57Ab 

± 12,56 

12,60ABb 

± 16,83 

 

GA 

(n = 10) 

18,27Ba 

± 15,55 

19,09Ca 

± 16,79 

15,26Cab 

± 12,38 

9,79Bbc 

± 6,81 

9,65Bbc 

± 7,69 

7,49Bc 

± 5,88 

6,48Bc 

± 6,00 

 

GS 

(n = 11) 

41,32Aab 

± 24,02 

45,67Aa 

± 18,82 

36,99Aabc 

± 22,26 

25,93Acd 

± 18,71 

28,58Abcd 

± 20,94 

22,40Ade 

± 20,79 

17,84Ae 

± 19,73 

 

IgG1  P 

  <0,0001 

GC 

(n = 13) 

8,79Ab 

±7,29 

24,4Aa 

±25,33 

10,64Ab 

±9,77 

9,67Abc 

±12,52 

7,54Abc 

±6,20 

6,28Ac 

±6,04 

6,24Ac 

±6,30 

 

GA 

(n = 10) 

12,46Aa 

±18,95 

10,66Ba 

±10,96 

7,12Aa 

±4,70 

5,76Aa 

±3,51 

5,64Aa 

±2,26 

8,44Aa 

±16,65 

5,09Aa 

±1,55 

 

GS 

(n = 11) 

12,91Aa 

±11,20 

6,76Bb 

±6,31 

5,62Bbc 

±5,21 

3,38Bd 

±3,04 

3,42Bcd 

±2,88 

5,75Acd 

±8,22 

5,19Abcd 

±4,45 

 

IgG2  P 

  <0,0001 

GC 

(n = 13) 

4,67Aa 

±7,73 

4,80Aa 

±5,19 

2,54Aa 

±2,79 

2,01Aa 

±2,31 

1,77Aa 

±2,27 

1,87Aa 

±2,21 

1,88Aa 

±1,63 

 

GA 

(n = 10) 

4,16Aa 

±6,85 

5,35Aa 

±5,45 

2,62Aa 

±3,76 

2,10Aa 

±1,98 

1,64Aa 

±1,58 

1,57Aa 

±1,38 

1,52Aa 

±1,45 

 

GS 

(n = 11) 

3,13Aa 

±2,20 

4,87Aa 

±9,18 

1,93Aa 

±1,60 

0,87Ab 

±0,52 

1,04Aab 

±0,88 

1,54Aab 

±2,60 

1,19Aab 

±0,98 

 

Letras maiúsculas diferentes indicam P ≤ 0, 05 entre os tratamentos e letras minúsculas diferentes indicam P ≤ 
0,05 entre os momentos. 
M1: Momento 1 (no momento da secagem); M2: Momento 2 (no dia do parto); M3: Momento 3 (no terceiro dia 
após o parto); M4: Momento 4 (sétimo dia após o parto); M5: Momento 5 (décimo quinto dia após o parto); M6: 
Momento 6 (vigésimo primeiro dia após o parto); M7: Momento 7 (trigésimo dia após o parto); GC: Grupo 
controle; GA: Grupo que recebeu tratamento com antimicrobiano; GS: Grupo que recebeu tratamento com 
selante interno de teto. 
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Os animais do GC apresentaram maior concentração de IgM no leite nos M1, M2 e 

M3 do que nos M4, M5, M6 e M7.Já no GA, nos M1 e M2 apresentaram maior concentração 

de IgM no leite do que nos M4, M5, M6 e M7, No M3 apresentaram maior concentração de 

IgM do que nos M6 e M7, No GS, no M1 apresentaram maior concentração de IgM no leite 

que nos M4, M6 e M7, No M2 a concentração foi maior do que no M4, M5, M6 e M7, No M3 

foi maior do que nos M6 e M7 e nos M4 e M5 foram maiores do que no M7. Ao comparar os 

tratamentos, observou-se que no M1, os GC e GS apresentaram maior concentração de IgM 

no leite do que o GA. No M2, o GS apresentou maior concentração de IgM no leite do que o 

GA e  GC. Já o GC apresentou maior concentração de IgM no leite do que os GS e o GA, No 

M3, O GC apresentou maior concentração de IgM no leite do que o GA e GS. E o GS 

apresentou maior concentração de IgM no leite do que o GC e o GA. Nos M4, M5, o GS 

apresentou maior concentração de IgM no leite do que os GC e GA. No M6 o GA apresentou 

menor quantidade de IgM do que os GC e GS. E no M7 o GS apresentou maior concentração 

de IgM no leite quando comparado ao GA. 

 Nas amostras de leite do GC, no M1 observou-se maior concentração de IgG1 

no leite do que nos M6 e M7, No M2 observou-se maior concentração de IgG1 no leite do que 

nos M1, M3, M4, M5, M6 e M7, No M3 apresentou maior concentração de IgG1no leite do 

que nos M6 e M7, No GS, observou-se que no M1 apresentou maior concentração de IgG1 no 

leite do que nos M2, M3, M4, M5, M6 e M7. No M2 houve maior concentração de IgG1no 

leite do que nos M4, M5 e M6 e no M3 apresentou maior concentração de IgG1 no leite do 

que no M4. Na comparação entre os tratamentos, observou-se no M2 que o GC apresentou 

maior concentração de IgG1 no leite do que os GA e GS. No M3, o GC apresentou maior 

quantidade de IgG1 do que o GS, No M4 e M5 o GC e o GA apresentaram maior 

concentração de IgG1 no leite do que o GS. 

 No GS observou-se que nos M1, M2 e M3 apresentaram maior concentração 

de IgG2 no leite do que no M4. Ao comparar os tratamentos, observou-se que no M4 o GS 

apresentou menor concentração de IgG2  no leitdo que os GC e GA. 

 
 

5.3 MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA  
 
 

 Em modelo de regressão logística para alta CCS nos quartos mamários de bovinos 

durante o período de transição, foi ajustado considerando as seguintes variáveis (P = 0,20; 

Tabela 26). 
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Tabela 26 - Variáveis elegíveis para entrar no modelo final de regressão logística (P ≤ 0,20) baseadas no modelo 
de escore de contagem de células somáticas - São Paulo – 2016 

Variáveis Odds Ratio Valor de P 95% Intervalo de 
confiança 

Controle Referência valor P  ≤0,0001  
Antimicrobiano 0,239  (0,122-0,466) 

Selante 0,745  (0,382-1,452) 
M1 Referência valor P  ≤0,0001  
M2 0,141  (0,016-1,246) 
M3 0,043  (0,005-0,354) 
M4 0,021  (0,026-0,174) 
M5 0,03  (0,003-0,247) 
M6 0,03  (0,004-0,247) 
M7 0,03  (0,004- 0,278) 

Hematócrito 1,043 0,08 (0,991-1,099) 
CHCM  0,957 0,05 (0,909-1,007) 
Proteína 2,121 0,0001 (1,436-3,133) 

Fibrinogênio 1,0016 0,002 (1,0005- 1,0027) 
Ureia 0,988 0,09 (0,974-1,002) 

Creatinina 1,800 0,12 (0,815-3,973) 
LDL  1,104 0,008 (1,020-1,195) 

Albumina  0,888 0,065 (0,772-1,021) 

 

 

Neste modelo foi encontrado que apenas seis variáveis foram estatisticamente 

significativas (P ≤ 0,05) para estimar a probabilidade de um animal apresentar alta CCS 

(Tabela 27). 

 
Tabela 27 - Modelo final de regressão logística (P ≤ 0,05) das variáveis associadas à alta contagem de célula 

somática no período de transição - São Paulo – 2016 
Variável Odds Ratio (95% I.C) Valor de P 

Antimicrobiano  0,258 (0,112-0,599) 0,002 
M3 0,041 (0,004 - 0,390) 0,005 
M4 0,015 (0,0016 - 0,1477) ≤ 0,0001 
M5 0,020 (0,002 - 0,187) 0,001 
M6 0,022 (0,002-0,202) 0,001 
M7 0,022 (0,002 - 0,202) 0,001 

Proteína 5,084 (1,177 - 14,609) 0,003 
Fibrinogênio 1,001 (1,00008 - 1,0027) 0,04 

Albumina  4,307 (1,136 - 16,329) 0,03 
Interação Proteína/Albumina 0,804 (0,669 - 0,966) 0,02 

 
 
 

Além disso, na tabela 28 está demonstrado um modelo de regressão logística para 

isolamento de patógenos causadores de mastite nos quartos mamários de bovinos durante o 

período de transição, foi ajustado considerando as seguintes variáveis (P = 0,20). 
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Tabela 28 - Variáveis elegíveis para entrar no modelo final de regressão logística (P ≤ 0,20) baseadas no 
isolamento de patógenos causadores de mastite bovina - São Paulo – 2016 

Variáveis Odds Ratio Valor de P  95% Intervalo de 
confiança 

Controle Referência valor P = 0,0006   
Antimicrobiano 0,292  0,150-0,571 

Selante 0,805  0,438-1,480 
M1 Referência valor P  = 0,38   
M2 0,619  0,236-1,624 
M3 0,433  0,164-1,145 
M4 0,383  0,144-1,019 
M5 0,337  0,126-0,906 
M6 0,550  0,210-1,445 
M7 0,550  0,210-1,445 

Hematócrito 1,032 0,15 0,986-1,081 
CHCM 0,936 0,01 0,883-0,993 
Proteína 1,967 0,0003 1,347-2,872 

Ureia 0,981 0,01 0,967-0,996 
BHB 0,673 0,08 0,414-1,09 

Fosforo 0,886 0,19 0,739-1,063 
Colesterol 1,002 0,20 0,999-1,006 

Triglicerídeos 1,029 0,0004 1,012-1,046 
LDL 1,059 0,09 0,990-1,132 
HDL 1,014 0,01 1,003-1,026 

Albumina 0,847 0,02 0,719-0,998 

 

 

Neste modelo, observou-se que apenas quatro variáveis foram estatisticamente 

significativas (P ≤ 0,05) para estimar a probabilidade de um animal apresentar exame 

bacteriológico positivo, ou seja, mastite infecciosa (Tabela 29). 

 

 

Tabela 29 - Modelo final de regressão logística (P ≤ 0,05) das variáveis associadas ao isolamento de patógenos 
causadores de mastite bovina - São Paulo – 2016 

Variáveis Odds Ratio (95% I.C) Valor de P 
Tratamento 2 0,371 (0,175 - 0,787) 0,01 

Proteína 1,632 (1,019 - 2,615) 0,04 
Triglicerídeos 1,021 (1,003-1,039) 0,02 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
 São inúmeras as motivações para compreensões das alterações que ocorrem durante o 

período de transição e sua inter-relação com a saúde da glândula mamária. Neste contexto foi 

possível avaliar uma gama de variáveis, dentre parâmetros hematológicos, bioquímicos e 

imunológicos e estabelecer sua associação com ocorrência de mastite neste período.  

 

 

6.1 ERITROGRAMA E LEUCOGRAMA 

 

 

Os parâmetros hematológicos contribuíram para avaliação clínica dos animais durante 

os sete momentos experimentais, apesar de todos os parâmetros se apresentaram dentro dos 

valores de referência (KANECO, 2008; SMITH 2014). 

 Houve variação do eritograma quando pode-se observar maiores valores de hemácias, 

hemoglobina e hematócrito nos animais ao parto (M2) em relação a três semanas pós parto 

(M6) e um mês após o parto (M7), assim como demonstrado por Saut e Birgel Júnior (2012), 

os valores de hemácias, hemoglobina e hematócrito diminuem nos dias subsequentes ao parto.  

No presente estudo houve aumento na porcentagem de neutrófilos no momento do 

parto no GA, o que corrobora com os achados de Todorović e Davidović (2012), devido ao 

aumento nas concentrações séricas de glicocorticoides no momento do parto, o que induz a 

liberação de neutrófilos pela medula óssea. O aumento menos evidente (não estatisticamente 

diferente) também foi observado nos animais do GC e GS, o que deve-se provavelmente à 

migração de neutrófilos da concorrente sanguínea para a glândula mamária infectada nestes 

animais, já que os animais destes grupos apresentaram maior porcentagem de quartos 

mamários infectados ao parto que GA. Neste contexto, sabe-se que, logo após a entrada do 

patógeno invasor, as células epiteliais juntamente com os leucócitos residentes iniciam a 

resposta inflamatória necessária para eliminar a infecção, ou seja, a produção e liberação de 

quimiotáticos para o rápido recrutamento de neutrófilos para o sítio inflamatório. Paape et al. 

(2003) e Ingvartsen e Moyes (2012) descreveram que a primeira linha de defesa celular do 

organismo é realizada pelos neutrófilos, que tem por função fagocitar e produzir ERO para 

matar os patógenos invasores. Congruente a isto, Gomes et al. (2011) encontraram maior 
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porcentagem de neutrófilos no colostro proveniente de glândulas mamárias infectadas, ao 

contrário da maior porcentagem de macrófagos no colostro em vacas com glândula mamária 

sadia, mesmo considerando a alta celularidade do colostro nas glândulas mamárias sadias e 

infectadas. 

Os animais dos três grupos experimentais apresentaram redução da porcentagem e dos 

valores absolutos de eosinófilos no dia do parto (M2). O momento do parto é caracterizado 

por ser um momento muito estressante para o animal, neste momento há grande liberação de 

glicocorticoides na circulação, o que tem impacto no perfil hematológico, gerando um quadro 

que é chamado de leucograma de estresse. Resultados semelhantes foram encontrados 

(FAGLIARI et al., 1998; MEGLIA et al., 2005; SAUT; BIRGEL JÚNIOR, 2006), onde 

estudos diferentes mostram que obtiveram queda nos valores absolutos de neutrófilos e 

eosinófilos nos momentos pós-parto imediato, e uma elevação nos valores absolutos de 

monócitos nos momentos seguintes ao parto.  

 

 

6.2 PROTEINOGRAMA 

 

 

Quanto as proteínas totais, observa-se que nos momentos próximo ao parto (M2, M3 e 

M4) os valores caem. Ademais, observou-se maior concentração sérica de proteína total nos 

animais do GC do que no GS e GA, e maior concentração sérica de proteína total no GS do 

que no GA, o que deve estar relacionado ás infecções intramamárias. Durante a inflamação, a 

infecção e a injúria do tecido leva à produção e liberação de citocinas pelas células de defesa, 

levando a produção de proteínas de fase aguda positivas pelos hepatócitos, com concomitante 

decréscimo na síntese de proteínas de fase aguda negativas, como a albumina (Murata et al., 

2004).  No presente estudo, as diferenças nas concentrações séricas de albumina entre os 

momentos não foram tão evidentes quanto a da proteína total, sugerindo mudanças nas 

concentrações séricas de globulinas, incluindo as proteínas de fase aguda positivas e/ou das 

imunoglobulinas.  

Em um estudo comparando duas dietas, Seifi et al. (2010) não encontraram diferenças 

quando compararam 21 dias pré-parto, três e 21 dias pós-parto, o que difere do presente 

estudo, onde foi verificado diferença nas concentrações de proteína sérica entre o terceiro 

(M3) e 21 dias pós-parto (M6). Piccione et al. (2012) em experimento realizado com vacas 

holandesas encontraram aumento na concentração de proteína total quando compararam o 
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período pós-parto com a 5ª e 15ª semanas de lactação, final de lactação e período de secagem, 

corroborando com os achados do presente estudo. Além disto, congruente ao presente estudo, 

Piccione et al. (2012) não encontraram alterações significativas na concentração sérica de 

albumina. A diminuição nos níveis de proteína total nos momentos do parto da primeira 

semana pós parto ocorrem justamente porque neste período ocorre a colostrogênese, então 

grande parte das proteínas são mobilizadas para a glândula mamária para a formação de 

imunoglobulinas que compõem o colostro (BELL; BURHANS; OVERTON, 2000).  

 

 

6.3 PERFIL METABÓLICO 

 
 

No presente estudo observou-se um pico de glicose no momento do parto. O momento 

que antecede ao parto geralmente é marcado por maior concentração de glicose como 

demostrado por Bell (1995); Drackley, Overton e Douglas (2001) e Mann et al. (2015) e tende 

a cair nos momentos posteriores ao parto devido à alta demanda para a produção de leite. Em 

contraste, Castillo et al. (2005) em estudo realizado com vacas holandesas na Espanha, 

demonstraram que não houve diferença nas concentrações séricas de glicose durante o 

período de dez semanas que antecederam ao parto até duas semanas pós-parto. Atribuímos as 

menores concentrações séricas de glicose dos animais no momento da secagem à possível 

restrição alimentar no momento da secagem considerando a produção média de leite dos 

animais no final da lactação. O fenômeno observado nas concentrações séricas de glicose é 

explicado por Drackley, Overton e Douglas (2001), que elucida que a demanda pela glicose 

aumenta bruscamente no momento do parto, acionando mecanismos compensatórios, como 

por exemplo, elevando as concentrações se somatotoprina e estimulando a lipólise.  

 A utilização dos AGNE e dos corpos cetônicos como o BHB, tem sido amplamente 

empregada como marcadores de BEN (CONTRERAS; SORDILLO, 2011; OSPINA et al., 

2013; MANN et al., 2016), que foi evidenciado ao parto em todos os grupos experimentais.  

Segundo Leblanc (2010), os valores de AGNE da circulação estão associados ao 

quanto a vaca mobilizou de gordura, enquanto o BHB é reflexo da oxidação completa, ou não 

dos lipídios pelo fígado. Quando avaliamos os AGNE, os animais no M2 apresentaram maior 

concentração sérica de AGNE do que os demais momentos para todos os grupos, isso 

significa que mesmo estando dentro dos valores de referência, que segundo Contreras e 

Sordillo (2011), no período do parto é de cerca de 0,75 mmol/L, houve maior mobilização de 
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gordura no momento do parto, justamente onde há maior demanda por energia para o 

momento do parto e para a produção de leite, o que corrobora com os resultados encontrados 

para BHB, indicando que o fígado  não foi capaz de metabolizar todos os ácidos graxos, 

liberando dessa forma corpos cetônicos na circulação, mais especificamente o BHB. 

Por outro lado, em um estudo realizado por Duffield et al. (2009) ao associar os efeitos 

da hipercetonemia na produção de leite em vacas no inicio de lactação, verificaram que níveis 

elevados de BHB (até 1,4 mmol/L) na segunda semana pós parto tem impacto positivo na 

produção de leite, gerando ganho de 240 kg de leite por vaca, no mesmo experimento ao 

avaliarem a primeira semana pós parto verificaram que os animais que apresentavam níveis 

acima de 1,8 mmol/L apresentaram queda de 300 kg na produção de leite por vaca. 

Resultados semelhantes à este estudo foram encontrados por Weber et al. (2015), ao 

compararem diferentes dietas para o período de transição em vacas holandesas de alta 

produção, eles verificaram que há diferença nas concentrações séricas de BHB entre os 

momentos pré-parto (56, 28 e sete dias pré-parto) e pós-parto (um, sete, 14 e 28 dias pós-

parto) com aumento significativo no momento do parto, enquanto para AGNE não foram 

observadas diferenças entre os momentos, em contraste no presente estudo houve maior 

concentração séricas de AGNE no momento do parto e sétimo dia pós-parto. Alvarenga et al. 

(2015) em um estudo realizado em com vacas no período de transição, exatas três semanas 

pré-parto até três semanas pós-parto, encontrou diferença entre as três semanas que 

antecederam ao parto, com menores concentrações de AGNE e BHB quando comparada com 

as três semanas pós-parto, semelhando ao que foi encontrado pelo presente estudo. 

Dietas bem balanceadas na quantidade de energia adequada para os animais durante 

este período pode atenuar os afeitos da lipomobilização (HOFFMAN et al., 2001; 

SILVESTRE et al., 2011; CHAPINAL et al., 2012) apresentando níveis aceitáveis de AGNE 

e BHB na circulação, e assim diminuindo a susceptibilidade à infecções que são comuns neste 

período.  

Os animais apresentaram maior concentração de colesterol, LDL e HDL no momento 

da secagem (M1), seguido por uma queda no momento do parto, como previamente descrito 

(KURPIŃSKA et al., 2015; NEWMAN et al., 2016), reflexo da mobilização de gordura 

realizada no final da gestação para manutenção do feto e produção de leite/colostro. Os níveis 

de colesterol, LDL e HDL logo após o parto voltaram a subir gradativamente, o que está 

ligado ao fato de após o parto a vaca aumenta o consumo de MS, assim há maior disposição 

de acetato pelo rúmen, que é o principal precursor do colesterol (DRACKLEY et al., 2014). 
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 Em estudo similar por Moreira et al. (2015) encontraram diferença nas concentrações 

séricas de colesterol entre as semanas que antecedem ao parto, mais especificamente, entre a 

quatro semanas anterior ao parto e o parto. No mesmo estudo (MOREIRA et al., 2015), 

observaram diferença entre as concentrações médias de TG entre os momentos que antecedem 

ao parto e o parto, o que não foi encontrado pelo presente estudo.  

 Pogliani e Birgel Júnior (2007), em estudo visando estabelecer valores de referência 

para bovinos da raça holandesa não encontraram diferença estatística nas concentrações de 

colesterol entre animais com seis e nove meses de gestação, e animais com até 30 dias de 

parição. A maior transportadora do colesterol pela circulação é a HDL, encontrada em menor 

concentração sérica, a LDL também é responsável pelo transporte de colesterol na circulação, 

e queda nas concentrações séricas dessas duas lipoproteínas é um indicativo de esteatose 

hepática (NEWMAN et al., 2016). 

 

 

6.4 CÁLCIO  

 

 

A demanda por cálcio durante todo o período de transição é muito importante, pois 

além de regular uma série de hormônios, como a insulina, ele está diretamente ligado a 

motilidade ruminal, diminuindo o consumo de MS, aumentando a mobilização de gordura no 

início da lactação (GOFF, 2008). Observou-se que não houve diferença entre os momentos na 

concentração sérica de cálcio e fósforo, mesmo considerando a influência da glândula 

mamária, ou seja, a demanda para a produção de leite. Neste ínterim, (GOFF; KIMURA; 

HORST,  2002) demostraram que vacas mastectomizadas não desenvolveram hipocalcemia, 

além de outras doenças no pós-partos, enquanto todas as vacas intactas desenvolveram a 

doença, evidenciando o quão forte é o influxo deste mineral para a glândula mamária. Ainda 

Goff (2008), elucida que, vacas que apresentam concentrações de cálcio entre 5,5 e 8 mg/dL 

apresentam quadro de hipocalcemia subclínica. Deve-se salientar que existe um influxo 

fisiológico de cálcio natural para a glândula mamária durante o final da gestação da gestação 

para a produção de leite, mas ao mesmo tempo mecanismos compensatórios como o aumento 

da absorção de cálcio pelo intestino e a mobilização de cálcio dos ossos, são ativados na 

tentativa de equilibrar as quantidades desse mineral na circulação (GOFF, 2008).  

 No presente estudo os animais do GA apresentaram menores concentrações séricas de 

cálcio, quando comparados com os demais grupos experimentais, especialmente o GS, isso 



6  D iscussão | 76 

 

provavelmente deve-se ao fato de os animais apresentaram maior proporção de glândula 

hígida comparada aos demais grupos, o que pode ser comprovado pela proporção de quartos 

mamários infectados (Tabela 17), dessa forma, com uma glândula saudável, a produção de 

leite é otimizada, levando a maior demanda de cálcio do que os animais com que 

apresentaram maior número de quartos mamários infectados, o que compromete o tecido da 

glândula mamária levando a menor produção de leite e  menor demanda de nutrientes como o 

cálcio. 

 

 

6.5 FUNÇÃO HEPÁTICA 

 

 

O proteinograma pode ser analisado juntamente com as provas de função hepática 

como método auxiliar ao diagnóstico de insuficiências hepáticas (BIRGEL JÚNIOR et al., 

2003). A AST apresentou valores dentro dos previamente estabelecidos para a espécies, onde 

o esperado para a espécie varia entre 78 a 138 UI/L, e é considerada uma enzima hepática 

específica para bovinos, que indica dano hepático mesmo em condições subclínicas (MEYER; 

HARVEY, 1998), em contraste com a ALT. Deste modo, não há muitos trabalhos 

descrevendo a atuação da ALT em bovinos. Em um trabalho similar a este Todorović e 

Davidović (2012), não encontraram diferença nos valores de ALT durante o período de 

transição, diferentemente do presente estudo. Os animais de todos os grupos do presente 

experimento apresentam menor atividade enzimática de AST no momento da secagem (M1), 

quando comparado ao momento do parto até o 21º dia pós-parto. Em estudo realizado por 

Birgel Júnior et al. (2003) com vacas holandesas, os autores não encontraram diferença entre 

o terço final da gestão, onde foi considerado de sete a nove meses de gestação e o puerpério 

recente com até 15 dias de parida. Porém, neste mesmo estudo verificou-se aumento na 

atividade enzimática da AST no momento do parto até o sétimo dia pós-parto quando 

comparado com o momento da secagem, o que discorda com o presente estudo. Já Moreira et 

al. (2015), em estudo utilizando vacas mestiças, verificaram diferença na atividade enzimatica 

da AST quando compararam três semanas anterior ao parto com o momento do parto, e 

verificaram maior atividade no momento do parto quando comparado aos demais momentos, 

o que corroboram com os achados do presente estudo. A elevação da AST no período pós-

parto no presente estudo é esperado devido ao intenso esforço muscular exercido pelo animal 

no momento do parto, o que faz com que haja uma lise muscular liberando esta enzima na 
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circulação (BIRGEL JÚNIOR et al., 2003). Segundo Todorović e Davidović (2012) a enzima 

hepática AST é a mais presente no fígado e eleva suas atividades quando há aumento na 

permeabilidade da membrana dos hepatócitos, que ocorre devido ao desequilíbrio metabólico 

gerado pela condição do animal, somado à lactação. A GGT é um marcador para doenças 

hepatobiliares como a colestase, mas também é um bom marcador para disfunção hepáticas 

(KANEKO, 2008). Já para os achados da enzima GGT, o estudo de Birgel Júnior et al. (2003) 

corroboram os achados do presente estudo, onde não foram encontradas alterações 

significativas. No mesmo estudo citado para perfil metabólico, Moreira et al. (2015), não 

encontraram os mesmos resultados que o presente estudo, ou seja, diminuição na atividade da 

enzimas hepática AST, ao comparar os momentos pré-parto com os momentos pós-parto.  

 

 

6.6 FUNÇÃO RENAL 

 
 

A síntese de ureia é realizada pelos hepatócitos no fígado e deriva da amônia que é 

resultado da degradação do catabolismo de aminoácidos, parte de sua excreção é feita pelos 

rins, porém em condições de hipovolemia, quase 60% da ureia é reabsorvida e volta para 

circulação, elevando sua concentração (SMITH, 2014). A ureia pode ainda ser influenciada 

por fatores dietéticos, como composição de aminoácidos e quantidade de proteína da dieta, a 

degradação sofrida por estes no rúmen, além da própria função hepática e renal 

(CAVESTANY et al., 2005).  

Observou-se maior concentração sérica de ureia em todos os grupos experimentais no 

dia do parto, com valores acima do que é considerado fisiológico (SMITH, 2014), que varia 

entre 20 e 30 mg/dL. Piccione et al. (2012), encontraram concentrações séricas de uréia menor 

no momento do parto, quando comparado com as 5ª e 15ª semanas de lactação e final de 

gestação, o que discorda dos resultados do presente estudo. Já em estudo realizado por 

Gonçalves e Kozicki (1997), foi observada uma elevação nas concentrações plasmáticas de 

ureia em vacas holandesas que apresentaram ou não retenção de placenta no período pós-

parto, corroborando com os achados do presente estudo.  

Quanto às concentrações de creatinina foi observado maiores concentrações séricas de 

creatinina na primeira semana pós-parto, sendo bem evidenciado no momento do parto (M2), 

quando comparado após 15 dias pós-parto. As concentrações séricas de creatinina no sangue 

são relacionadas ao metabolismo muscular, o que justifica sua elevação no momento do parto, 
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uma vez que o esforço realizado pelos animais no momento do parto é intenso há maior 

liberação de creatinina na circulação (SMITH, 2014).  

Em contraste com o presente estudo , em estudo realizado por Castillo et al. (2005), 

com 39 vacas holandesas multíparas, não foi observada alteração nas concentrações séricas de 

creatinina ao comparar 75 dias pré-parto com uma semana pós-parto. Piccione et al. (2012) 

observaram menores concentrações séricas de creatinina no final de gestação e início de 

lactação, 5ª e 15ª semanas de lactação em relação ao parto, o que corrobora com os 

encontrados no presente estudo. 

 

 

6.7 Parâmetros Locais (Glândula Mamária) 

 

 

Existem diferentes maneiras de avaliação para detecção de mastite, uma dela é através 

da avaliação do indivíduo, onde pode-se avaliar o CMT, a CCS e o isolamento de patógenos 

causadores de mastite do leite destes indivíduos, também pode-se fazer a avaliação do 

rebanho, pela CCS do tanque de expansão (PYÖRÄLÄ, 2003). No presente estudou avaliou 

os animais individualmente, como ferramenta de gestão e monitoramento por meio de análise 

de CMT, CCS e análise microbiológica. Usualmente valores aceitáveis de CCS no leite 

variam entre 100.000 a 200.000 células por mL, contagens acima destes valores já são 

consideradas como mastite subclínica (PYÖRÄLÄ, 2003; SCHUKKEN et al., 2003; 

BANSAL et al., 2005).  

Foi encontrado no presente estudo, maior escore de CMT no momento da secagem 

(M1), um indicativo de IMI. Além disto, quando avaliamos o GA no momento do parto, 

observou-se uma queda nos valores de escore de CMT, justamente pelo fato do uso do 

antimicrobiano no período de secagem, que além de tratar as IMI existentes, previne novas 

IMI durante um período de alta susceptibilidade, ou seja, após à secagem. Por outro lado, o 

uso de selantes internos de teto à base de subnitrato de bismuto age apenas como uma barreira 

física impedindo que novos patógenos adentrem no canal do teto, sem que as IMIs já 

existentes sejam eliminados por sua ação (GODDEN et al., 2003), o que pode explicar os 

resultados encontrados, uma vez que a resposta do GA foi melhor quando comparada ao GS, 

pois houve queda nos indicadores de mastite, como o CMT, a CCS e menor isolamento de 

patógenos causadores de mastite no exame microbiológico, indicando a efetividade do 

tratamento. Congruentes aos resultados do CMT, que indiretamente também avalia a 
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celularidade do leite, observou-se diferença entre os tratamentos, onde o GA apresentou 

menor CCS no leite quando comparado aos demais grupos para as duas variáveis, e o GS 

apresentou menores quantidades de CCS quando comparado ao GC, o que confirma a 

efetividade do tratamento antimicrobiano na secagem, e ainda com resultados menos 

expressivos, o uso do selante interno de tetos na secagem. 

Neste contexto, sabe-se que a fase com maior chance de ocorrência de novas IMI é a 

involução ativa, devido ao aumento no número de patógenos presentes na pele do teto 

associada à maior pressão interna do teto, o que dilata seu canal, permitindo a entrada destes 

patógenos (SMITH; HOGAN, 1982; NICKERSON, 1989), especialmente em condições de 

alto desafio (> 250.000 células/mL no tanque; BARKEMA et al., 1998). 

Quando associamos os resultados encontrados às análises de CCS, também observou-

se tanto para CCS automática, quanto para CCS microscópica, que o momento da secagem e 

do parto foram os que apresentaram maiores CCS em comparação aos demais momentos. No 

que se refere-se ao momento da secagem, isso ocorre, pelo menos em parte, devido às IMIs 

que persistem durante a lactação. Além disto, sabe-se que a celularidade no leite de animais 

na fase final de lactação (LAEVENS et al., 1997) e no colostro (GOMES et al., 2011) é maior 

mesmo em amostras provenientes de glândulas mamárias sadias. No entanto, salienta-se que 

apesar do fenômeno fisiológico de maior celularidade no colostro e no leite de animais no 

final da lactação, sabe-se que as IMIs são as principais responsáveis pelo expressivo aumento 

da celularidade do leite (PYÖRÄLÄ, 2003; DELLA LIBERA et al., 2011; MIRA et al., 

2013).  

Em um estudo avaliando a aplicação de terapia de vaca seca, com antimicrobiano e 

terapia combinada (uso de antimicrobiano e selante), Berry e Hillerton (2007) em rebanho 

com baixa CCS verificaram que a terapia combinada diminuiu a incidências de novas IMI 

quando comparado com a ação do antimicrobiano isoladamente, e verificaram também que os 

animais que permaneciam mais de dez semanas secas apresentaram maior IMI quando 

comparada aos grupo que de até dez semanas de período seco. 

Os animais do presente estudo apresentaram alta CCS, onde os animais no M1 

apresentaram 5,66 CCS, porém ao converter este numero que está representado em função 

logarítmica temos aproximadamente 457,000 CSS por mL na contagem de CCS, o que para 

Pyörälä, (2003); Schukken et al. (2003) e Della Libera et al. (2011) é acima do limite 

aceitável para um quarto mamário sadio (sem infecção intramamária). O grupo tratado com 

antimicrobiano apresentou menor CCS, aproximadamente 54,000 CCS por mL, e como 

esperado menor isolamento de patógenos quando comparado aos demais tratamento, 
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considerando o efeito das IMIs sobre a celularidade do leite, o que enfatiza o efeito do 

tratamento a base de antimicrobiano no periodo seco, o ajuda a erraditar infecções que já 

existentes e a previnir novas possíveis infecções intramamárias durante o período seco 

(GODDEN et al., 2003; BERRY; HILLERTON, 2007a). 

 Ao avaliar a eficácia da utilização de antimicrobiano, selante interno de teto e terapia 

combinada em vacas com alta e baixa CCS, Bradley et al. (2010) encontraram que os animais 

que apresentaram alta CCS, tratados com terapia combinada no momento pós-parto, 

apresentaram menor isolamento de patógenos no exame microbiológico quando comparado 

aos animais tratados somente com antimicrobiano. Já para os animais com baixa CCS tratados 

com selante interno, e terapia combinada não apresentaram o mesmo resultado. 

Em um estudo avaliando duas terapias de vacas seca (HUXLEY et al., 2002), 

aplicaram selante interno de teto a base de subnitrato de bismuto em um grupo, e 

antimicrobiano a base de cefalônio anidro em outro grupo, e verificaram que a aplicação do 

selante interno a base de subnitrato de bismuto reduzia a incidência de novas IMI, comparado 

com o antimicrobiano, o que não foi encontrado pelo presente estudo, porém os animais 

utilizados pelo estudo de Huxley et al. (2002), apresentavam CCS abaixo de 200.000 células 

por mL, indicando rebanhos com baixo desafio e com baixa prevalência de patógenos maiores 

causadores de mastite, diferentemente do presente estudo, o que justifica uma resposta 

positiva para utilização do selante interno de teto.  

Os resultados de CMT, CCS, e microbiológico encontrados pelo presente estudo 

podem ser justificados pela utilização da terapia de vaca seca com antimicrobiano de amplo 

espectro no GA, e parcialmente no GS, justificado pelo uso de selante interno que preveniu 

novas IMI, uma vez que ambos apresentaram menor escore de CMT e CCS além de menor 

isolamentos de patógenos no leite em relação ao GC. A utilização de antimicrobianos de 

amplo espectro tem se mostrado eficaz na eliminação de patógenos já existentes no momento 

da secagem, e na prevenção de novas IMI durante o período seco até a primeira semana de 

lactação (HUXLEY et al., 2002). No presente estudo observou-se um predomínio das 

bactérias do grupo de Staphylococcus coagulase-negativa nos isolamentos realizado no 

período do parto e pós-parto, assim como o encontrado por Dingwell, Kelton e Leslie (2003). 

Essas bactérias são classificadas como oportunistas, aproveitam o desequilíbrio imunológico e 

fisiológico gerado pelo período de transição e associados ao ambiente desfavorável penetram 

no canal do teto gerando o quadro de mastite (SORDILLO, 2005). 
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6.8 LEUCÓCITOS MONONUCLEARES E POLIMORFONUCLEARES 

 

 

Ao avaliar a CCS diferencial do leite pode-se estabelecer uma relação com as outras 

variaveis, associa-la à presença da mastite, e ao tamanho da resposta frente ao patónego. As 

células somáticas do leite de glândulas mamárias sadias representam um conjunto composto 

predominante por de macrófagos (66 a 88%), neutrófilos, e células epiteliais da glândula 

mamária (PYÖRÄLÄ, 2003). Pelos resultados encontrados, pode-se concluir que a utilização 

do antimicrobiano no momento da secagem contribuiu tanto para erradicar infecções já 

existentes, quanto para evitar novas IMI no período seco, o que refletiu nos resultados da CCS 

e sua contagem diferencial, e pode ser confrontado juntamente com as análises de 

microbiológico. Porém, a utilização de selantes interno contribuiu na prevenção de novas IMI 

no período de transição, porém não trata infecções intramamárias existentes, dessa forma as 

concentrações, tanto de células mononucleares, quanto de polimorfonucleres foram superiores 

quando confrontadas com os resultados do GA. 

Quando comparamos com os resultados de agentes etiológicos da mastite bovina  

isolados dos quartos mamários vemos que os momentos onde os patógenos causadores de 

mastite foram mais frequentemente isolados foram no momento da secagem, e momento do 

parto, o que justifica, pelo menos em parte, as maiores CCS nestes momentos, pois há um 

maior influxo de leucócitos polimorfonucleares, especialmente os neutrófilos, para a glândula 

mamária na tentativa de combater o patógeno invasor da glândula. E depois que os neutrófilos 

cumprem sua função de eliminar os patógenos, os macrófagos migram para o sítio 

inflamatório, para eliminar os debris dos neutrófilos uma vez que estes entram em apoptose 

após a fagocitose e produção ERO para matar os patógenos, expressando fosfatilserina que é 

reconhecida pelos macrófagos, que os fagocita, evitando assim a liberação de grânulos 

citotóxicos e ERO dos neutrófilos para o ambiente mamário, minimizando assim danos 

teciduais e amplificação do processo inflamatório (PAAPE et al., 2003; PESSOA et al., 

2012).  

A presença das imunoglobulinas no colostro contribui para transferência de imunidade 

passiva ao bezerro, somado a isto, a presença destas no colostro contribui na prevenção de 

novas IMI, e logo após o momento do parto há um declínio nas concentrações de 

imunoglobulinas totais  no leite. A maior parte das imunoglobulinas presente no colostro e no 

leite deriva do sangue, os demais são produzidas na mama (STELWAGEN et al., 2009).  
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Durante o experimento não foram observadas diferenças entre os momentos 

experimentais em todos os grupos experimentais, mas foi observado que os animais do GC 

apresentaram maior concentração sérica de IgM do que os animais do GS. Em um estudo 

comparando as concentrações de imunoglobulinas do soro e do colostro em vacas holandesas, 

Ježek, Malovrh e Klinkon (2012), também não encontraram diferença significativa nas 

concentrações séricas de imunoglobulinas, tanto para IgG, quanto para IgM quando comparou 

30 dias pré-parto e oito semanas pós-parto. Herr, Bostedt e Failing (2011) mensuraram as 

concentrações séricas de IgG e IgM no sangue de vacas holandesas no período de transição e 

também não observaram diferenças nas concentrações de IgM, mas constaram que animais 

multíparas, que haviam parido mais de três vezes apresentavam concentrações superiores aos 

animais que haviam parido somente duas. 

Quanto a quantificação das imunoglobulinas do leite os animais do presente estudo 

apresentaram maiores concentrações de IgM, IgG1 e IgG2 no leite no momento da secagem 

(M1) e na primeira semana pós-parto, tendo destaque o momento do parto, onde só há 

colostro. Quando avaliamos as diferenças entre os tratamentos, vemos que no momento do 

parto (M2) houve aumento na concentração de IgG2 no colostro do GA em comparação com 

os demais grupos, o que indica que o grupo tratado com antimicrobiano, por ter sofrido menor 

desafio, alcançou maiores níveis de imunoglobulinas no momento do parto. O que não foi 

encontrado para IgM e para IgG1, onde o GC apresentou maior concentração de IgM, e o GS 

apresentou maior concentração de  IgG1. Segundo Detilleux et al. (1995), as imunoglobulinas 

G (IgG1 e IgG2), constituem 90% do colostro, enquanto IgM e IgA são a menor parte desta 

composição, além disso, a grande presença de IgG2 no colostro contribui para a função de 

opsonização dos neutrófilos. Em um estudo comparando duas diferentes técnicas de 

mensuração de IgG de colostro e plasma sanguíneo, através de ELISA, e de Imunodifusão 

Radial, Gelsinger et al. (2015), verificaram que há diferença entre as duas técnicas, sendo que, 

ao utilizarem ELISA, verificaram que as concentrações de IgG no plasma e no colostro eram 

siginificativamente menores em comparação às mensuradas por imunodifussão radial, o que 

pode justificar os valores baixos para ambas as IgGs (IgG1 e IgG2) no presente estudo. 

Ademais Gelsinger et al. (2015), ao compararem a mensuração de imunoglobulinas IgG por 

Imunodifussão radial e ELISA concluíram que a comparação direta dos resultados de ELISA 

e Imunodifussão radial não é recomendada, portanto a eficácia destes ensaios não pode 

definida, e justificariam a inexpressividade dos resultados encontrados no presente estudo. 

Além disto, o presente estudo não encontrou diferenças na porcentagem de neutrófilos 

reativos ao teste do NBT sem estímulo e estimulados com partículas de zymosan. 
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Similarmente, Rinaldi et al. (2008) também não encontraram diferença na mensuração das 

ERO por ensaios de quimioluminescência dependente do luminol e redução do citocromo C 

em leucócitos PMN estimulados ou não com partículas de zymosan em vacas no período pós-

parto (1 a 8 dias pós-parto) quando comparado com vacas no terço médio da lactação (100 a 

200 dias de lactação). Deve-se salientar que as técnicas descritas acima não diferenciam a 

produção intracelular e a liberação de ERO pelos leucócitos PMN. No entanto, estes autores 

ao empregarem técnicas mais específicas para a mensuração da produção intracelular de ERO, 

observaram maior produção intracelular de ERO pelos PMN isolados de vacas no período 

pós-parto imediato. 

 

 

6.9 ABORDAGEM DO MODELO DE RISCO 

 

 

A abordagem mais ampla e a melhor compreensão das condições subjacentes das 

mastites podem auxiliar na prevenção da doença e em estratégias de controle e diagnóstico 

desta enfermidade, possibilitando maximizar o potencial genético de vacas leiteiras para a 

produção de leite, resultando no aumento da lucratividade para os produtores de leite. Neste 

contexto, sabe-se que as alterações metabólicas durante o período periparturiente podem 

predispor as vacas leiteiras à várias enfermidades, e dentre elas destaca-se a mastite. Desta 

forma, a identificação de marcadores sanguíneos relacionados aos distúrbios metabólicos 

como fatores de risco à mastite durante este período pode ser uma ferramenta importante no 

controle e diagnóstico da mastite. No presente estudo, por modelo multivariado de regressão 

logística foi possível determinar dentre vários marcadores sanguíneos quais estariam 

relacionados ao isolamento de patógenos causadores de mastite (mastite infecciosa) e à alta 

CCS durante o período periparturiente em vacas leiteiras sobre diferentes condições 

profiláticas, ou seja, o uso de antimicrobianoterapia de vaca seca ou selante interno de tetos.  

No presente estudo, a concentração sérica de proteína total (odds ratio = 5,083; P = 

0,003), albumina (odds ratio = 4,307; P = 0,02), interação proteína e albumina (odds ratio = 

0,804; P = 0,046) e fibrinogênio (odds ratio = 1,001; P = 0,003) como variáveis associadas à 

alta CCS (> 200.000 células mL-1). Similarmente, a concentração sérica de proteína total 

(odds ratio = 1,632; P = 0,04) e triglicerídeos (odds ratio = 1,021; P = 0,02) foram associadas 

ao isolamento de patógenos causadores de mastite em amostras de leite assepticamente 

coletadas durante o período periparturiente. Embora os resultados do presente estudo, a priori, 
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apareçam ininteligível, já que as variáveis amplamente estudadas e relacionadas aos distúrbios 

metabólicos durante o período periparturiente, como por exemplo BHB, AGNE e glicose 

(REZAMAND et al., 2007; MOYES et al., 2009; SORDILLO et al., 2009; OPSOMER et al., 

2014; SORDILLO, 2016), não foram sequer elegíveis para entrar no modelo de regressão 

logística para identificar quais marcadores sanguíneos são relacionados à alta CCS e ao 

isoladamente de patógenos mastite em vacas leiteiras, outras variáveis simples e de fácil 

determinação à campo com o uso de um simples refratômetro, como a mensuração da proteína 

total, foi associado à alta CCS e ao isolamento de patógenos em amostras de leite no período 

estudado. 

Neste contexto, Rezamand et al. (2007) descreveram que apesar das concentrações de 

AGNE e BHB aumentarem no parto, como encontrado no presente estudo, estas variáveis não 

foram associadas à novas infecções intramamárias durante o período pós-parto. Por outro 

lado, Le Blanc et al. (2004) e Rezemand et al. (2007) sugeriram que os novos casos de 

infecções intramamárias foram associados à redução da concentração plasmática de 

colesterol, provavelmente associado à menor habilidade do fígado de transportar 

lipoproteínas, pelo qual o colesterol é transportado. No presente estudo, apesar do colesterol 

ser uma variável elegível para entrar no modelo de regressão logística para o modelo final de 

regressão logística, ela não foi estatisticamente diferente (P = 0,20). Por outro lado, no 

presente estudo, a concentração sérica de triglicerídeos foi considerada como fator de risco 

para o isolamento de patógenos causadores de mastite no período pós-parto, no caso a chance 

de isolamento de patógenos causadores de mastite aumenta 2,1% a cada aumento de uma 

unidade (mg/dL) de triglicérides sérico. Kushibiki et al. (2000, 2002) ao avaliarem o efeito da 

infusão do fator de necrose tumoral-α (TNF-α) sobre o metabolismo lipídico em novilhas, 

observaram que a infusão de TNF-α recombinante elevou rapidamente a concentração de 

triglicérideos em novilhas (0,5 h após a infusão). Neste contexto, sabe-se que o TNF-α 

apresenta um papel chave no preâmbulo e na regulação da resposta inflamatória e imune, e 

tem a habilidade de mediar a hipertrigliceridemia que acontece em associação com a infecção 

(GRUNFELD; PALLADINO, 1990; KUSHIBIKI et al., 2000). Neste ínterim, sabe-se que 

vacas com mastite subclínica no período pós-parto apresentaram maiores concentrações de 

TNF-α quatro semanas anterior ao parto do que vacas sadias (DERVISHI et al., 2015), o que 

pode justificar os resultados encontrados no presente estudo. 

Além disto, Souza et al. (2011) reportaram que animais infectados pelo vírus da 

leucemia bovina (VLB) apresentaram maior concentração de triglicérides que animais sadios. 

Congruente a isto, posteriormente, Della Libera et al. (2015) relacionou à infecção pelo VLB, 
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especialmente em animais com linfocitose persistente, às disfunções das células do sistema 

imune isoladas do leite, especialmente os neutrófilos, o que pode em parte favorecer os 

animais infectados pelo VLB à novas infecções intramamárias considerando a importância 

desta população leucocitária na defesa da glândula mamária, o que deve ser ainda mais 

evidente no período periparturiente.  

A concentração sérica de proteínas foi considerada em ambos os modelos de regressão 

logística como um fator de risco para à mastite, ou seja, modelos de regressão logística para 

alta CCS e isolamento de patógenos causadores de mastite em amostras de leite coletadas 

assepticamente. Neste contexto, a concentração de proteínas séricas tem sido amplamente 

utilizada para avaliar infecções que ocorrem durante o período pós-parto, e influenciam o 

intervalo de concepção (ROWLANDS et al., 1977; PICCIONE et al., 2011). Por outro lado, 

foi observado a interação proteína e albumina, indicando que o efeito da concentração sérica 

da proteína total na resposta avaliada depende da albumina, e analogamente o efeito da 

concentração sérica de albumina depende da proteína total. Desta forma, a interação entre a 

concentração sérica de proteínas totais e albumina foi classificado como fator de proteção 

(odds ratio < 1,0). Os níveis plasmáticos das proteínas totais sofrem variações de acordo com 

as alterações das suas frações, representadas pelas globulinas e albumina. Assim, inicialmente 

no modelo de regressão logística para alta CCS, a albumina – a proteína plasmática mais 

abundante em bovinos representando cerca de 35 a 50% da proteína total em bovinos 

(MURATA et al., 2004; KANEKO et al., 2008), apresentou como como fator de proteção 

(odds ratio = 0,888, P = 0,065; Tabela 26), enquanto que a proteína total apresentou como 

fator de risco (odds ratio = 2,121, P = 0,0001; Tabela 26), e no modelo final a interação 

proteína e albumina apresentou como fator de proteção (odds ratio = 0,804, P = 0,046). 

Similarmente, inicialmente no modelo de regressão logística para isolamento de patógenos 

causadores de mastite, a albumina apresentou como fator de proteção (odds ratio = 0,846, P = 

0,02; Tabela 28) e a proteína total como fator de risco (odds ratio = 1,966, P = 0,0003; Tabela 

28) e também para proteína total no modelo de regressão logística final (odds ratio = 1,632, P 

= 0,04; Tabela 29). Desta forma, podemos concluir que a albumina atua como fator de 

proteção, e isto deve-se provavelmente ao fato de ser considerada como proteína de fase 

aguda negativa. Deve-se lembrar que, a inflamação, a infecção e a injúria do tecido leva à 

produção e liberação de citocinas pelas células de defesa, levando a produção de proteínas de 

fase aguda positivas pelos hepatócitos, com concomitante decréscimo na síntese de proteínas 

de fase aguda negativas, como a albumina (MURATA et al., 2004).  Desta forma, a 

discrepância entre proteínas totais e albumina como fatores de risco/proteção no modelo de 
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regressão logística deve-se provavelmente à outra fração proteica, ou seja, às globulinas. 

Dentre as globulinas, destaca-se importantes proteínas de fase aguda positivas [ex: α1-

antitrypsina, α1-ácido glicoproteína, ceruloplasmina, amiloide sérico A, haptoglobina, α2-

macroglobulinas, fibrinogênio, sistema complemento (C3 e C4), proteína C reativa e ferritina, 

além das imunoglobulinas (KANEKO et al., 2008). Assim, as globulinas podem ser 

importantes marcadores de infecção intramamária em bovinos durante o período 

periparturiente, como já demonstrado para proteínas de fase aguda, sendo que algumas são 

consideradas como indicadores precoces da mastite bovina, da gravidade da infecção 

intramamária, e até eficácia ao tratamento (PYÖRÄLÄ, 2003; MURATA et al., 2004; SAFI et 

al., 2009; PYÖRÄLÄ et al., 2011; TOTHOVA et al., 2014). Não é por acaso que o 

fibrinogênio, por sua vez, uma proteína de fase aguda positiva em bovinos, também 

apresentou como fator de risco no modelo final para alta CCS (odds ratio = 1,001; P = 0,003), 

ou seja, a chance do animal apresentar alta CCS aumenta 0,1% a cada aumento de uma 

unidade (mg/dL) de fibrinogênio plasmático. No entanto, as proteínas de fase aguda são 

marcadores inespecíficas para doenças infecciosas, ou seja, qualquer infecção pode levar à 

alterações na concentrações séricas, e não especificamente é resultante apenas de casos de 

mastite infecciosa (MURATA et al., 2004; TOTHOVA et al., 2014). Apesar disto, deve-se 

lembrar que vários trabalhos apontam associações entre a saúde da glândula mamária e a 

redução no desempenho reprodutivo (SCHRICK et al., 2001; HUDSON et al., 2012), e ainda 

há estudos que demonstraram correlação genética entre a ocorrência de mastite e outras 

problemas sanitários em vacas leiteiras como distocia, retenção de placenta, metrite, 

hipocalcemia e ovários císticos (LIN et al., 1989). Assim, é esperado que vacas que 

apresentam a reposta imune comprometida, especialmente durante o período periparturiente, 

seriam mais susceptíveis à mastite, assim como para outras enfermidades (THOMPSON-

CRISPI et al., 2012). No entanto, estudos futuros considerando associações entre as distintas 

proteínas de fase aguda, ou grupos de proteínas de fase aguda, e as enfermidades que 

acometem os bovinos, especialmente no período periparturiente, devem ser melhor 

investigadas.  

Ademais, o presente estudo ainda apontou que a terapia de vaca seca com o 

antimicrobiano a base de cefalônio anidro foi associado à menor CCS (odds ratio = 0,258; P 

= 0,002) e menor isolamento de patógenos causadores de mastite (odds ratio = 0,371; P = 

0,01). Corroborando com os resultados do presente estudo, Berry e Hillerton (2002), 

utilizando o mesmo antimicrobiano na secagem, observaram que maior número de novas 

infecções intramamárias ao parto nos animais não tratados que nos animais que receberam 
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antimicrobianoterapia na secagem. Por outro lado, embora a antimicrobianoterapia de vaca 

seca seja uma prática utilizada para eliminar infecções intramamárias existentes e prevenir 

novas infecções intramamárias durante o período seco, por outro lado recente enfoques com a 

preocupação com a saúde pública recomendam o uso prudente de antimicrobianos, já sua 

utilização discriminada pode levar a seleção de isolados bacterianos resistentes aos 

antimicrobianos e o risco de resíduos antimicrobianos no ambiente (BERRY; HILLERTON, 

2002). Além disto, esta prática não protege contra infecções próximas ao parto, resíduos no 

leite podem ser encontrados dependendo da duração do período seco, e não é eficaz contra 

todos os tipos de agentes envolvidos nas infecções da glândula mamária (NICKERSON; 

OWENS, 1993). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Através dos modelos de regressão logístico foi possível identificar que alterações nos 

parâmetros como a proteína, albumina, fibrinogênio, servem de biomarcadores associadas à 

mastite bovina do período seco até o final do período de transição, sem que os determinasse 

como causa ou efeito. 

Também concluí que as alterações metabólicas específicas e características do período 

de transição nos parâmetros sanguíneos sobrepõe o efeito dos protocolos de secagem com 

emprego de antimicrobiano ou selante. 

Em vistas dos achados  sugere-se que o perfil sistêmico da vaca no periparto está 

associado à mastite. 
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