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RESUMO 

 

CARVALHO, D. D. Sensibilidade à insulina e metabolismo oxidativo em cordeiros 

provenientes de ovelhas suplementadas com vitamina E no período pré-parto. [Insulin 

sensitivity and oxidative metabolism in lambs born from ewes supplemented with vitamin E 

in the peripartum period.]. 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da administração parenteral de vitamina E no 

desempenho produtivo e na sensibilidade à insulina de cordeiros nascidos de ovelhas 

suplementadas ou não com vitamina E no 108º dia de gestação. Foram utilizados 28 cordeiros 

em delineamento de blocos casualizados, considerando o sexo dos cordeiros e tipo de 

gestação, se única ou gemelar; com planejamento fatorial 2X2, em que foram considerados 

cordeiros de ovelhas que receberam ou não vitamina E e cordeiros que receberam ou não 

vitamina E na dosagem de 60 UI/kg PV até 24 horas  após o nascimento, distribuindo em 

quatro grupos: EE: Cordeiros e ovelhas que receberam vitamina E; EC: Cordeiros que 

receberam veículo oleoso (controle) nascidos de ovelhas que receberam vitamina E; CC: 

Cordeiros e ovelhas que receberam veículo oleoso; CE: Cordeiros que receberam vitamina E 

nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso. Para detecção da sensibilidade à insulina, 

aos 28 dias de vida (T1) os cordeiros foram submetidos ao teste de tolerância à glicose (TTG). 

Foram determinados aos dois (T0) e aos 28 (T1) dias de vida as atividades de CK, AST, GGT, 

SOD, GSH-Px; o status antioxidante total (TAS); a habilidade de redução do ferro plasmático 

(HRFP), as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARs); as concentrações de ácido 

úrico, glicose, ácidos graxos não esterificados (AGNE), betahidroxibutirato (BHB), 

triglicerídeos, colesterol, cálcio total, cálcio ionizável, proteína total, albumina, ureia, 

creatinina e a concentração plasmática de vitamina E (alfa-tocoferol). Foram calculados os 

valores de RQUICKI e de RQUICKI BHB em T0 e em T1. Semanalmente foram 

acompanhados o peso e o escore de condição corporal dos cordeiros (ECC). Os dados foram 

analisados utilizando-se o pacote estatístico STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) e 

para todos os testes foi adotado o nível de significância de 5%. A administração parenteral de 

60 UI/kg de vitamina E em ovelhas no 108o dia de gestação e/ou nas primeiras 24 horas de 

vida de cordeiros não influenciou as concentrações de cálcio total, proteína total, ureia, 

albumina, TAS, cortisol, insulina; as concentrações plasmáticas de glicose, colesterol, 



triglicérides, AGNE, HRFP; as atividades de AST, GGT, GSH-Px e SOD; e os valores de 

RQUICKI, peso e ECC. Foi observada diminuição da sensibilidade à insulina e concentração 

de alfa tocoferol no T0 para cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas com vitamina E. A 

suplementação dos cordeiros melhorou o status antioxidante no T0 e a produção de BHB no 

T1. A suplementação com alfa tocoferol não influenciou no peso vivo e no ECC até a quarta 

semana de vida do cordeiro.  

 

 

Palavras-chave: TTG. Perfil metabólico. Colesterol. Alfa-tocoferol. RQUICKI.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CARVALHO, D. D. Insulin sensitivity and oxidative metabolism in lambs born from 

ewes supplemented with vitamin E in the peripartum period. [Sensibilidade à insulina e 

metabolismo oxidativo em cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas com vitamina E na 

gestação.]. 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

The objective of this work was to study the effects of parenteral administration of vitamin E 

on the productive performance and insulin sensitivity of lambs born from ewes supplemented 

or not with vitamin E on the 108th day of gestation. Twenty-eight lambs received 

intramuscularly 60 UI/kg BW of vitamin E or oily vehicle until 24 hours after birth and were 

distributed according to their sex and type of pregnancy (single or twin) into four groups 

using a 2x2 factorial design: EE: lambs and ewes treated with vitamin E; EC: Lambs that 

received oily vehicle (control) born from ewe treated with vitamin E; CC: Lambs and ewe that 

received oily vehicle; EC: Lambs that received vitamin E born from ewe treated with the oily 

vehicle. At 28 days old, all lambs were submitted to the glucose tolerance test (GTT). At 28 

days old, all lambs were submitted to the glucose tolerance test (GTT) to detect insulin 

sensitivity. The activities of CK, AST, GGT, SOD, GSH-Px; total antioxidant status (TAS); 

the ability to reduce plasma iron (HRFP), thiobarbituric acid reactive substances (TBARs); 

the concentrations of uric acid, glucose, non-esterified fatty acids (NEFA), beta-

hydroxybutyrate (BHB), triglycerides, cholesterol, total calcium, ionizable calcium, total 

protein, albumin, urea, creatinine and plasma concentration of vitamin E (alpha-tocopherol) 

were determined at 2 (T0) and at 28 (T1) days of life. The RQUICKI and RQUICKI BHB 

values were calculated in T0 and T1. The body condition score (BCS) and the live weight 

were measured every week. The data were analyzed using the statistical package 

STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) and for all the tests was adopted the level of 

significance of 5%. Parenteral administration of 60 IU / kg vitamin E in sheep on the 108th 

day of gestation and / or during the first 24 hours of lamb life did not influence the 

concentrations of total calcium, total protein, urea, albumin, TAS, cortisol, insulin; plasma 

concentrations of glucose, cholesterol, triglycerides, NEFA, FRAP; the activities of AST, 

GGT, GSH-Px and SOD; and the RQUICKI, weight and BSC values. There was only effect 

related to the age of the lambs for these variables. Decreased insulin sensitivity and increased 



alpha tocopherol concentration was observed in T0 for lambs born from ewe supplemented 

with vitamin E. The supplementation of the lambs improved the antioxidant status in T0 and 

the BHB production in T1. Alfa Tocopherol supplementation did not influence the live weight 

and BSC until the fourth week of life of the lambs.  

 

Keywords: GTT. Metabolic Profile. Cholesterol. Alpha-tocopherol. RQUICKI 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na criação de ovinos, o periparto é a fase mais importante, pois as principais doenças 

metabólicas que afetam as fêmeas prenhes de pequenos ruminantes ocorrem durante este 

período (CELI et al., 2010).  Dentre essas enfermidades, a toxemia da prenhez, também 

conhecida como doença dos cordeiros gêmeos ou cetose em vacas, é uma enfermidade que 

ocorre nas ovelhas e cabras durante as últimas duas a quatro semanas de prenhez (SMITH, 

2006). Em geral, acomete fêmeas gestantes obesas ou muito magras (PUGH, 2005).  

Trabalhos recentes têm apontado a resistência à insulina como um dos importantes 

fatores envolvidos na patogenia da cetose (DUEHLMEIER et al, 2013), tanto em ovinos, 

quanto em humanos, nos quais diferentes intensidades de resistência insulínica também estão 

associadas a síndromes metabólicas (VOLP, 2010). Em cordeiros, a resistência insulínica 

também é verificada quando nascidos de ovelhas obesas, fato este comprovado em teste de 

tolerância à glicose, onde se observou diminuição na primeira fase da secreção da insulina 

pelo pâncreas, além de tenderem ao maior ganho de peso durante o crescimento quando 

comparados aos cordeiros de ovelhas não obesas, indicando que a dieta e a condição corporal 

materna antes da gestação podem desencadear alterações no metabolismo fetal, possivelmente 

persistindo por toda a vida do indivíduo (LONG et al, 2010). 

Associado a esse quadro de resistência insulínica e, independentemente de haver 

desenvolvimento de Toxemia da Gestação ou qualquer outra enfermidade, a gestação é um 

evento fisiológico caracterizado por mudanças metabólicas, endócrinas e imunológicas 

abruptas devido à alta demanda energética para assegurar formação e crescimento fetais 

adequados, tornando a progenitora e o feto propensos ao desenvolvimento do chamado 

estresse oxidativo (MUTINATI et al, 2013). Este evento é definido por desequilíbrio entre 

moléculas oxidantes e antioxidantes, resultando em acúmulo de espécies reativas de oxigênio 

no plasma, tecido, interior das células e nas mitocôndrias, causando danos às estruturas das 

biomoléculas de lipídios, carboidratos e proteínas, além de outros componentes celulares 

(BIANCHI, 1999; NUNES et al, 2006).  

Desta forma, a utilização de antioxidantes no período pré-parto deve ser considerada 

tanto na prevenção quanto no tratamento dos distúrbios que ocorrem no período de transição, 

como na toxemia da prenhez (MUTINATI et al, 2013). No caso de ruminantes, a vitamina E 

pode ser mencionada como substância antioxidante por sua frequente utilização em condições 

de estresse oxidativo (HIDIROGLOU, 1987). É considerada potente removedor do radical 
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peroxila e atua na proteção de ácidos graxos poli-insaturados dos fosfolipídios de membranas 

biológicas e nas lipoproteínas plasmáticas, minimizando ou anulando as reações agressivas 

causadas por radicais livres procedentes de reações metabólicas ou da ação de agentes tóxicos 

sobre as membranas celulares. Seu armazenamento se dá nos músculos, fígado e em tecido 

adiposo (LIESEGANG et al, 2008; JUNIOR, 2009).   

A vitamina E tem demonstrado importante papel em prevenir a peroxidação lipídica e 

trazer benefícios na inibição da toxicidade tecidual in vitro; tem sido usada com sucesso como 

antioxidante, além de ter-se verificado que a aplicação de vitamina E em animais tem 

reduzido muito a ocorrência de defeitos congênitos em fase embrionária e fetal (CLAPÉS et 

al, 2013).  

Curioso o fato observado na medicina humana onde o feto de mães que 

desenvolveram diabetes gestacional se cresce em ambiente intrauterino desfavorável e são 

expostos a diversas alterações metabólicas que determinam maior morbidade perinatal 

(MENEZES, 1999). Há correlação dessas alterações à limitada transferência placentária em 

humanos da vitamina E durante a gestação (DEBIER, 2005). Desta forma, esta substância 

antioxidante pode usada para prevenir complicações na gestação, como pré-eclâmpsia, 

restrição de crescimento intrauterino, ruptura prematura de membranas e morbidades 

neonatais em prematuros; e também seu uso é recomendado para crianças nascidas com baixo 

peso e naqueles com dificuldades na absorção de gorduras, a medida em que se relaciona essa 

vitamina ao aumento da sensibilidade insulínica (JUNIOR, 2009).  

Em ovinos, estudos demonstram que a transferência placentária de vitamina E da 

ovelha para o feto é satisfatória, bem como sua deposição tecidual nos cordeiros nascidos de 

fêmeas prenhes suplementadas (CAPPER et al, 2005). Todavia, ainda faltam dados 

conclusivos de que estes cordeiros, portadores de elevadas quantidades de vitamina E em seus 

tecidos, terão maior sensibilidade à insulina, cujo benefício seria sua contribuição no 

desenvolvimento destes neonatos. 

 Espera-se, portanto, que o uso parenteral de vitamina E (alfa-tocoferol) na ovelha 

gestante e/ou no cordeiro após o nascimento, determine maior sensibilidade insulínica, melhor 

status antioxidante e consequentemente melhor desempenho produtivo desses indivíduos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos do uso parenteral de vitamina E no 

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

que receberam ou não vitamina E com 24 horas de vida e eram nascidos de ovelhas 

suplementadas ou não com vitamina E aos 108 dias de gestação.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Umas das grandes preocupações na criação de ovinos, caprinos, bovinos, equinos e 

suínos é a elevada taxa de mortalidade nos primeiros dias de vida, diminuindo os ganhos 

produtivos (JOUSSET et al., 2012).  

 Durante o período neonatal, que equivale aos 30 primeiros dias após o nascimento, a 

ocorrência de óbitos na espécie ovina varia entre 50 a 70% nos três primeiros dias de vida 

(DWYER, 2008; MILLER et al., 2009) e de 10 a 25% nos sete primeiros dias após o 

nascimento (MELLOR & STAFFORD, 2004). As causas de morte são relacionadas ao parto, 

como distocia, à adaptação à vida extrauterina, a desordens funcionais, às doenças 

infecciosas, à inanição, à hipoglicemia ou à hipotermia (VAALA et al., 2006; SAWALHA et 

al., 2007). Cada um dos aspectos desse processo adaptativo está inter-relacionado e depende 

de atividades fisiológicas tais como a distribuição apropriada de sangue oxigenado e de 

metabólitos, controle homeostático, funções neuromuscular e comportamental normais. Estes 

eventos são decorrentes de uma série mudanças metabólicas estimuladas pelas modificações 

hormonais que preparam para o parto, o que resulta em um preparo para a vida livre. 

(PRESTES & LANDIM-ALVARENGA, 2006).  

Após o imediato nascimento, os ruminantes passam a depender do ambiente 

extrauterino, representando a fase com maiores estresse e desafio metabólico (GUILLOTEAU 

et al., 1998; ROSSDALE, 2004; VAALA et al., 2009). O neonato assume neste processo 

funções vitais até então realizadas pela placenta (BENESI, 1992), como o controle de suas 

trocas gasosas, eliminar seus próprios excrementos, controlar a sua temperatura, seu fluxo 

sanguíneo e ainda procurar por comida (PRESTES & LANDIM-ALVARENGA, 2006), algo 

que demanda muita energia. Desta forma, os carneiros recém-nascidos são especialmente 

propensos à hipoglicemia e à hipotermia, sendo o ideal que fiquem em estação e mamem até 

duas horas após o nascimento (PUGH, 2005), pois animais desnutridos tendem a apresentar 

uma temperatura discretamente menor em virtude da diminuição do metabolismo basal 

(FEITOSA, 2008).  

 Nóbrega Jr. et al. (2005) avaliaram as causas de mortalidade em cordeiros no semi-

árido da Paraíba e perceberam que o complexo inanição/hipotermia, cuja a denominação foi 

feita pelos os mesmos autores, foi a terceira maior causa de mortalidade naqueles neonatos. 

Miller et al. (2009) observaram menores concentrações de glicose em neonatos com peso 

inferior a 3,25 kg ou temperatura retal superior a 35,4˚C, correlacionando a junção desses 

fatores à maior taxa de mortalidade após 72 horas pós-natal. Isto pode ser em decorrência de 
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baixo peso ao nascer devido a deficiências nutricionais da ovelha durante o terço final da 

gestação (MENDEZ et al., 1982) e/ou algum comprometimento adaptativo com consequente 

ingestão de colostro inadequada (ROOK et al, 1990). Desta forma, a insuficiente reserva 

corpórea de energia resulta na insuficiência da produção de calor através do tecido adiposo, o 

qual é depositado em cordeiros no final da gestação, sendo um mecanismo particularmente 

importante para produção de calor e consequente prevenção da hipotermia neonatal. 

Alguns fatores como a grande área de superfície corpórea em relação à massa, à 

evaporação do líquido amniótico e às limitadas reservas energéticas tornam os neonatos mais 

susceptíveis à hipotermia (VAALA et al., 2009). Nos mamíferos o controle térmico é 

realizado principalmente pelo sistema nervoso central. Os receptores termossensíveis 

encontram-se na região do diencéfalo, mais especificamente no hipotálamo, que é o principal 

responsável por comandar os mecanismos fisiológicos para evitar ou estimular a perda de 

calor (REECE, 2008). Nos ruminantes adultos, os termorreceptores enviam sinais sensoriais 

ao hipotálamo, que em presença de baixas temperaturas, responde com vasoconstrição, 

eriçando os pelos, provocando o tremor e iniciando reações relacionadas a termogênese 

inerentes ao tremor (CUNNINGHAM, 2004). O isolamento tecidual gerado pela 

vasoconstrição é maior nos ruminantes adultos do que nos neonatos, situação que permite a 

maior perda de calor para o ambiente nos animais jovens (CARSTENS, 1994). Segundo 

Rawson et al. (1989), a capacidade de realizar a vasoconstrição, ou seja, o isolamento tecidual 

aumenta 37% durante os primeiros 14 dias.  

 Tendo em vista que a nutrição inadequada durante a gestação poderá limitar a 

capacidade de desenvolvimento pós-natal dos cordeiros (GREENWOOD et al., 2000; 

PATIÑO & VAN CLEEF, 2010), é importante iniciar estratégias de manejo que garantam as 

necessidades nutricionais das ovelhas (MEXIA et al., 2006). Segundo Rosa et al. (2007), 

ovelhas suplementadas no pré-parto apresentam maior peso e melhor condição corporal ao 

parto, o que diminui a alta taxa de mortalidade de cordeiros até o desmame.  

 O periparto é a fase mais importante na criação de ovinos, pois quando a alimentação é 

inadequada neste período, podem ocorrer as principais doenças metabólicas que afetam as 

fêmeas de pequenos ruminantes prenhes (CELI et al, 2010). A toxemia da prenhez ou doença 

dos cordeiros gêmeos é uma enfermidade que ocorre nas ovelhas e cabras durante as últimas 

duas a quatro semanas de prenhez (SMITH, 2006). Em geral, acometem fêmeas gestantes 

obesas ou muito magras (PUGH, 2005) com fetos múltiplos e pode ser decorrente do balanço 

energético negativo (HAYIRLI et al., 2002), uma vez que o consumo de matéria seca diminui 
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pela a compressão do rúmen pelo o feto e, após o parto, há discrepância entre consumo e 

produção leiteira (GRUMMER, 1995).  

 No final da gestação, o espaço abdominal é preenchido pela a gordura acumulada e o 

útero em expansão, havendo menor espaço para o rúmen e maior dificuldade das fêmeas em 

consumir quantidades suficientes de alimentos para satisfazerem suas necessidades 

energéticas, as quais nos dois meses finais de gestação precisam suprir os 70 a 80% do 

desenvolvimento fetal, que ocorre nesse período. Qualquer que seja a causa primária, quando 

os animais estão inapetentes, apresentam menos disponibilidade de substrato ruminal para 

gerar ácido propiônico e, portanto, reduzida produção de oxaloacetato transformado em 

glicose (SCHILD, 2001; PUGH, 2005), resultando em balanço energético negativo (BEN) 

(SMITH, 2006).  

 Embora que, de forma fisiológica, no periparto de ruminantes, a diminuição da 

sensibilidade à insulina, também chamada resistência à insulina, pode ser agravada em 

condições de desequilíbrio nutricional e pelo grau de adiposidade ao parto (REGNAULT et 

al., 2004). As possíveis conseqüências da resistência insulínica durante o período de transição 

podem afetar aspectos produtivos em ruminantes, uma vez que o terço final da prenhez 

corresponde ao período de maior crescimento fetal por terem muitas alterações metabólicas, 

as quais podem ser relevantes na vida produtiva do animal gerado (MONTOSSI et al., 1998), 

possivelmente persistindo por toda a vida do indivíduo (LONG et al, 2010).  

 Em cordeiros, a resistência insulínica também é verificada quando nascidos de ovelhas 

obesas, fato este comprovado em teste de tolerância à glicose, onde observou-se diminuição 

na primeira fase da secreção insulínica pelo pâncreas, além de tenderem ao maior ganho de 

peso durante o crescimento quando comparados aos cordeiros de ovelhas não obesas (LONG 

et al, 2010). Assim como a obesidade, a diminuição da sensibilidade à insulina possui um 

componente genético importante, tendo alto risco de ser transmitida da progenitora para o 

feto, tanto em humanos quanto em animais (DE KOSTER & OPSOMER, 2013). Radunz et 

al. (2011), em abate de cordeiros filhos de ovelhas alimentadas com grãos de milho ou grãos 

secos de destilaria, verificaram que apresentam tendência a maior deposição de gordura peri-

renal quando comparados com cordeiros filhos de ovelhas alimentadas com feno. Os mesmos 

autores justificaram o resultado pela a possível alteração na sensibilidade insulínica das crias, 

pois em ovinos, o aumento da resistência à insulina tem sido associado a maior deposição de 

gordura omental e perirrenal (GARDNER et al. 2005). 

A resistência insulínica é definida como o estado onde concentrações normais de 

insulina estimulam à sua ação menor resposta do organismo (KAHN, 1978). Este 
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comportamento varia em cada tecido, pois existem diversos mecanismos e respostas 

biológicas à ação da insulina, que dependem de qual é o órgão alvo. No fígado, inibe a 

glicólise, a gliconeogênese e a glicogenólise. Nos músculos, estimula o processamento 

intracelular de glicose enquanto no tecido adiposo, promove a atividade enzimática lipase, 

elevando a lipólise, inibe a lipogênese e eleva os níveis de glicose circulantes. Em ambos os 

tecidos, a insulina possibilita a exteriorização dos canais GLUT2 (BELL e BAUMAN, 1997; 

CUNNINGHAM e KLEIN, 2007), cuja função é de transportar glicose nos tecidos adiposo e 

muscular para o meio intracelular ao ser estimulado pela a insulina (KATZ et al. 1995). 

Quando há alguma modificação na habilidade secretora do pâncreas em resposta a um 

fator que estimularia esta secreção, ocorrerá também deficiência em secretar insulina, porém 

não implicando em estado alterado de resistência insulínica. Assim como a obesidade, a 

resistência insulínica possui um componente genético importante, tendo alto risco de ser 

passada da mãe para o filho, tanto para humanos quanto para animais (DE KOSTER e 

OPSOMER, 2013).  

 Em humanos e nos animais, existem diversos métodos para se avaliar a resistência à 

insulina (DEFRONZO et al., 1979). O teste ouro é o clamp hiperinsulinêmico euglicêmico, 

porém além de ser moroso, oneroso, são necessários aparelhos caros e mão de obra 

qualificada para a sua execução (RABASA-LHORET et al., 2003; GELONEZE & 

TAMBASCIA, 2006). Entretanto, o teste de tolerância à glicose intravenosa (TTGIV) é 

amplamente utilizado por ser de fácil execução. Bolus de glicose é administrado via 

intravenosa e, para análise de glicemia e insulinemia, amostras de sangue são coletadas 

seriadamente (DE KOSTER & OPSOMER, 2013). Desta forma, durante a realização do 

TTGIV, a concentração glicêmica avaliada, além de ser proveniente do bolus de glicose é 

também da produção hepática e renal, da excreção de glicose pelos rins, da absorção 

intestinal, da glândula mamária e/ou do útero, quando for o caso de prenhez, e dos tecidos 

muscular e adiposo. Já a concentração de insulina no sangue, durante o mesmo teste, é 

resultado da secreção pancreática em resposta ao bolus de glicose e da eliminação da insulina 

pelo fígado. A resistência à insulina será identificada quando o clearance da glicose for baixo 

e a área sob a curva (area under curve - AUC) de glicose for alta, bem como o tempo para 

atingir a metade da concentração máxima e a basal de glicose (PIRES et al., 2007).  

 Outros testes que podem ser citados são o QUICKI (quantitative insulin sensitivity 

check indexes) e o RQUICKI, sendo este último a versão atualizada do primeiro. Consistem 

em cálculos matemáticos baseados na transformação logarítimica da liberação rápida de 

glicose e da concentração de insulina, podendo ainda utilizar as concentrações de AGNE e 
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BHB. Eles são de rápida execução e estão sendo mais utilizados, pois o seu custo é menos 

dispendioso e seus resultados são tão fidedignos quanto os obtidos através do clamp e dos 

outros testes (RABASA-LHORET et al., 2003). Quanto menores os valores encontrados nos 

testes QUICKI e RQUICKI, maior a resistência à insulina do indivíduo, como no caso de 

obesos e diabéticos, os quais naturalmente possuem resistência à insulina e, portanto, 

apresentam menores índices do que indivíduos saudáveis (HOLTENIUS & HOLTENIUS, 

2007).  

 Devido às semelhanças clínica, laboratoriais e histopatológicas com o diabetes e a 

resistência insulínica em humanos, os animais são utilizados como modelo experimental na 

medicina humana, porém cada espécie apresenta características próprias em resposta ao 

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

SILVA & NOGUEIRA, 2015). A espécie ovina é muito utilizada em estudos relacionados à 

resistência insulínica devido a sua facilidade de manejo, à docilidade e à maior predisposição 

a doenças metabólicas principalmente gestacionais, por ser uma espécie com alta incidência 

de partos gemelares e de BEN. Dickinson et al. (1991), em estudo de indução de diabetes 

através da destruição de células beta-pancreáticas de ovelhas com estreptozocina, causaram 

aumento do peso ao nascimento dos cordeiros, alteraram a glicemia e a resposta insulínica na 

ovelha e, consequentemente, acarretou modificações também nos mesmo parâmetros nos 

cordeiros neonatos. De forma distinta às mulheres grávidas, vacas e ovelhas durante a 

gestação apresentam baixas concentrações de insulina circulantes, levando a redução na 

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

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

et al., 2007) elevação da lipólise, proteólise e da gliconeogênese (CUNNINGHAM & KLEIN, 

2007). Desta forma, as vacas e as ovelhas tornam-se levemente resistentes à insulina durante 

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

 Para ruminantes, a glicemia não é um fator que, em condições normais, determina a 

liberação de insulina pelo o pâncreas (BASSETT, 1978), mas os AGNE são (SASAKI & 

TAKAHASHI, 1980; SASAKI et al., 1984). Enquanto os animais monogástricos dependem 

da absorção da glicose pelo intestino, os ruminantes absorvem pequena quantidade de glicose 

por esta via (DE KOSTER & OPSOMER, 2013), tendo o seu metabolismo caracterizado por 

baixas concentrações de glicose periférica (HAYIRLI, 2006), levando a uma baixa resposta 

de insulina (SASAKI, 2002). A maior parte da glicose circulante é originária da 

gliconeogênese hepática e renal, nos quais diferentes substratos endógenos e exógenos são 

usados para este processo. Quantitativamente, o propionato (60-74%) é o precursor 
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glicogênico mais importante dentre eles, seguido de lactato (16-26%), alanina (3-5%), 

valerato e isobutirato (5-6%), glicerol (0,5-3%) e outros aminoácidos (8-11%). O 

metabolismo da glicose é regulado pela entrada e saída da mesma e dos precursores 

glicogênicos do sangue, rigorosamente controlada por hormônios.  

Conforme relatam estudos em humanos, a diabetes está relacionada com o estresse 

oxidativo, pois o metabolismo de glicose e o aumento de sua concentração no sangue e nos 

tecidos são importantes causadores de estresse oxidativo celular em pacientes diabéticos 

(GIUGLIANO et al., 1995; MIYATA et al., 1999; TESFAMARIAN & COHEN, 1992) por 

elevar desproporcionalmente a formação de EROs ao aumentar a taxa de oxidação da glicose. 

A resistência à insulina também eleva a produção de EROs pelas mitocôndrias (NICHIGAKI 

et al., 2010). Existem diversas hipóteses tentando explicar como o estresse oxidativo celular 

interfere na patogenia da diabetes. Baynes (1991) e West (2000) citaram que inflamações 

devido aos problemas circulatórios em pacientes diabéticos, como a aterosclerose, 

aumentariam o estresse oxidativo, pois a maior presença de células polimorfonucleares e 

monócitos durante o processo de fagocitose, produziriam maiores quantidades de peróxido de 

hidrogênio (BAYNES, 1991; WEST, 2000). Johnstone et al. (1993) sugeriram que a 

hiperglicemia interfere na produção de fatores de relaxamento do endotélio dos vasos 

sanguíneos, o que agravam os quadros de doenças vasculares em pacientes diabéticos. 

Todavia, mais estudos são necessários para desvendar os mecanismos de ação do estresse 

oxidativo sobre a diabetes e a resistência à insulina.  

Quando há o desequilíbrio entre a produção de EROs e as defesas antioxidantes do 

organismo, resultando em processos deletérios na célula, chamamos de estresse oxidativo 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2001; RIBEIRO & GONZALÉZ, 2003; NASCIMENTO, 

2012). EROs é o termo que designa moléculas reativas e radicais livres derivados do 

metabolismo do oxigênio (FERREIRA, 2007), que se forma constantemente e faz parte do 

metabolismo basal celular (VISIOLI et al., 2000). Os radicais livres apresentam um elétron 

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

que favorece sua interação com outras moléculas (NASCIMENTO, 2012). Eles podem ser 

produzidos na mitocôndria, retículo endoplasmático, lisossomos, membrana celular ou nos 

peroxissomos (PARKE & PARKE, 1995), porém, a mitocôndria, devido a sua alta taxa de 

consumo de oxigênio na geração de ATP, produz mais EROs do que qualquer outra estrutura 

celular (DAVIS et al., 1982; WOODS et al., 1998). Estas moléculas reativas, na tentativa de 

se estabilizarem, ligam-se a outras moléculas por meio de reações de óxido-redução, levando 
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a formação de mais radicais livres. Entretanto, se o organismo possui eficiente sistema 

antioxidante, as EROs não serão preocupantes (VISIOLI et al., 2000).  

Uma substância qualquer pode ser definida como um agente antioxidante quando está 

presente em baixas concentrações em relação a um substrato oxidável, mas é capaz de retardar 

ou inibir a oxidação deste de forma eficaz (SIES & STAHL, 1995; NASCIMENTO, 2012). 

Os antioxidantes podem existir na forma enzimática ou não enzimática; atuar de forma 

preventiva, interceptadora, reparadora ou ainda por sua produção endógena ou exógena 

(FERREIRA, 2007). A forma preventiva atua evitando nova formação de EROs. Os 

interceptadores reagem diretamente com as EROs, transformando-as em substâncias menos 

reativas. A forma reparadora dos antioxidantes age nos danos causados à molécula de DNA e 

reconstruindo membranas celulares lesadas (BIANCHI, 1999).  

Os antioxidantes endógenos apresentam mecanismos de defesa que regulam 

rigorosamente o acúmulo de EROs. Eles são capazes de diminuir e prevenir a oxidação das 

moléculas, porém pequenas variações nas concentrações de moléculas reativas são necessárias 

para melhorar a ação imune e inflamatória (SORDILLO & RAPHAEL, 2013). Quando em 

baixas concentrações, são necessários EROs para que os processos relacionados à resposta 

imune e à inflamação desempenhem função importante na regulação do tônus vascular, o qual 

é necessário para aumentar o fluxo sanguíneo em áreas onde existam infecções (SORDILLO 

& RAPHAEL, 2013).  

Os antioxidantes enzimáticos intracelulares, como a superóxido dismutase (SOD) e a 

glutationa peroxidase (GSH-Px) contribuem para a defesa oxidativa catalisando a redução de 

peróxido de hidrogênio e lipídeos, podendo ser consideradas marcadores de estresse oxidativo 

(TUZUN et al., 2002).   

A SOD é uma metaloenzima essencial para as hemácias, sendo uma das mais efetivas 

enzimas antioxidantes intracelulares. Nos mamíferos existem três formas de SOD: ligada ao 

zinco e ao cobre (CuZnSOD), que está localizada no citoplasma; ligada ao manganês 

(MnSOD), localizada na mitocôndria e a SOD que se encontra no meio extracelular (EC-

SOD) que é semelhante a CuZnSOD, porém contém proteína. Ela catalisa a dismutação de O2
- 

para H2O2, que é uma sustância menos reativa, durante a auto-oxidação da hemoglobina 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2001).   

A GSH-Px é um detoxificador celular, sua ação ocorre juntamente com a da SOD, pois 

ela transforma H2O2 produzido pela SOD em água. Além deles, existem os antioxidantes não 

enzimáticos, como a vitamina E e o ácido úrico (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2001). O 

ácido úrico apresenta potentes propriedades antioxidantes e poderia amenizar a geração de 
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EROs. Somente a partir dos anos 80 foi demonstrada a sua ação efetiva nos sistemas 

biológicos, capaz de proteger o DNA e lipídios de EROs. A alta polaridade deste composto 

restringe sua atividade ao meio aquoso. Em humanos, indivíduos com aterosclerose podem 

apresentar nível elevado de ácido úrico no sangue, que é indicativo da existência de um 

mecanismo compensatório encontrado pelo organismo para controlar o estresse oxidativo 

(LARSON, 1997; NIETO et al.,2000). Desta forma, esse antioxidante pode ser protetor contra 

o envelhecimento e também sobre a função cardíaca, vascular e das células neuronais 

(STOCKER & KEANEY, 2004). Um estudo realizado com atletas demonstrou que o ácido 

úrico conferiu efeitos antioxidantes sobre os radicais livres in vivo. As necessidades 

energéticas aumentadas, características do exercício vigoroso, regulam várias vias 

metabólicas, incluindo a via da enzima adenilato ciclase (ou mioquinase no músculo) que é 

responsável pela conversão do ATP em AMPc. Enquanto o ATP é usado para energia, o AMP 

é degradado à ácido úrico. Paradoxalmente, o ácido úrico também pode fornecer efeitos de 

proteção antioxidante no sistema cardiovascular quando seus níveis séricos estão normais 

(SCHNEIDER et al., 2009). 

A vitamina E é constituída principalmente por quatro tocoferóis, e secundariamente 

por quatro tocotrienóis, sendo o α-tocoferol o mais ativo (THERIAULT et al., 1999), 

abundante na natureza, sendo lipossolúvel de membrana, fazendo com que haja proteção desta 

de componentes oxidativos (HERDT & STOWE, 1991). Estudos em medicina humana 

demonstram que ela tem grande impacto na prevenção de doenças crônicas associadas ao 

estresse oxidativo. Devido à limitada transferência placentária em humanos da vitamina E 

durante a gestação (DEBIER, 2005), na diabete gestacional, o feto se desenvolve em um 

ambiente intrauterino desfavorável (MENEZES, 1999). Desta forma, esta substância 

antioxidante é usada para prevenir complicações na gestação, como dificuldades na absorção 

de gorduras, a medida em que promove o aumento da sensibilidade à insulina (JUNIOR, 

2009), devido à sua capacidade de quelar EROs, interrompendo a peroxidação lipídica, 

neutralizando os radicais lipídicos peroxila, produzindo hidroperóxidos e radical tocoferoxila 

(MIKI ET AL., 1987; BURTON & INGOLD, 1981; HALLINWELL, 2001). Estas substâncias 

agem como doadores de H para o radical peroxila, interrompendo a reação em cadeia. Cada 

tocoferol pode reagir com até dois radicais peroxila (BARREIROS et al., 2006). Em ovinos, 

apesar de satisfatória transferência via placenta de vitamina E para o feto, bem como sua 

deposição tecidual nos cordeiros nascidos de fêmeas prenhes suplementadas (CAPPER et al, 

2005), em relação a maior sensibilidade à insulina nos casos de toxemia da prenhez, a atuação 
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da vitamina E ainda é desconhecida apesar dela ser administrada com o intuito de minimizar 

os danos causados pelo estresse oxidativo (LEBLANC et al., 2002). 

A capacidade de redução do ferro plasmático (HRFP) é um teste descrito por Benzie 

(1996), e também uma forma de mensurar o quão antioxidante é um organismo. Este teste 

possui correlação com as concentrações de albumina, ácido úrico e vitamina E circulantes. O 

TBARs é uma outra forma de se mensurar o estresse oxidativo. Ele representa uma estimativa 

da quantidade final de produtos obtidos pela oxidação de gorduras, incluindo o 

malondialdeido (MDA). Desta forma, O TBARs mostra a peroxidação de gorduras, sendo um 

bom indicador geral de estresse oxidativo quando o teste é realizado com amostras de plasma 

(ARMSTRONG & BROWNE, 1994). Resultados aumentados no TBARs indicam existência 

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

oxidante total (TAS) é um teste para mensurar o equilíbrio entre os agentes pró-oxidantes e os 

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

Distúrbios no equilíbrio entre a produção de EROs e as defesas antioxidantes do 

organismo podem resultar em danos substanciais aos tecidos, gerando peroxidação de 

lipídios, oxidação de proteínas, agressões a carboidratos e ao DNA celular. Se a condição 

persistir, o excesso de EROs pode levar à perda da função normal da membrana e até à morte 

celular. O estresse oxidativo gerado pelas grandes quantidades de EROS produzidos, pode 

levar à quadros de inflamação crônica, degenerações e contribuir para a patogênese de várias 

doenças (SORDILLO & RAPHAEL, 2013).  

Os neonatos são especialmente predispostos ao estresse oxidativo celular devido à 

rápida perfusão sanguínea para os tecidos e consequente exposição a grandes concentrações 

de oxigênio imediatamente após o nascimento (FRANK, 1985). Além disso, possuem as 

defesas antioxidantes do organismo reduzidas, como concentrações de SOD nas hemácias e 

de agentes antioxidantes plasmáticos, o sistema ainda estará imaturo, facilitando a ocorrência 

de infecções, de inflamações e de elevada produção de radicais livres tóxicos (SAUGSTAD, 

2003). Todas essas condições, somadas a maior atividade metabólica nesta fase, causam 

aumento na produção de EROs, levando ao quadro de estresse oxidativo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo e teve aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-

FMVZ/USP) sob o número 4595031115. 

 

3.1 INSTALAÇÕES  

 

Os animais ficaram alocados em baias coletivas abrigadas de sol e de chuva, 

localizadas nas dependências do Centro de Pesquisas em Doenças Nutricionais e Metabólicas 

(CPDNM) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ/USP).  

 

3.2 ANIMAIS 

 

3.2.1 Manejo das Ovelhas 

 

Foram utilizados 28 cordeiros, 15 machos e 13 fêmeas, mestiços, hígidos, produtos de 

20 ovelhas, meio sangue Dorper e Santa Inês, que foram submetidas a protocolo de 

sincronização de estro com posterior monta natural assistida. Após confirmação da prenhez, 

as ovelhas foram distribuídas em dois grupos de 10 animais cada, para comporem os grupos 

vitamina E de produto não comercial e controle. As ovelhas do grupo vitamina E receberam 

no 108º dia de gestação 60 UI de vitamina E (alfa-tocoferol)/kg de peso vivo (PV) de produto 

não comercial e formulado especialmente para a condução desse estudo, enquanto as ovelhas 

do grupo controle receberam, no mesmo momento, volume equivalente de veículo oleoso.. 

Todas as injeções foram aplicadas pela via intramuscular profunda, entre os músculos 

semitendinoso e semimembranoso.  

Durante todo o período gestacional, as ovelhas permaneceram em baias coletivas e 

foram alimentadas com dieta elaborada na proporção de 70% de volumoso e 30% de 

concentrado. O volumoso era composto por feno da gramínea coast cross, cujos valores de 

matéria seca e de proteína bruta ficaram em média, durante todo o período experimental, ao 

redor de 88% e 13%, respectivamente. O concentrado comercial utilizado era o Qualicorte 18 

(Socil®) e o suplemento mineral oferecido foi o (Ovifós 65 Integral Mix®) na quantidade de 

10g/dia/animal, ofertando, portanto, o equivalente a 3% do PV em MS por ovelha.  
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3.2.2 Manejo dos Cordeiros 

 

No decorrer dos partos eutócicos, as ovelhas foram acompanhadas bem como os 

neonatos, os quais, após mamarem o colostro, foram pesados, tiveram seus parâmetros vitais 

avaliados, foram identificados com colar feito de fio de policloreto de vinila (PVC) verde, 

quando cordeiro de ovelha que recebeu vitamina E, ou vermelho para cordeiros de ovelhas do 

grupo controle. O umbigo foi cauterizado com iodo a 5% duas vezes ao dia, semanalmente 

cada neonato foi pesado e o escore de condição corporal foi determinado. Os cordeiros 

permaneceram com suas mães durante todo período experimental e foram amamentados pelas 

as mesmas. Quando necessário, devido à falta de habilidade materna, alguns cordeiros 

receberam leite em pó reconstituído na primeira semana e posteriormente sucedâneo 

comercial, ambos três vezes ao dia, diminuindo-se esta frequência conforme os cordeiros 

iniciaram a ingestão de feno e ração. 

 

3.3 MÉTODOS 

 

A escolha dos cordeiros para o experimento baseou-se no tipo de gestação (gemelar ou 

única), no gênero (macho ou fêmea) e no grupo pertencente as progenitoras (vitamina E ou 

controle). Desta forma, o delineamento utilizado foi o de blocos casualizado com 

planejamento fatorial 2X2, em que foram considerados dois fatores com dois tratamentos, 

cordeiros de ovelhas que receberam ou não vitamina E e cordeiros que receberam ou não 

vitamina E na dosagem de 60 UI/kg PV (ANUGU et al., 2013) pela via parenteral até 24 

horas (h) após o nascimento, distribuindo os neonatos em quatro grupos: 

-EE: Cordeiros que receberam vitamina E provenientes de ovelhas que receberam 

vitamina E (60 UI/kg PV) (n=8); 

-EC: Cordeiros que receberam veículo oleoso (controle) nascidos de ovelhas que 

receberam vitamina E (n=8); 

-CC: Cordeiros que receberam veículo oleoso (controle) produtos de ovelhas que 

receberam veículo oleoso no 108º dia de gestação (controle) (n=6); 

-CE: Cordeiros que receberam vitamina E nascidos de ovelhas que receberam veículo 

oleoso (n=6).  

Estabelecidos os grupos, coletou-se por punção da veia jugular externa sangue em dois 

tempos: no segundo dia de vida, o tempo zero (T0), e no 28º dia, denominado tempo 1 (T1). 

Por meio de tubos com sistema à vácuo sem anticoagulante para obtenção de soro; 
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heparinizado para obtenção de plasma e de papa de hemácia, com EDTA para obtenção de 

sangue total e com fluoreto de sódio para obtenção de plasma. Devido ao peso dos neonatos, 

estipulou-se como volume máximo para coleta de 12 mL no T0 e 20 mL no T1, para que, 

deste modo, não houvesse comprometimento da vitalidade dos cordeiros.    

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

centrifugadas a 1900G por 5 minutos e o soro a 1900G por 10 minutos em centrífuga da 

marca CELM®, modelo LS-3 Plus, e então foi realizada a pipetagem apenas do plasma e do 

soro, descartando-se o restante da amostra. Subsequentemente, o material pipetado foi 

aliquotado e acondicionado em microtubos plásticos (Eppendorfs®), identificados e mantidos 

em freezeres à -20ºC ou à -80ºC, dependendo das análises a serem realizadas.  

A separação do plasma de heparina das hemácias foi executada após a centrifugação a 

1900G à 4°C por 10 minutos em centrífuga refrigerada da marca SORVALL®, modelo 

Legend RT. A lavagem das hemácias foi executada com solução tampão de fosfato de acordo 

com Nascimento, (2012), a fim de que fossem armazenadas em microtubos plásticos 

(Eppendorfs®) e mantidas em freezer à -80°C.  

 

3.3.1 Teste de Tolerância à Glicose  

 

Para detecção da sensibilidade à insulina dos cordeiros, aos 28 dias de vida os animais 

foram submetidos ao teste de tolerância à glicose (TTG). A partir dos dados obtidos, foi 

possível obter os valores de RQUICKI e de RQUICK BHB, sendo estes dois últimos também 

utilizados em medicina humana para o mesmo intuito. Os neonatos foram pesados em balança 

digital e mantidos em jejum alimentar e hídrico por 2 horas. As regiões cervical lateral direita 

e esquerda passaram por tricotomia com posterior antissepsia e fixação de cateter 18G na veia 

jugular externa de um dos lados, cuja finalidade foi administrar, via intravenosa, dose de 

0,18g/kg/cordeiro de glicose 50% em bolus e, no outro lado, realizada a punção 12 tempos: -

15, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos, conforme descrito por Long et al. (2015), 

para a determinação das concentrações de glicose, insulina, AGNEs e BHB para cada tempo.  

O RQUICKI (Revised Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) e o RQUICK 

BHB foram obtidos de maneira mais simples, a partir da fórmula adaptada e descrita por De 

Koster & Opsomer (2013), que utiliza as concentrações de AGNE, BHB, insulina e glicemia 

mensuradas nos momentos experimentais supracitados (T0, T1 e no TTG), conforme as 

fórmulas abaixo:  
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RQUICKI =     1 

         [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE)] 

 

RQUICKI BHB =          1 

         [log (glicose) + log (insulina) + log (AGNE) + log (BHB)] 

 
Para que os resultados obtidos das concentrações de BHB, dos AGNEs, da insulina e 

da glicose durante o TTG pudessem ser avaliados, foi empregada a área abaixo da curva 

(AUC), obtida pelo método trapezoidal para cada variável analisada. Este método tem sido 

amplamente usado em estudos metabólicos nos últimos anos tanto para humanos quanto para 

animais (TAI, 1994).   

 

3.3.2 Análises Laboratoriais  

 

Para avaliação do perfil bioquímico dos neonatos, utilizou-se o soro acondicionado à -

20°C e foram determinadas em analisador bioquímico da marca Randox®, modelo RX 

Daytona®, exceto a variável ácido úrico, cuja avaliação foi no analisador bioquímico 

LABMAX 240 da marca LABTEST®. Também foram determinadas as atividades séricas de 

creatininoquinase (CK), da aspartato aminotransferase (AST) e da gamaglutamil transferase 

(GGT). O status antioxidante total (TAS) foi analisado no soro armazenado à -80°C. As 

concentrações de glicose, ácidos graxos não esterificados (AGNE) e de betahidroxibutirato 

(BHB) foram analisadas no plasma fluoretado conservado à -20ºC. A habilidade de redução 

férrica plasmática (HRFP), as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (thiobarbituric acid 

reactive substances - TBARs) e as concentrações das vitaminas D e E foram analisadas 

utilizando-se o plasma com EDTA armazenado à -80°C. Nas amostras de papa de hemácia 

mantidas a essa mesma temperatura, foram analisadas as atividades da superóxido dismutase 

(SOD) e da glutationa peroxidase (GPx). 

 

3.3.3 Proteína Total 

 

A concentração sérica de proteína total (PT) foi determinada pelo método do biureto, 

descrito por Weichselbaum (1946) em analisador bioquímico automático Randox, modelo RX 

Daytona® por meio do kit comercial TP 4001 da marca Randox®. 

 



30 

3.3.4 Albumina 

Pelo método do verde bromocresol, descrita por Doumas et al (1971), determinou-se a 

concentração sérica de albumina utilizando-se kit comercial AB 3800 da marca Randox®. 

 

3.3.5 Ureia 

A concentração sérica de ureia foi analisada a partir da técnica descrita por Talke e 

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

 

3.3.6 Creatinina 

Utilizando-se a descrição de Bartels e Bohmer (1972), a concentração sérica de 

creatinina foi determinada através do método colorimétrico e analisada por meio de kit 

comercial CR 3814 da marca Randox®. 

 

3.3.7 Triglicérides 

A concentração sérica de triglicerídes totais foi determinada pelo método 

colorimétrico após sua hidrólise com lipases, confirme descrito por Bucola e David (1973), 

através do kit comercial TR 3823 da marca Randox®. 

 

3.3.8 Colesterol 

O colesterol sérico foi determinado utilizando-se o kit comercial CH 3810 da marca 

Randox® pelo método de hidrólise enzimática e oxidação, descrito por Abell et at. (1952).  

 

3.3.9 Cálcio Total 

Mediante técnica descrita por Michaylova e Ilkova (1971), a concentração sérica de 

cálcio total foi determinada por meio de kit comercial CA 3871 da marca Randox®. 

 

3.3.10 Creatina Quinase (CK) 

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

metodologia descrita por Stein (1985), em analisador bioquímico automático Randox®, 

modelo RX Daytona®, mediante o kit comercial CK 110 de mesma marca.  
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3.3.11 Aspartato Aminotransferase (AST) 

 Por metodologia de Wroblewski e Ladue (1956), a atividade enzimática da aspartato 

aminotransferase (AST) foi identificada por meio de kit comercial AS 3804 da marca 

Randox®. 

3.3.12 Gama Glutamiltransferase (GGT) 

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

com o método colorimétrico descrito por Szasz (1974), utilizando-se kit comercial GT 3817 

da marca Randox®. 

 

3.3.13 Status Antioxidante Total 

O status oxidante total (TAS) foi analisado por meio de kit comercial NX 2332 da 

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

 

3.3.14 Glicose 

A concentração de glicose plasmática foi determinada pelo método colorimétrico livre 

de desproteinização, através do kit comercial (GL 3815) da marca Randox®, de acordo com a 

técnica descrita por Barham e Trinder (1972). 

 

3.3.15 Ácidos Graxos Não Esterificados (AGNE) 

A determinação da concentração plasmática de ácidos graxos não esterificados 

(AGNE) foi realizada por meio de método colorimétrico através do kit comercial FA 115 da 

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

 

3.3.16 Betahidroxibutirato (BHB) 

Os teores de betahidroxibutirato (BHB) foram determinados por método cinético 

enzimático por meio do kit comercial RB 1007 da marca Randox®, de acordo com a técnica 

descrita por McMurray et al (1984). 

 

3.3.17 Superóxido Dismutase (SOD) e Glutationa Peroxidase (GSH-Px) 

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

foram identificadas à partir da papa de hemácias na diluição de 200μL, de acordo com as 

técnicas descritas por Wooliams et al (1983) e Paglia e Valentine (1967), respectivamente, 

mediante os kits comerciais SD 125 e RS 504/505, na devida ordem, da marca Randox®. 
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3.3.18 Ácido Úrico 

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

Úrico (TBHBA) FS da marca Diasys®, através da técnica do teste fotométrico enzimático 

usando ácido 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzóico (TBHBA), no analisador bioquímico 

LABMAX 240, da marca LABTEST®, de acordo com a técnica descrita por Fossati (1980). 

 

3.3.19 Cálcio Iônico 

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

sistema à vacuo (Vacuntainer®) sem anticoagulante, apenas com indutor de coágulo. Após a 

centrifugação da amostra, utilizando-se o método de eletrodo seletivo em analisador de 

eletrólitos automático Cobas b 121 da Roche®, executou-se a análise do cátion. 

 

3.3.20 Cortisol 

A concentração sérica de cortisol foi determinada por meio de ensaio imunométrico 

por quimioluminescência com enzima marcada em fase sólida, através de kit comercial 

(IMMULITE/IMMULITE 1000 Cortisol), no aparelho Immunoassay Analyzer, Enzime, 

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

 

3.3.21 Insulina 

A concentração de insulina sérica foi identificada através de ensaio imunométrico por 

quimioluminescência com enzima marcada em fase sólida, por meio de kit comercial 

(IMMULITE/IMMULITE 1000 Insulin), no aparelho Immunoassay Analyzer, Enzime, 

Immulite 1000- Siemens®. 

 

3.3.22 Habilidade de Redução Férrica Plasmática (HRFP) 

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

descrita por Benzie e Strain (1996) e a leitura das amostras foi realizada em cubetas de 

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

 

3.3.23 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

Por meio de kit comercial (TBARS Assay kit) da marca Cayman® de acordo com 

metodologia descrita por Yagi (1998), a concentração das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) foi analisada e foi executada a leitura da placa de ELISA com as 

amostras no aparelho Elx 808 da marca Biotek®. 
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3.3.24 Vitamina E 

As concentrações plasmáticas da vitamina E foi determinada pelo método de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas tipo triplo quadrupolo (CL-

MS/MS). Essas análises foram realizadas respeitando-se as recomendações de Midttum & 

Ueland (2011). 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o pacote estatístico STATISTICAL ANALYSIS 

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

presença de informações discrepantes, os chamados outliers, e à normalidade dos resíduos 

(Shapiro-Wilk). Quando a premissa de normalidade não foi atendida, a transformação 

logarítmica ou pela raiz quadrada foi realizada a fim de se trabalhar com dados com 

distribuição normal.  

Os dados de bioquímica sérica, PVe ECC foram analisados de acordo com o Proc 

Mixed para modelos mistos, tendo os dias pós-parto de coleta (2 e 28 dias para bioquímica; 0, 

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

14, 21, 28 e 30 para o ganho de peso) como medidas repetidas no tempo. Para as análises, 

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

estatístico foi escolhida baseado no menor valor do critério de informação Akaike corrigido 

(AICC) (WANG & GOONEWARDENE, 2004).  

O modelo incluiu efeitos fixos de administração na ovelha, administração no cordeiro, 

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

tempo. A covariável representada pelo número de produtos ao parto formada em função de 

partos simples, gemelares ou triplos também foi incluída no modelo como efeito fixo. Na 

presença de interação entre os demais fatores com o tempo, a decomposição dos efeitos de 

tratamento dentro de cada tempo foi realizada utilizando o comando Slice do SAS.  

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

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

mesmo modelo estatístico (plot principal), porém mais simples, uma vez que não foram 

analisados como medidas repetidas no tempo.  

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

 

Os resultados estão apresentados por meio de tabelas e gráficos. 

O efeito da vitamina E no cordeiro nascido de ovelha suplementada aos 108 dias de 

gestação será chamado de efeito ovelha, apesar de ser avaliado no cordeiro. Assim, obtivemos 

16 cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso (controle) e 12 cordeiros que 

nasceram de ovelhas suplementadas com vitamina E.  

O efeito da vitamina E no cordeiro que recebeu vitamina E com 24 horas de vida, será 

chamado de efeito cordeiro. Independente da suplementação da ovelha, 14 cordeiros 

receberam veículo oleoso (controle) e 14 cordeiros receberam vitamina E.  

Quando não foi evidenciada interação dos efeitos ovelha*cordeiro*tempo ou 

ovelha*cordeiro, os dados foram agrupados passando a serem considerados independentes.  

 

4.1 Cálcio Total 

 
A concentração sérica média de cálcio total está representada na tabela 1. O gráfico 1 

ilustra os valores das médias gerais com os respectivos erros padrão da média (EPM) dos 

grupos de tratamento durante os momentos de coleta. Não foram observados efeitos de 

interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,5963), cordeiro*tempo (P=0,3923), 

ovelha*tempo (P=0,6786) e ovelha*cordeiro (P=0,6597) para o cálcio total durante o estudo. 

Todavia, verificou-se efeito de tempo (P<0,0001), indicando diferença nos valores médios 

entre dois e 28 dias de idade. 

 

Tabela 1 - Valores médios da concentração sérica de cálcio total (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com 
vitamina E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

   PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 2,995 3,096 3,028 3,063 3,045 0,05000 0,3197 0,7366 0,5224 

28 2,598 2,639 2,663 2,574 2,619 0,05104 0,6843 0,3854 0,9203 

MÉDIA 2,796 2,868 2,846 2,818 2,843 0,05074 0,3247 0,7024 0,6597 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas: 1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
              2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
              3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

   4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
              5INT – interação ovelha*cordeiro  

  T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida. 
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GRÁFICO 1 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 

cálcio total (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 

 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 

4.2 Cálcio Iônico 

 

Na tabela 2 encontram-se os valores médios da concentração sérica de cálcio iônico. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6760), 

ovelha*tempo (P=0,4207), ovelha*cordeiro (P=0,4010) para o cálcio iônico durante o estudo, 

entretanto houve efeito de interação cordeiro*tempo (P=0,0497), mostrando que a 

suplementação de vitamina E no cordeiro, independentemente da ovelha ter sido suplementada 

com vitamina E na gestação, reduziu a concentração de cálcio iônico sérico aos 28 dias de 

idade (gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P<0,0001 
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Tabela 2 - Valores médios da concentração sérica de cálcio iônico (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com 
vitamina E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MED 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 1,3019 1,3522 1,2813 1,3728 1,327 0,0316 0,434 0,161 0,517 

28 1,2001 1,2018 1,2165 1,1854 1,201 0,0172 0,963 0,376 0,522 

MÉDIA 1,2510 1,2770 1,2489 1,2791 1,270 0,0244 0,538 0,474 0,401 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
 GRÁFICO 2 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 

cálcio iônico (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 

 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 

4.3 Proteína Total 

 

Na tabela 3, são apresentados os valores médios para a concentração sérica de proteína 

total. No gráfico 3 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos EPMs. Não foram 

verificados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9633), cordeiro*tempo 

(P=0,2019), ovelha*tempo (P=0,2912) e ovelha*cordeiro (P=0,7740) para a proteína total 



37 

durante o estudo. Todavia, observou-se efeito de tempo (P<0,0001) indicando diferença nos 

valores entre dois e 28 dias. 

 

Tabela 3 - Valores médios da concentração sérica de proteína total (g/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com 
vitamina E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 54,870 56,492 54,8061 56,556 55,6809 1,032 0,437 0,4024 0,878 

28 50,086 48,573 50,3561 48,303 49,3295 1,045 0,474 0,3322 0,795 

MÉDIA 52,478 52,533 52,5811 52,430 52,5912 1,040 0,971 0,9186 0,774 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
               T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 3 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 
proteína total (g/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 
4.4 Ureia 

 
Na tabela 4, são apresentados os valores médios da concentração sérica de ureia, 

enquanto que no gráfico 4 são ilustrados os valores das médias gerais e os EPMs dos grupos de 
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tratamento nos momentos experimentais. Não foram observados efeitos de interação entre 

ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7940), ovelha*tempo (P=0,9991), cordeiro*tempo (P=0,2868) e 

interação ovelha*cordeiro (P=0,7577); contudo, verificou-se efeito de tempo (P<0,0001). 

 
Tabela 4 - Valores médios da ureia (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

   PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2  9,1636 8,8425  9,6161 8,3900 9,0030  0,6637 0,8110 0,3650 0,7308 

28 4,0795 3,7568  3,7949  4,0414 3,9182 0,1333 0,2418 0,3678 0,8689 

MÉDIA 6,6215 6,2997 6,7055 6,2157 6,5315 0,3985 0,6387 0,4762 0,7577 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 4 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 
ureia (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.5 Glicose 

 

Na tabela 5, são apresentados os valores médios para a concentração plasmática de 

glicose. Os valores das médias gerais com os respectivos erros padrão da média estão ilustrados 

no gráfico 5. Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo 

(P=0,6798), cordeiro*tempo (P=0,8599), ovelha*tempo (P=0,7827), ovelha*cordeiro 

(P=0,5902) para a glicose durante o presente estudo, porém houve efeito principal de tempo 

(P<0,0001). 

 
Tabela 5 - Valores médios da glicose (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 7,7738 7,5574 7,5571 7,7741 7,6656 0,09582 0,2712 0,2698 0,8651 

28 6,1304 6,0661 6,0384 6,1581 6,0982 0,2560 0,9011 0,8171 0,6227 

MÉDIA 6,9521 6,8117 6,7977 6,9661 6,8532 0,17591 0,6116 0,5428 0,5902 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas: 1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
              2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
              3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

   4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
              5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 5 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 
glicose (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.6 Albumina 

 

Os valores médios da concentração sérica média de albumina são mostrados na tabela 6. 

Os valores das médias gerais com os respectivos EPMs para os grupos de cordeiros tratados 

com vitamina e controle estão ilustrados no gráfico 6. Não foram observados efeitos de 

interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,8636), cordeiro*tempo (P=0,2424), ovelha*tempo 

(P=0,3826) e ovelha*cordeiro (P=0,8752) para a albumina durante o estudo. Entretanto, foi 

observado efeito de tempo (P=<0,0001). 

 

Tabela 6 - Valores médios da albumina (g/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 24,5911 25,331 24,636 25,286 24,9609 0,433 0,399 0,458 0,8090 

28 30,7577 30,201 31,028 29,930 30,4793 0,444 0,534 0,223 0,9911 

MÉDIA 27,6744 27,766 27,832 27,608 27,6429 0,438 0,853 0,650 0,8752 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 6 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 
albumina (g/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.7 Creatinina 

 

Os valores médios da concentração sérica de creatinina estão representados na tabela 7. 

O gráfico 8 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos EPMs dos grupos tratado e 

controle. Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4847), 

ovelha*tempo (P=0,7897), cordeiro*tempo (P=0,6405), ovelha*cordeiro (P=0,2026) e de 

tempo (P=0,3694). 

 

Tabela 7 - Valores médios da creatinina (μmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 64,7722 57,2918 59,8210 62,2430 61,0320 1,7053 0,0391 0,4862 0,0858 

28 68,3087 59,2132 63,9647 63,5572 63,7610 2,4779 0,0799 0,9353 0,7325 

MÉDIA 66,5404 58,2525 61,8929 62,9001 61,6938 2,0916 0,0089 0,7407 0,2026 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 7 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica da 
creatinina (μmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.8 Aspartato Aminotransferase (AST) 

 
Na tabela 8, são mostrados os valores da atividade média da aspartato aminotransferase 

(AST). No gráfico 8 são ilustrados os valores das médias gerais com os respectivos EPMs para 

os grupos tratado e controle nos momentos experimentais. Não foram observados efeitos de 

interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,3653), cordeiro*tempo (P=0,4562), ovelha*tempo 

(P=0,3300), ovelha*cordeiro (P=0,1175) para a AST durante o experimento, porém, houve 

efeito de tempo (P= 0,0036). 

 
Tabela 8 - Valores médios de atividade da AST (UI/L 30°C) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou 
não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 64,6629 53,3699 67,0052 51,0276 59,0164 3,4391 0,1139 0,0290 0,1407 

28 47,7797 44,6610 51,0902 41,3505 46,2204 2,3185 0,5100 0,0481 0,5508 

MÉDIA 56,2213 49,0155 59,0477 46,1891 52,1479 2,8788 0,0911 0,0036 0,1175 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 8 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a atividade da AST (UI/L 
30°C) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.9 Gama Glutamil Transferase (GGT) 

 

Na tabela 9, são mostrados os valores médios para a atividade da gama glutamil 

transferase (GGT). Não foi observado efeito de interação entre ovelha*cordeiro*tempo 

(P=0,6631), cordeiro*tempo (P=0,5983), ovelha*tempo (P=0,3901), ovelha*cordeiro 

(P=0,6576) para a GGT durante o estudo, todavia houve efeito de tempo (P<0,0001), ilustrado 

no gráfico 9. 

 

Tabela 9 - Valores médios de atividade da GGT (UI/L 30°C) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 1081,04 1387,86 1330,59 1138,30 1234,5 170,58 0,3824 0,5812 0,6325 

28    53,66    46,68   51,40    48,93   50,17   20,32 0,8654 0,9521 0,7709 

MÉDIA 567,35   717,27 691,00 593,62   662,79  95,45 0,3851 0,5710 0,6576 

Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 9 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a atividade da GGT (UI/L 
30ºC) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.10 Colesterol 

 

Na tabela 10 encontram-se os valores médios para a concentração sérica de colesterol. 

Os valores das médias gerais com os respectivos EPM estão ilustrados no gráfico 10. Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4399), 

cordeiro*tempo (P=3283), ovelha*tempo (P=0,0666), ovelha*cordeiro (P=0,8832) para os 

teores de colesterol durante o estudo, entretanto houve efeito de tempo (P<0,0001). 

 
Tabela 10 - Valores médios da concentração do colesterol (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e 
de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 2,6947 2,8034 2,7198 2,7783 2,7490 0,09495 0,574 0,762 0,269 

28 4,6259 3,8727 4,4454 4,0531 4,2493 0,20640 0,081 0,352 0,704 

MÉDIA 3,6603 3,3380 3,5826 3,4157 3,4630 0,15068 0,167 0,469 0,883 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 10 - Valores da média geral com respectivo erro padrão da média (EPM) para a concentração sérica de 
colesterol (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.11 Triglicérides 

 

Na tabela 11 são mostrados os valores médios da concentração sérica de triglicérides. 

Os valores das médias gerais com os respectivos EPM são ilustrados no gráfico11. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9983), cordeiro*tempo 

(P=0,3425), ovelha*tempo (P=0,4081), ovelha*cordeiro (P=0,8324). Entretanto, foi observado 

efeito de tempo (P= 0,0002). 

 

Tabela 11 - Valores médios da concentração sérica de triglicérides (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

   PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2  1,6222 1,8381  1,5155 1,9447  1,7301 0,1698 0,3865  0,3000  0,8998 

28  1,0729 1,0078  1,0361 1,0445  1,0403 0,08537 0,8393  0,8644  0,8569 

MÉDIA  1,3475 1,4229  1,2758 1,4946 1,4022 0,1276 0,5582  0,4562  0,8324 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 11 - Valores da média geral do grupo por tratamento com erro padrão da média (EPM) para a 
concentração sérica de triglicérides (mmol/L) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os 
grupos experimentais 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.12 Ácido Úrico 

 

Na tabela 12 são mostrados os valores para a concentração sérica média de ácido úrico. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9598), 

cordeiro*tempo (P=0,3976) e ovelha*tempo (P=0,7310), todavia, houve interação e 

ovelha*cordeiro (P=0,0082), indicando que a suplementação com a vitamina E foi importante 

para o aumento da concentração do ácido úrico no cordeiro nascido de ovelha suplementada e 

de cordeiro suplementado (Tabela 12), porém nesse último caso, o aumento foi maior. 

 

Tabela 12 - Valores médios da concentração do ácido úrico (μmol/L) nos cordeiros nascidos de ovelhas controle 
(OV-) e de ovelhas suplementadas (OV+) com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados (COR+) 
com vitamina E ou não (COR-) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

  COMBINAÇÃO PROBABILIDADE PROBABILIDADE 

IDADE  OV- OV+ OVELHA1 CORDEIRO2 

(dias) 
CO- 
n=6 

CO+ 
n=6 

CO- 
n=8 

CO+ 
n=8 

OV- 
n=16 

OV+ 
n=12 

COR- 
n=14 

COR+ 
n=14 

MED 
n=28 

EPM OV3 COR4 INT5 

2 2,097 7,861 3,088 3,617 4,979 3,353 2,593 5,739 4,166 0,820 0,311 0,115 0,05 

28 1,381 6,237 2,776 0,281 3,8091 1,528 2,078 3,259 2,669 0,785 0,124 0,651 0,052 

MÉDIA 1,739 7,049 2,932 1,949 4,394 2,440 2,335 4,499 3,222 0,803 0,075 0,148 0,008 
Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 12 - Valores da média geral por grupo de tratamento dos cordeiros para a concentração sérica de ácido 
úrico (μmol/L). 

 
NOTA: EE: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam vitamina E na gestação e que 
receberam vitamina E com 24 horas de vida (n=8); EC: cordeiros nascidos de ovelhas que 
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receberam vitamina E na gestação e que receberam veículo oleoso (controle) com 24 horas 
de vida (n=8); CC: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso (controle) 
na gestação e que também receberam veículo oleoso com 24 horas de vida (n=6); CE: 
cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso na gestação e que receberam 
vitamina E com 24 horas de vida (n=6).  

 

4.13 Creatina Quinase (CK) 

 

Os valores médios para a atividade da creatina quinase estão apresentados na tabela 13. 

O gráfico 13 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos EPM para os grupos de 

cordeiros tratados e controle durante os momentos experimentais. Não foram observados 

efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,1008), ovelha*tempo (P=0,4238), 

cordeiro*tempo (P=0,4193), ovelha*cordeiro (P=0,0630) e de tempo (P=0,2468). 

 

Tabela 13 - Valores médios de atividade da CK (UI/L 30°C) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 61,34 56,08 66,83 50,60 58,71 4,72 0,5823 0,1030 0,7137 

28 88,50 61,13 71,77 77,86 74,82 12,78 0,2957 0,8139 0,0687 

MÉDIA 74,92 58,61 69,30 64,23 64,78 8,75 0,2411 0,7136 0,0630 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
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GRÁFICO 13 - Valores da média geral do grupo por tratamento com erro padrão da média (EPM) para a atividade 
sérica da CK (UI/L 30°C) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 

4.14 Vitamina E 

 

Na tabela 14, está apresentada a concentração plasmática média da vitamina E.  Não 

foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,0796), 

cordeiro*tempo (P=0,2292) e ovelha*cordeiro (P=0,1105), porém foi observada interação 

ovelha*tempo (P=0,0038), indicando que cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas no 

início do terço final da gestação, possuem maiores concentrações de vitamina E aos dois dias 

de vida (P=0,0027). O gráfico 14 ilustra essa interação. 

 

Tabela 14 - Valores médios de vitamina E nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas 
com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não (controle) no 
primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 191,10 322,4 239,80 273,8 256,78 19,606 0,0027 0,397 0,8914 

28 367,85 286,1 267,53 386,4 326,95 28,726 0,1684 0,0502 0,0501 

MÉDIA 279,48 304,3 253,66 330,1 294,50 24,166 0,4822 0,0344 0,1105 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
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               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 14 - Valores da média geral do grupo por tratamento com erro padrão da média (EPM) para a 
concentração plasmática de Vitamina E (ng/mL) dos cordeiros com dois (T0) e 28 dias de vida (T1), de todos os 
grupos experimentais 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 

4.15 Ácidos Graxos Não Esterificados (AGNE) 

 
Os valores médios da concentração plasmática de ácidos graxos não esterificados 

(AGNE) está representada na tabela 15. O gráfico 15 ilustra os valores das médias gerais com 

os respectivos EPM dos grupos tratado e controle. Não foram observados efeitos de interação 

entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4679), ovelha*tempo (P=0,0698), cordeiro*tempo 

(P=0,8067) e ovelha*cordeiro (P=0,5242); porém foi observado efeito de tempo (P=0,0445). 

 
Tabela 15 - Valores médios dos AGNE (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle Tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 0,316 0,415 0,366 0,365 0,366 0,01719 0,0087 0,973 0,232 

28 0,310 0,294 0,295 0,309 0,302 0,02560 0,7559 0,787 0,969 

MÉDIA 0,313 0,354 0,330 0,337 0,337 0,02140 0,1902 0,837 0,524 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 

P=0,0027 
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               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 15 - Valores médios da concentração sérica de AGNE (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo,2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 

 

4.16 Betahidroxibutirato (BHB) 

 

Na tabela 16, estão os valores médios para a concentração plasmática de 

betahidroxibutirato (BHB). Não foram observados efeitos de interação entre 

ovelha*cordeiro*tempo (P=0,2445) e ovelha*cordeiro (P=0,5279); porém foram encontrados 

efeito de interação entre cordeiro*tempo (P=0,0358) e ovelha*tempo (P=0,0305), ilustrados no 

gráfico 16. A suplementação com vitamina E nas ovelhas determinou maiores concentrações de 

BHB no cordeiro aos 2 dias de vida (P=0,0173) e a suplementação dos cordeiros, determinou 

maior BHB aos 28 dias de vida (P=0,0403).  
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Tabela 16 - Valores médios de BHB (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 0,1232 0,1669 0,1490 0,1411 0,1450 0,00841 0,0173 0,6472 0,4372 

28 0,2809 0,2155 0,1993 0,2971 0,2482 0,02247 0,1601 0,0403 0,3564 

MÉDIA 0,2020 0,1912 0,1741 0,2191 0,1975 0,01544 0,6575 0,0714 0,5279 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 16 – Valores médios da concentração plasmática de BHB (mmol/L) nos cordeiros nascidos de ovelhas 
suplementadas ou não com vitamina E aos 108 dias de gestação (OVELHA) e nos cordeiros suplementados ou não 
com vitamina E após 24 horas do nascimento (CORDEIRO) e nos dois momentos experimentais. 
 

 
.Nota: OVELHA – concentração média de BHB dos cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas (n=12) ou não 
(n=16) com vitamina E; CORDEIRO  - concentração média de BHB dos cordeiros suplementados (n=14) ou não 
(n=14) com vitamina E. T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida 
 

4.17 Cortisol 

 

Na tabela 17 são mostrados os valores médios da concentração sérica de cortisol. O 

gráfico 17, ilustra os valores das médias gerais com os respectivos EPMs dos cordeiros tratados 

e dos pertencentes ao grupo controle. Não foram verificados efeitos de interação entre 
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ovelha*cordeiro*tempo (P=0,3205), cordeiro*tempo (P=0,6622), ovelha*tempo (P=0,6468), 

ovelha*cordeiro (P=0,2581). Todavia, houve efeito de tempo (P<0,0001), indicando diferença 

nos valores encontrados aos dois dias e 28 de vida. 

 

Tabela 17 - Valores médios de cortisol (μg/dL) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 5,3346 5,8507 5,2568 5,9285 5,5927 0,5599 0,6491 0,5544 0,2640 

28 1,1652 1,1558 1,0751 1,2459 1,1605 0,0860 0,9575 0,3309 0,6575 

MÉDIA 3,2499 3,5033 3,1660 3,5872 3,4687 0,3229 0,6589 0,4642 0,2581 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 17 - Valores médios da concentração sérica de cortisol (μg/dL) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo,2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.18 Insulina 

 
Na tabela 18 são mostrados os valores médios para a concentração sérica média da 

insulina. Os valores das médias gerais com os EPMs correspondentes aos grupos de tratamento 

estão no gráfico 18. Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo 

(P=0,8060), cordeiro*tempo (P=0,4065), ovelha*tempo (P=0,5093) e ovelha*cordeiro 

(P=0,9539). Foi evidenciado efeito de tempo (P<0,0001). 

 
Tabela 18 - Valores médios da insulina (μlU/mL) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 22,800 25,971 21,274 27,496 24,385 2,8909 0,5892 0,2941 0,9313 

28   6,517   5,737   5,510   6,744   6,127 0,5785 0,5136 0,2983 0,4451 

MÉDIA 14,658 15,854 13,392 17,120 15,293 1,7347 0,6895 0,2189 0,9539 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 18 - Valores médios da concentração sérica da insulina (μlU/mL) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.19 RQUICKI (Revised Quantitative Insulin Sensitivity Check Index)  

 
Os valores médios para RQUICKI são mostrados na tabela 19. O gráfico 19, ilustra os 

valores das médias gerais com os respectivos EPM durante o período experimental. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7927), cordeiro*tempo 

(P=0,8347), ovelha*tempo (P=0,0970) e ovelha*cordeiro (P=0,7085). Todavia, houve efeito de 

e de tempo (P<0,0001). 

 
Tabela 19 - Valores médios de RQUICKI nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas 
com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não (controle) no 
primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

     PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 MÉDIA  OV3 COR4 INT5 

IDADE controle tratado controle tratado  EPM    

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28     

2 0,3421 0,323  0,3250 0,340 0,3325 0,0095 0,3301 0,4367 0,6064 

28 0,4445 0,462  0,4434 0,463 0,4532 0,0140 0,5418 0,4932 0,6414 

MÉDIA 0,3933 0,393  0,3842 0,402 0,3900 0,0118 0,9708 0,4299 0,7085 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 19 - Valores médios da concentração sérica do RQUICKI nos cordeiros produtos de ovelhas controle e 
de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.20 RQUICKI BHB 

 

Verificam-se na tabela 20 os valores médios para o RQUICKI BHB. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,2012), cordeiro*tempo 

(P=0,0744) e ovelha*cordeiro (P=0,7144). Porém, houve interação ovelha*tempo (P=0,0229), 

indicando que menores valores médios do RQUICKI BHB são encontrados nos cordeiros, em 

T0, nascidos de ovelhas suplementadas com vitamina E no 108º dia de gestação (gráfico 20). 

 

Tabela 20 - Valores médios do RQUICKI BHB nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 0,5253 0,4308 0,4507 0,5054 0,4780 0,0242 0,0640 0,2717 0,2521 

28 0,6210 0,6698 0,6730 0,6178 0,6454 0,0337 0,4766 0,4222 0,8803 

MÉDIA 0,5731 0,5503 0,5618 0,5616 0,5534 0,0289 0,6588 0,9965 0,7144 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 

GRÁFICO 20 - Valores médios do RQUICKI BHB nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.21 Habilidade de Redução Férrica Plasmática (HRFP) 

 

Na tabela 21 verificam-se os valores médios da habilidade de redução férrica plasmática 

(HRFP), enquanto que no gráfico 21 são ilustrados os valores das médias gerais com os 

respectivos EPM. Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo 

(P=0,9038), cordeiro*tempo (P=0,6505), ovelha*tempo (P=0,4262) e de ovelha*cordeiro 

(P=0,4612), todavia, houve efeito de tempo (P=0,0002), indicando que a idade do cordeiro 

reduz a HRFP. 

 
Tabela 21 - Valores médios da HRFP (μmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 216,45 207,29 213,97 209,77 211,87 15,3575 0,8418 0,5481 0,4409 

28 120,46 150,67 117,69 153,45 135,57 16,2873 0,4119 0,3380 0,7158 

MÉDIA 168,45 178,98 165,83 181,61 175,222 15,8224 0,5721 0,2571 0,4612 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 21 - Valores médios da concentração sérica da HRFP (μmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.22 Glutationa Peroxidase (GSH-PX) 

 
A atividade média da glutationa peroxidase (GSH-Px) está representada na tabela 22. 

Não foram observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,6038), 

ovelha*tempo (P=0,7234), cordeiro*tempo (P=0,9177) e de ovelha*cordeiro (P=0,4557). 

Houve efeito de tempo (P<0,0001), indicando que a atividade da GSH-Px reduz com o passar a 

idade do cordeiro após o nascimento, independente da suplementação da ovelha ou do cordeiro 

(gráfico 22). 

 
Tabela 22 - Valores médios da GSH-Px (U/g de Hb) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2  895629  82455  861536 85865  86009  46615 0,451 0,976 0,263 

28 1176357 1151843 1158754 1169446 1164100  45852 0,791 0,9079 0,893 

MÉDIA 1035993  988199 1010145 1014047 1008901 46234 0,4710 0,9529 0,4557 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 22 - Valores médios da GSH-Px (U/g de Hb) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.23 Superóxido Dismutase (SOD) 

 

Verifica-se na tabela 24 o valor médio da atividade da superóxido dismutase (SOD) 

durante o período experimental. Não foram evidenciados efeitos de interação entre 

ovelha*cordeiro*tempo (P=0,3929), cordeiro*tempo (P=0,6940), ovelha*cordeiro (P=0,5431) 

e ovelha*tempo (P=0,3142). Houve efeito de tempo (P<0,0001), indicando que a idade reduziu 

a atividade da SOD nos cordeiros independente da suplementação com a vitamina E (gráfico 

23). 

 
Tabela 23 - Valores médios da SOD (U/g de Hb) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
   PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2  2418,8 2383,5  2347,7 2454,6  2401,1   68,74  0,8009  0,4471 0,6877 

28  6887,1 7294,5  6951,4 7230,2  7090,8 204,91  0,3304  0,5032 0,4255 

MÉDIA  4652,9 4839,0  4649,6 4842,4  4757,7 136,82  0,3972  0,3806 0,5431 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 23 - Valores médios da SOD (U/g de Hb) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.24 Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 
Na tabela 24 são observados os valores da concentração plasmática média das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Não foram verificados efeitos de 

interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,7493), cordeiro*tempo (P=0,5134), ovelha*tempo 

(P=0,1345), ovelha*cordeiro (P=0,5079) e de tempo (0,2682), indicando que, neste estudo, 

nem a suplementação com a vitamina E nem a idade do cordeiro interferiram nas concentrações 

de TBARS nos momentos experimentais (gráfico 24).  

 
Tabela 24 - Valores médios de TBARS (μM) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE Controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 21,9324 20,4528 19,0736 23,3116 21,1926 1,8598 0,6953 0,2679 0,8369 

28 20,9666 26,7988 23,3446 24,4208 23,8827 1,5176 0,0693 0,7274 0,4113 

MÉDIA 21,4495 23,6258 21,2091 23,8662 22,6837 1,6887 0,3720 0,2767 0,5079 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 24 - Valores médios de TBARs (μM) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.25 Status Antioxidante Total (TAS) 

 
Os valores médios para o status antioxidante total (TAS) estão representados na tabela 

26. O gráfico 26 ilustra os valores das médias gerais com os respectivos EPM dos grupos de 

tratamento durante os momentos de coleta. Não foram observados efeitos de interação entre 

ovelha*cordeiro*tempo (P=0,9781), ovelha*tempo (P=0,6596), cordeiro*tempo (P=0,9183) e 

ovelha*cordeiro (P=0,6314). Todavia, houve efeito principal de tempo (P<0,0001), indicando 

que o quanto mais velho for o cordeiro, maior será o TAS. 

 
Tabela 25 - Valores médios de TAS (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 PROBABILIDADE PROBABILIDADE 

 OVELHA1 CORDEIRO2 

IDADE controle tratado controle tratado 

MÉDIA 

(dias) n=16 n=14 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

2 1,0824 1,0731 1,0795 1,0759 1,0777 0,02371 0,8457 0,9399 0,7880 

28 1,2417 1,2031 1,2208 1,2240 1,2224 0,02306 0,4078 0,9448 0,6718 

MÉDIA 1,1621 1,1381 1,1502 1,1500 1,1495 0,02339 0,4748 0,9953 0,6314 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              T0 – cordeiros com 2 dias de vida e T1 – cordeiros com 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 25 - Valores médios de TAS (mmol/L) nos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 
 

 
Nota: T0: cordeiros com 2 dias de vida; T1: cordeiros com 28 dias de vida. 
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4.26 Área Abaixo da Curva do BHB 

  
Os valores médios para a área abaixo da curva do BHB (AUC BHB), cuja determinação 

ocorreu ao realizar o teste de tolerância à glicose (TTG), estão apresentados na tabela 26 e 

estão ilustrados no gráfico 26. Não foram observados efeitos de interação ovelha*cordeiro (P= 

0,7965), efeito de ovelha (P=0,3457) e efeito de cordeiro (P=0,8938) para o AUC do BHB neste 

estudo. 

 

Tabela 26 - Valores médios de AUC BHB dos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas 
com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não (controle) no 
primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

 n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

MÉDIA 21,427 26,162 23,466 24,123 24,196 4,847 0,3457 0,8938 0,7965 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
 

GRÁFICO 26 - Valores médios e respectivos EPM de AUC BHB dos cordeiros produtos de ovelhas controle e de 
ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou 
não (controle) no primeiro dia de vida  
 

 
EE: cordeiros de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e tratados com vitamina E com 24h de 
vida; EC: cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e que receberam veículo 
oleoso com 24h de vida; CC: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de prenhez 
e que também receberam veículo oleoso com 24h de vida; CE: cordeiros de ovelhas que receberam veículo oleoso 
no 108º dia de gestação e que receberam vitamina E com 24h de vida.  
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4.27 Área Abaixo da Curva da Glicose 

 

Na tabela 27 e no gráfico 27, são apresentados e ilustrados, respectivamente, os valores 

médios para a área abaixo da curva da glicose (AUC GLIC), cuja determinação ocorreu ao 

realizar o teste de tolerância à glicose (TTG). Não foram observados efeitos de interação 

ovelha*cordeiro (P= 0,3040), efeito de ovelha (P=0,9972) e efeito de cordeiro (P=0,2682) para o 

AUC do BHB neste estudo. 

 

Tabela 27 - Valores médios de AUC GLICOSE dos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

 n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

MÉDIA 700,07 699,86 734,44 665,49 700,0389 60,5025 0,9972 0,2682 0,3040 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 

Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
 

GRÁFICO 27 – Valores médios e respectivos EPM de AUC GLICOSE dos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida 
 

 
EE: cordeiros de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e tratados com vitamina E com 24h de 
vida; EC: cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e que receberam veículo 
oleoso com 24h de vida; CC: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de prenhez 
e que também receberam veículo oleoso com 24h de vida; CE: cordeiros de ovelhas que receberam veículo oleoso 
no 108º dia de gestação e que receberam vitamina E com 24h de vida.  
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4.28 Área Abaixo da Curva do AGNE 

 

Os valores médios para a área abaixo da curva do AGNE (AUC AGNE), cuja 

determinação ocorreu ao realizar o teste de tolerância à glicose (TTG), estão apresentados na 

tabela 28 e ilustrados no gráfico 28. Não foram observados efeitos de interação 

ovelha*cordeiro (P= 0,5435), efeito de ovelha (P=0,6657) e efeito de cordeiro (P=0,6715) para o 

AUC do AGNE neste estudo. 

 

Tabela 28 - Valores médios de AUC AGNE dos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

 OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

 n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

MÉDIA 56,8020 52,2321 52,2973 56,7369 53,8937 10,2936 0,6657 0,6715 0,5435 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
               
 

GRÁFICO 28 - Valores médios e respectivos EPM de AUC AGNE dos cordeiros produtos de ovelhas controle e 
de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida 
 

 
EE: cordeiros de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e tratados com vitamina E com 24h de 
vida; EC: cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e que receberam veículo 
oleoso com 24h de vida; CC: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de prenhez 
e que também receberam veículo oleoso com 24h de vida; CE: cordeiros de ovelhas que receberam veículo oleoso 
no 108º dia de gestação e que receberam vitamina E com 24h de vida.  
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4.29 Área Abaixo da Curva da Insulina  

 

Os valores médios para a área abaixo da curva da insulina (AUC INS), cuja 

determinação ocorreu ao realizar o teste de tolerância à glicose (TTG), estão mostrados na 

tabela 29 e ilustrados no gráfico 29. Não foram observados efeitos de interação 

ovelha*cordeiro (P= 0,1107), efeito de ovelha (P=0,4310) e efeito de cordeiro (P=0,3192) para o 

AUC do BHB neste estudo. 

 

Tabela 29 - Valores médios de AUC INSULINA dos cordeiros produtos de ovelhas controle e de ovelhas 
suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não 
(controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018 

  OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

  n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

MÉDIA 840,93 577,61 767,95 650,59 668,3698 115,07 0,431 0,3192 0,1107 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
               
 

GRÁFICO 29 - Valores médios e respectivos EPM de AUC INSULINA dos cordeiros produtos de ovelhas 
controle e de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina 
E (tratado) ou não (controle) no primeiro dia de vida 
 

 
EE: cordeiros de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e tratados com vitamina E com 24h de 
vida; EC: cordeiros nascidos de ovelhas tratadas com vitamina E no 108º dia de prenhez e que receberam veículo 
oleoso com 24h de vida; CC: cordeiros nascidos de ovelhas que receberam veículo oleoso no 108º dia de prenhez 
e que também receberam veículo oleoso com 24h de vida; CE: cordeiros de ovelhas que receberam veículo oleoso 
no 108º dia de gestação e que receberam vitamina E com 24h de vida.  
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4.30 Peso 

 

Na tabela 30, encontram-se os valores médios dos pesos dos cordeiros do nascimento 

aos 30 dias de vida. Os valores das médias gerais com os respectivos EPM dos grupos de 

tratamento estão ilustrados no gráfico 30. Não foram observados efeitos de interação entre 

ovelha*cordeiro*tempo (P= 0,8926), efeito de ovelha*tempo (P=0,7910) e efeito de 

cordeiro*tempo (P=0,7504), porém, houve efeito principal de tempo (P<0,0001), indicando que 

quanto maior a idade do cordeiro, maior o peso, independente do tratamento.   

 
Tabela 30 - Valores médios dos pesos dos cordeiros nascidos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com 
vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não (controle) no primeiro 
dia de vida – São Paulo, 2018 

  OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

TEMPO n=16 n=12 n=14 n=14  n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

0  4,373  4,354  4,415 4,3118  3,8307 0,1286 0,9422 0,696 0,3587 

7  5,355  5,389  5,451 5,2926  5,3720 0,1866 0,9303 0,676 0,3633 

14  6,877  7,066  7,155 6,7877  6,9715 0,2844 0,7432 0,526 0,6101 

21  8,9582  8,800  9,299 8,4593  8,8793 0,4261 0,8549 0,335 0,8383 

28 10,053  9,748 10,205 9,5956  9,9005 0,4681 0,7471 0,522 0,5504 

MÉDIA 7,2898 7,1809 7,4550 7,0157 7,2189 0,3141 0,8562 0,467       0,8233 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              TEMPO: 0 - nascimento; 7- 7 dias de vida; 14- 14 dias de vida; 21- 21 dias de vida; 28- 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 30 - Valores da média geral e respectivos EPM do peso dos cordeiros produtos de ovelhas controle e 
de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018. 
 

 
Nota: 0: cordeiros recém-nascidos; 7: 7 dias de vida; 14: 14 dias de vida; 21: 21 dias de vida; 28: 28 dias de vida  
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4.31 Escore de Condição Corporal 

 
Na tabela 31, encontram-se os valores médios do escore de condição corporal (ECC) 

dos cordeiros semanalmente, a partir do nascimento até os 28 dias de vida. Os valores das 

médias gerais com os correspondentes EPM estão ilustrados no gráfico 31. Não foram 

observados efeitos de interação entre ovelha*cordeiro*tempo (P=0,4135), efeito de 

ovelha*tempo (P=0,4540) e efeito de cordeiro*tempo (P=0,2179), porém houve efeito principal 

de tempo (P<0,0001).  

 
Tabela 31 - Valores médios do ECC dos cordeiros nascidos de ovelhas controle e de ovelhas suplementadas com 
vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) ou não (controle) no primeiro 
dia de vida – São Paulo, 2018 

 OVELHA1 CORDEIRO2 PROBABILIDADE 

 controle tratado controle tratado 
MÉDIA 

TEMPO n=16 n=12 n=14 n=14 n=28 

EPM 
OV3 COR4 INT5 

7 2,5348 2,5702 2,4730 2,6321 2,5525c 0,06239 0,7785 0,2093 0,5179 

14 2,4848 2,5182 2,5043 2,4987 2,5015c 0,06239 0,7912 0,9649 0,2269 

21 2,8432 2,8098 2,8376 2,8154 2,8265b 0,06239 0,791 0,8599 0,7781 

28 2,7515 2,8654 2,7959 2,8210 2,8084b 0,06239 0,3671 0,8424 0,8228 

MÉDIA 2,7432 2,7557 2,7501 2,7487 2,7500 0,06239 0,8982 0,9888 0,8282 

Fonte: (CARVALHO, 2018) 
Notas:  1 - OVELHA = efeito no cordeiro da suplementação com vitamina E realizada na ovelha 
               2 - CORDEIRO = efeito da suplementação com vitamina E realizada no cordeiro 
               3OV – probabilidade do efeito principal de ovelha  

    4COR – probabilidade do efeito principal de cordeiro 
               5INT – interação ovelha*cordeiro  
              TEMPO: 7- 7 dias de vida; 14- 14 dias de vida; 21- 21 dias de vida; 28- 28 dias de vida 
 
GRÁFICO 31 - Valores da média geral e respectivos EPM do ECC dos cordeiros produtos de ovelhas controle e 
de ovelhas suplementadas com vitamina E durante a gestação e cordeiros suplementados com vitamina E (tratado) 
ou não (controle) no primeiro dia de vida – São Paulo, 2018. 
 

 
Nota: 0: cordeiros recém-nascidos; 7: 7 dias de vida; 14: 14 dias de vida; 21: 21 dias de vida; 28: 28 dias  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados do presente trabalho indicaram que a administração parenteral de 

vitamina E em ovelhas no período pré-parto e/ou nas primeiras 24 horas de vida dos cordeiros 

não influenciou as concentrações de cálcio total, proteína total, ureia, albumina, TAS, cortisol, 

insulina; as concentrações plasmáticas de glicose, colesterol, triglicérides, AGNE, HRFP; as 

atividades de AST, GGT, GSH-Px e SOD; e os valores de RQUICKI, peso e ECC. Para essas 

variáveis houve efeito apenas relacionado à idade dos cordeiros. 

 O cálcio total apresentou valores médios menores aos 28 dias (T1) do que aos dois 

dias (T0) de vida. Este fato concorda com os valores obtidos por SILVA (2005) de 11,68 

mg/dL (2,92mmol/L) em caprinos com 48 horas após o nascimento. O colostro de ovelha 

apresenta alta concentração de cálcio, sendo observadas concentrações de 2437 mg/L de 

cálcio imediatamente após o parto (CSAPÓ et al., 1994); e, no leite, entre 1900 a 2000 mg/L - 

(RAYNAL-LJUTOVAC et al., 2008). Maiores concentrações de cálcio circulantes logo após 

o nascimento dos cordeiros referem-se aos maiores teores existentes já no ambiente uterino 

(KOVACS, 2014; OHATA et al, 2016) e, portanto, apesar das maiores concentrações deste 

elemento no colostro, com menor importância devido à maior eficiência de absorção de 

colostro. Maior reabsorção renal e mobilização óssea do fósforo e cálcio ocorrem nos animais 

em crescimento (SOUZA et al., 2016).  

Os valores médios determinados de cálcio iônico demonstraram interação 

cordeiro*tempo, onde a suplementação de vitamina E no cordeiro, independentemente da 

ovelha ter sido suplementada com vitamina E na gestação, reduziu, em T1, a concentração de 

cálcio iônico sérico em relação ao momento T0. A homeostase mineral perinatal é diferente 

da de adultos, sendo que os primeiros normalmente possuem altos teores séricos de cálcio e 

fosfato inorgânico, necessários para a formação e calcificação ósseas, independente dos teores 

de cálcio da matriz (KOVACS, 2014; OHATA et al., 2016). Em revisão sobre o assunto, 

Kovacs (2014) ressalta que os rins, intestinos e tecido ósseo fetais não são as formas 

dominantes para a obtenção do cálcio pelo feto, mas sim a placenta que o faz, por transporte 

ativo, especialmente de cálcio, fósforo e magnésio, a partir da circulação sanguínea materna. 

Esse autor também ressalta que depois do nascimento, os teores séricos de cálcio diminuem e, 

por volta de 24-48 horas de vida os intestinos passam a ser a principal forma de captação 

mineral para o neonato, enquanto que a reabsorção renal e o ‘turnover’ ósseo contribuem para 

manter os elementos circulantes. Essa absorção intestinal de cálcio é iniciada por processo 

passivo, facilitado pela lactose e que, com o passar da idade, se torna ativo e dependente de 
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calcitriol (KOVACS, 2014). Não foram encontrados estudos que contemplassem o 

metabolismo do cálcio e mais especificamente a dosagem de cálcio ionizável em ovinos nessa 

fase, somente alguns artigos onde este parâmetro foi calculado.  

A redução dos teores de cálcio, com o avançar da idade, foram observadas em 

trabalhos com ruminantes.  Moraes et al. (2011), em trabalho sobre perfil bioquímico de 

bezerros no primeiro ano de vida, identificaram que o cálcio iônico nas primeiras 24 horas foi 

de 6mg/dL (1,5 mmol/L) e aos 30 dias, 5,2 mg/dL (1,3mmol/L). Silva et al. (2016) em 

experimento com ovinos neonatos nas primeiras 24 horas de vida, encontraram valores 

médios de cálcio iônico calculado de 1,22 ± 0,14 mmol/L. Os valores encontrados no presente 

estudo em T0 estão de acordo com os encontrados no trabalho de Silva e colaboradores 

(2016). No trabalho de Rocha et al. (2009), onde foram avaliados bezerros do nascimento até 

30 dias de idade, o teor sérico de cálcio iônico em um dos grupos avaliados por esses autores, 

apresentou tendência de decréscimo no decorrer do estudo, com valor máximo de 1,27±0,1 

mmol/L até às 24 horas e valores mínimos aos sete dias de 0,91±0,1 mmol/L. Souza et al. 

(2016) em trabalho sobre perfil bioquímico sérico em bubalinos neonatos, encontraram que o 

cálcio iônico variou de 0,97 a 0,99 mmol/L nas primeiras 48 horas após o parto para 0,97 a 

0,94 mmol/L aos 30 dias de vida, ou seja, não houve diferença entre os momentos. 

A literatura consultada na sua maior parte, considerados os teores de cálcio total, 

poucos são os estudos que mensuraram cálcio livre e ponderaram as diferenças encontradas 

nessa fase, sem vinculá-las apenas ao desenvolvimento ósseo. Diante dos resultados aqui 

encontrados, podemos inferir que os maiores teores de cálcio ionizável, a forma 

biologicamente ativa desse elemento, na quarta semana de vida, nos cordeiros não 

suplementados poderia estar associado a um metabolismo mais eficiente ou ainda à melhor 

adaptação do organismo, porém mais estudos são necessários para se confirmar a verdadeira 

razão dessa diferença, já que não se observou diferença no desenvolvimento dos animais até o 

final do período experimental. 

 Com relação ao metabolismo proteico, maiores teores de ureia foram observados aos 

dois dias de vida. A maior concentração de ureia  nessa fase, pode ser explicada pela ingestão 

do colostro. Quando não há disfunção renal ou hepática, a produção, o consumo e a clivagem 

das proteínas da dieta é que determinam as variações da concentração de ureia (BLUM & 

HAMMON, 2000). Com o consumo e posterior degradação das proteínas colostrais, os 

aminoácidos são fragmentados formando ureia posteriormente (ECKERSALL, 2008). Os 

valores encontrados de ureia em T0, concordam com os encontrados para a mesma faixa 
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etária por Yanaka et al. (2009), Bornéz et al. (2009) e Souza et al. (2014), os quais obtiveram 

4,36±0,72 mmol/L, 12±0,44 mmol/L e 10,5 ± 0,7 mmol/L, respectivamente.  

Já os valores médios encontrados de creatinina não foram influenciados por nenhuma 

das interações ou mesmo pelo tratamento e pelo tempo. Os achados do presente estudo 

corroboram com os encontrados nos trabalhos de Monteiro et al. (2014) e Souza et al. (2014) 

em cordeiros; e  de Melo et al. (2013) e em cabritos, em que os valores de creatinina 

mantiveram-se sem alteração significativa até o que seria o T1 do presente estudo. A 

justificativa para o encontrado é controversa, pois alguns autores defendem que devido à 

ingestão de colostro e à expansão do plasma sanguíneo após a primeira mamada, ocorre 

redução das concentrações de creatinina sérica por haver hidratação do neonato (SILVA, 

2005). Finco (1989) e Kaneko et al. (1997) defenderam que essa redução é devido à função 

renal do neonato que, ao nascimento tem menor capacidade de concentrar a urina devido à 

imaturidade renal. Souza et al. (2014) argumentaram que talvez a diminuição gradativa dos 

valores no momento pós ingestão de colostro seja em consequência da menor presença de 

creatinina no conteúdo colostral ou devido à pequena absorção da mesma através da mucosa 

intestinal. Feitosa et al. (2007) e Piccione et al. (2010) defendem que, assim como verificado 

em bezerros, essa variação deriva do processo de adaptação dos neonatos às mudanças para 

manutenção da homeostase. Mohri et al., (2007) atribuíram as mudanças nas concentrações de 

creatinina sérica às alterações na massa muscular dos neonatos, ou ao aperfeiçoamento do 

clearance renal com aumento da taxa de filtração glomerular, uma vez que o fluxo sanguíneo 

renal não é modificado ao nascer, mas eleva-se substancialmente durante a primeira semana. 

Nesse sentido, mais estudos são necessários para melhor compreensão do tema, considerando 

outros fatores que poderiam influenciar realmente nas concentrações de creatinina, como o 

escore de massa muscular, consumo alimentar, ambiente, dentre outros. 

 Os valores da atividade de GGT encontrados em T0 foram maiores do que no T1, 

concordando com os encontrados por Yanaka et al. (2009), Kowalski et al (2013), Monteiro 

et al. (2014) e Souza et al. (2014) para cordeiros com dois dias de idade. Os altos valores da 

GGT no T0 com sucessiva queda em T1 são justificados pela ingestão de colostro após o 

nascimento. Em ruminantes, a GGT pode ser encontrada no epitélio dos ductos das glândulas 

mamárias, onde se envolve no processo de síntese colostral (BRAUN, 1983; ZARRILLI et 

al., 2003; RUSSELL & ROUSSEL, 2007). Havendo a ingestão do referido alimento com sua 

posterior passagem através do trato digestório e depois na corrente sanguínea do recém-

nascido, espera-se teores elevados da atividade sérica de GGT, verificados especialmente nos 

primeiros três dias de vida extra-uterina, devio a absorção desta enzima materna, que 
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encontra-se também maior atividade no colostro (FAGLIARI et al., 1996; MADEN et al., 

2003; CARLSON, 1989).  

 A elevação da AST nos primeiros dias de vida pode ocorrer em consequência da 

composição e absorção do colostro (MADEROVA et al., 1963), constante movimentação nas 

primeiras horas de vida para serem amamentados (MEIRA Jr. et al., 2009; FEITOSA et al., 

2009) ou ainda devido à progressão da idade e suas funções fisiológicas desenvolvidas 

(BENESI et al., 2003; MEIRA Jr. et al., 2009). No presente estudo, a atividade elevada da 

AST no T0 com posterior diminuição no T1 é justificada pela ingestão do colostro, que, 

promove maior produção de AST pela borda em escova dos enterócitos (TOLLERSRUD & 

BAUSTAD, 1970). Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Gregory (1995) em 

bezerros e Meira Jr. et al. (2009), Kowalski et al (2013) e Souza et al. (2014) em cordeiros. 

As lesões musculares no decorrer do parto deveriam promover maiores atividades 

sérica de AST com simultânea elevação da atividade de CK, que é a enzima de eleição para 

identificar danos em músculos esqueléticos (BENESI et al., 2003; BRITTI et al., 2005). 

Entretanto, no presente trabalho as concentrações séricas de CK não diferiram, nem entre os 

tratamentos nem entre os momentos, discordando do observado por Meira Jr et al (2009) e 

Feitosa et al, 2009), mas corroborando com os resultados de Souza et al. (2014), que não 

observaram variação nos valores de CK ao longo do tempo.  

 Os valores séricos de proteína total em T0 foram maiores do que em T1. Achados que 

corroboraram com os encontrados por Yanaka et al. (2009) e Souza et al. (2014) em 

cordeiros. Este fato é diretamente relacionado pela quantidade e também pelo tempo da 

ingestão de colostro (MOHRI et al., 2007). O colostro ovino apresenta maior conteúdo 

protéico do que o colostro caprino ou bovino (MCDOUGALL, 1965). A proteína total é a 

soma das duas proteínas de maior peso molecular, isto é, da albumina e das globulinas. 

Portanto, espera-se que o efeito da proteína total sérica esteja mais elevada próxima ao parto, 

em decorrência da maior concentração de imunoglobulinas advindas do colostro, reduzida 

com o passar do tempo, em paralelo ao desenvolvimento da imunidade do cordeiro 

(GONZÁLEZ, 2000). 

Os valores da albumina sofreram efeito de tempo, sendo mais elevados aos 28 dias do 

que aos dois dias de vida, ficando em acordo com os resultados encontrados por Costa (2004) 

e Feitosa (2001) em bezerros e Feitosa et al. (2006) em caprinos e bezerros. Isso pode ser 

explicado, pois após a primeira semana de vida do cordeiro, a quantidade de albumina 

aumenta por haver a sua produção pelo o fígado, enquanto a de gamaglobulina reduz por 

haver o início do catabolismo dos anticorpos obtidos pelo colostro. (GONZÁLES, 2000). No 
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decorrer dos primeiros 30 dias de vida, os cordeiros passaram a ingerir alimentos sólidos além 

do leite e consequentemente começam a ruminar. Desta forma, houve aporte de compostos 

nitrogenados, que, quando metabolizados, contribuíram para elevarem os teores de albumina 

por meio da síntese hepática. Os teores de albumina vistos nesse estudo estão de acordo com 

os valores encontrados para a faixa etária e também observados por Meira Jr. et al. (2009) de 

24±4,5 g/L e por Souza et al., (2014) de 29,7 ± 0,4 g/L. 

 No que diz respeito ao metabolismo energético, valores médios de triglicérides dos 

cordeiros foram menores no momento T1 do que os de T0. Estes resultados concordam com 

os dados em caprinos neonatos de Gregory et al. (2009) onde aos dois dias de vida, foram 

observados valores de aproximadamente 3,46 mmol/L chegando a 1,16 mmol/L aos 28 e até 

mesmo em 0,68 mmo/L aos 70 dias de vida. Carlos et al (2010) em estudo sobre a influência 

da faixa etária de ovinos sobre o perfil bioquímico encontrou como resultados 0,460 mmol/L 

em cordeiros até seis meses de idade a 0,360 mmol/L nos maiores de 12 meses. Os valores 

médios encontrados no presente trabalho concordam também com os dados de Souza et al. 

(2014), onde, no período após a colostragem, os cordeiros apresentaram 1,32±0,20 mmol/L 

para os triglicérides. Os valores elevados seguidos de diminuições podem ser justificados pela 

a ingestão de colostro e leite, os quais são ricos em gorduras, sendo que o primeiro possui 

maior concentração desta (GONZÁLEZ & SILVA, 2006; VILAR et al, 2008). No trabalho de 

Vilar et al (2008), foi observada rápida mudança na composição do colostro, que apresentou 

maior densidade (1,053g/cm³) em comparação ao leite de transição às 12 (1,031g/cm³) e 24 

horas (1,028g/cm³) após o parto, sendo essa diminuição gradativa. Além disso, como 

indivíduos ruminantes possuem síntese e exportação hepática de triglicérides mais baixas do 

que os monogástricos (FERNANDES et al., 2012) e, aos 28 dias de vida, os cordeiros já 

ruminavam, pois além do leite consumiam feno e, em menor proporção, concentrado, 

consideramos que além de menor aporte decorrente da mudança de composição entre colostro 

e leite, houve também o desenvolvimento inicial do rúmen, justificando os menores teores 

encontrados para os triglicerídeos. 

 Em relação ao colesterol, os valores em T1 foram maiores do que os de T0, 

concordando com dados descritos para cordeiros por Carroll & Hamilton (1973), Celi et al. 

(2008), Gregory et al. (2009) e Souza et al. (2014). Durante a vida fetal, verificam-se as 

menores concentrações de colesterol decorrentes de baixa produção endógena de ácidos 

graxos (NOBLE, 1979). Após o nascimento, a alimentação dos neonatos, por ser a base de 

leite de ovelha, o qual apresenta teores de gordura mais elevados do que os alimentos sólidos, 

ocasiona aumento dos teores lipídicos no plasma, que refletem no perfil bioquímico 
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principalmente pelos valores de colesterol séricos, justificando, portanto, os valores elevados 

de colesterol aos 28 dias do presente trabalho. Chama a atenção a tendência observada para 

interação ovelha*tempo (P=0,0666), indicando que os cordeiros nascidos de ovelhas 

suplementadas com vitamina E tiveram menor teor de colesterol após 28 dias de vida, 

independente da suplementação no cordeiro. Efeito observado por Kaseki et al (1986), 

quando trabalharam com ratos deficientes e não em vitamina E e os suplementaram com dose 

única de 66UI/kg de peso vivo de vitamina E, observando diminuição nos teores de colesterol. 

Os valores médios de AGNE de cordeiros foram maiores em T0 do que em T1. Dados 

semelhantes foram encontrados em cabritos por Gregory et al. (2009) e em bezerros por 

Kühne et al. (2000) e Swank et al. (2012). Esses autores observaram que os valores de AGNE 

diminuíam com o crescimento destes animais, variando entre 1,78 mmol/L e 0,69 mmol/L; 

0,85 e 0,35 mmol/L e 0,32 e 0,29 mmol/L, respectivamente em cada estudo e para os animais 

mais jovens e mais velhos. É sabido que os AGNE são fonte de energia para o neonato, além 

de ser no colostro um importante componente da porção lipídica, que é maior neste alimento 

do que no leite de ovelhas (PARRISH et al., 1950). Nos indivíduos com o rúmen 

desenvolvido, os triglicerídeos são extensivamente hidrolisados nesse compartimento por 

lipases, formando ácidos graxos não esterificados que são parcialmente hidrogenados pelas 

bactérias ruminais, resultando na absorção de ácidos graxos livres mais saturados do que os 

existentes nos alimentos originais (HOCQUETTE & BAUCHART, 1999). Em todos os 

mamíferos, cadeias médias de ácidos graxos são absorvidas no intestino delgado e são 

secretadas no sistema porta principalmente como AGNE e, embora ácidos graxos de cadeia 

curta sejam absorvidos também no intestino delgado, neste órgão são reesterificados, 

resultando nos triglicérides que são incorporados aos quilomícrons e às VLDL e são 

transportados pelo sistema linfático e também pelo sistema porta (HOCQUETTE & 

BAUCHART, 1999). Sendo assim, justifica-se o fato de ter havido diminuição dos AGNE de 

T0 em relação ao momento T1 nos cordeiros, principalmente em decorrência da mudança da 

composição do alimento desses últimos.  

Deve ser comentado que houve tendência (P=0,0698) dos cordeiros nascidos de 

ovelhas suplementadas com vitamina E apresentarem, aos dois dias de vida, maiores teores de 

AGNE do que os nascidos de ovelhas não suplementadas, fato que pode estar relacionado à 

maior mobilização, que já ocorre nesse período, das reservas corporais por parte dos 

cordeiros. Os valores de cortisol encontrados foram maiores em T0 com progressiva 

diminuição em T1, sendo, portanto, influenciados apenas pela faixa etária dos cordeiros. Este 

evento concorda com os resultados em cordeiros de Melo et al. (2013) e Alves et al. (2013) e 
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em bezerros de Baumrucker & Blum (1993), Hadorn et al. (1997), Lee et al. (1995) e Ronge 

& Blum (1988), os quais obtiveram resultados semelhantes em ambas espécies, ou seja, o 

cortisol inicialmente era elevado ao nascimento e, após a ingestão do colostro, apresentou 

redução progressiva ao longo de quatro semanas. Logo após o nascimento, a sobrevivência do 

recém-nascido depende de intensas mudanças nos padrões fisiológicos de respiração e 

circulação, sendo assim o animal busca adaptação que depende da ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise, sendo uma das melhores formas de avaliar essas modificações 

fisiológicas, a mensuração do hormônio cortisol, um vigoroso estimulador do metabolismo 

(BAYAZIT, 2009; WOOD, 1999), que também está envolvido na mobilização de reservas de 

lipídeos. 

Os valores encontrados de BHB mostraram que a suplementação com vitamina E nas 

ovelhas no 108ª de gestação determinou maiores concentrações de BHB no cordeiro aos 2 

dias de vida, enquanto a suplementação dos cordeiros ao nascimento determinou maior BHB 

aos 28 dias de vida. Aos dois dias de vida, embora os cordeiros tenham superado boa parte 

das adaptações orgânicas importantes, decorrentes da transição do ambiente intrauterino para 

o extrauterino, essas serão realmente concluídas quando o volume de alimento ingerido for 

adequado para estabelecer a glicemia sem haver a necessidade de obter energia por meio da 

metabolização de corpos cetônicos e lactato que, em humanos, são os responsáveis em prover 

energia adicional para o cérebro depois de 12 horas do nascimento (MORTON & 

BRODSKY, 2016). Nessa fase de transição há aumento das atividades metabólicas e 

endócrinas para dar suporte à pressão sanguínea e manutenção da glicemia, que, após o 

nascimento, é mantida pelo aumento dos teores de catecolaminas e glucagon e pela redução 

nos teores de insulina (MORTON & BRODSKY, 2016). Assim, pode-se inferir, frente aos 

dados de menor sensibilidade insulínica para os animais nascidos de ovelhas suplementadas 

que, esses cordeiros tinham maiores teores de BHB aos dois dias de vida, por estarem 

mobilizando mais reservas energéticas para manter a glicemia, não diferiu entre os indivíduos. 

 Quanto ao efeito da suplementação do cordeiro interferindo nos teores de BHB aos 28 

dias de vida, se atribui que, a suplementação desses animais, melhorou de alguma forma a 

conversão do BHB advindo da alimentação por meio da conversão do epitélio ruminal. 

Devido ao fato dos cordeiros já estarem consumindo feno aos 28 dias de idade, pode-se 

considerar que essa diferença está relacionada ou à maturidade metabólica das células do 

epitélio ruminal, ou então ao consumo de alimento. Como não houve diferença no ganho de 

peso e no ECC, que foram crescentes ao longo do presente estudo e não foram identificados 
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estudos que considerassem essas possibilidades, sugere-se que mais estudos sejam conduzidos 

para verificar essas suposições. 

 Apesar dessas diferenças evidenciadas, os valores de BHB permaneceram dentro dos 

valores fisiológicos para a espécie ovina, que são considerados adequados quando inferiores a 

0,7 mmol/L (PUGH, 2005). Maiores valores de BHB foram observados em T1 quando 

comparados a T0, refletindo o aumento no consumo de matéria seca pelos animais com o 

avanço da idade (WITTWER, 2000). Portanto, o presente estudo concorda com Suarez et al. 

(2006), que observaram variações crescentes nas concentrações plasmáticas de acetato e BHB 

com o desenvolvimento ruminal de bezerros. Quigley et al. (1991) avaliaram as mudanças 

que ocorrem nas concentrações de BHB em bezerros desmamados e observaram as mudanças 

crescentes de BHB durante as semanas, servindo de indicativo do desenvolvimento da função 

epitelial.  

 Assim como o hormônio cortisol, as maiores concentrações de insulina foram 

observadas aos dois dias de vida em relação aos 28 dias após o nascimento. O mesmo foi 

encontrado em cordeiros nos estudos de Melo et al. (2013) e Alves et al. (2013); e, em 

bezerros, nos estudos de Ronge & Blum (1988), Baumrucker & Blum (1994), Lee et al. 

(1995) e Hadorn et al. (1997). A justificativa para tais resultados se deve ao fato de os 

neonatos ao ingerirem o colostro, leite ou seu sucedâneo e apresentarem aumento na glicemia, 

pois esses alimentos apresentam lactose que é substrato para a gliconeogênese (HADORN et 

al., 1997). Em consequência, há maior produção e concentração de insulina para que haja o 

aproveitamento e metabolização da glicose circulante (BLUM & HAMMON, 2000; MEARS, 

1993). Esses resultados de insulina também podem ser atribuídos ao comportamento 

alimentar do cordeiro que foi diferente nos dois momentos do presente estudo, pois logo que 

nasceram o hábito de mamar foi mais frequente e o leite era a única fonte de alimento e, aos 

28 dias, as mamadas eram mais espaçadas e os cordeiros procuravam alimento sólido, em 

especial feno, que ficava à vontade para os animais. 

 Os valores médios encontrados de glicose foram menores aos 28 dias de idade do que 

aos dois dias. Estes achados podem ser justificados ou pelos teores elevados de cortisol nesse 

período que exercem influência direta na glicemia ou ainda pela ingestão do colostro, o qual 

cumpre sua função de fornecer elementos para o desenvolvimento do sistema imune do 

neonato, porém interfere diretamente na absorção e no metabolismo de carboidratos por meio 

do estímulo da enzima lactase no intestino delgado, aumentando a digestão e absorção de 

glicose e galactose, além de fornecer substrato para a gliconeogênese, que determinará o 

aumento das concentrações de glicose após a alimentação dos cordeiros (GIRARD, 1986; 
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KURZ, 1992).  Outra forma de justificar os resultados é o livre acesso que os cordeiros 

tinham aos alimentos sólidos das ovelhas, como feno e ração, os quais contribuíram para o 

início do desenvolvimento ruminal dos neonatos. Em ruminantes, conforme há o 

desenvolvimento do animal, há também o desenvolvimento do rúmen, com progressiva 

redução do uso de glicose (YOUNG et al., 1970). 

 Essa maior glicemia, na fase inicial da vida extrauterina, embora frequente, poderia ser 

um sinalizador de quadro de resistência insulínica. Apesar de não ser considerado ‘gold 

standard’, o cálculo do RQUICKI pode ser utilizado para estimar a sensibilidade insulínica, 

onde menores valores para essa variável estão relacionados à menor sensibilidade insulínica 

ou mesmo à resistência insulínica (RABASA-LHORET et al., 2003). Os valores médios de 

RQUICKI foram maiores em T1 do que em T0, o que nos mostra que, com o aumento da 

idade, no período considerado, também há aumento da sensibilidade à insulina. Em 

ruminantes há sugestão da inclusão na fórmula do RQUICK da variável BHB para melhorar a 

acuidade desse índice, já que foi desenvolvido para uso em monogástricos (humanos), 

espécies onde se consegue garantir estado de jejum em relação à glicemia e à insulinemia; 

fato não observado em ruminantes, devido ao rúmen, que representa um reservatório de 

alimento para longos períodos de jejum (BALOCH et al., 2008). No presente estudo, a 

inclusão do BHB ao cálculo do RQUICKI permitiu visualização de interação entre ovelha e 

tempo e tendência para efeito de cordeiro e tempo (P=0,0744).  Portanto, cordeiros nascidos 

de ovelhas que receberam vitamina E no 108º de gestação, independente de receberem a 

vitamina, apresentaram menor sensibilidade aos dois dias de vida em relação aos cordeiros 

nascidos de ovelhas não suplementadas.  Essa menor sensibilidade insulínica determinou 

aumento nos teores de BHB e tendência a aumento, no mesmo momento, isto é, aos 2 dias de 

vida e para cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas com a vitamina das concentrações de 

AGNE (P=0,0698), indicando que houve maior metabolização das reservas de gordura para 

esse grupo de animais. Deve-se ressaltar que o BHB tem duas origens; a primeira na 

cetogênese hepática, pela redução do acetoacetato, que ocorre em todas as espécies animais; e 

a segunda por meio da oxidação do butirato, que ocorre exclusivamente nas células do epitélio 

ruminal (LAEGER et al., 2010); assim, após 48 horas do nascimento os cordeiros não 

possuíam rúmen desenvolvido, esse maior teor de BHB é atribuído ao metabolismo dos 

AGNE. Além da ação antioxidante, há possibilidades da vitamina E atuar melhorando a ação 

da insulina, consequentemente melhorando a eficiência do metabolismo energético, por 

aumentar sensibilidade à esse hormônio (NOCKELS et al., 1979; FANG et al, 2010), mas 

esses resultados não foram confirmados no presente estudo, aliás, o que se observou foi que 



76 

houve menor sensibilidade insulínica nos cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas e que 

também apresentaram, no mesmo momento, maiores teores plasmáticos de alfa-tocoferol.  

Apesar de esses cordeiros terem sido suplementados 24 horas antes da coleta de 

sangue (T0), o que permitiria que fosse detectado o pico plasmático decorrente dessa 

aplicação, como observado por Hidiroglou et al, (1991) que notaram pico plasmático de alfa-

tocoferol entre 7 e 48 horas após injeção intramuscular; no presente estudo não foi observado 

aumento até 24 horas da aplicação da vitamina. Porém, foi observada interação ovelha e 

tempo para as concentrações plasmáticas de alfa-tocoferol, com maiores teores para cordeiros 

nascidos de ovelhas suplementadas, aos dois dias de vida em relação aos cordeiros nascidos 

de ovelhas não suplementadas. Este fato pode ser justificado por dois motivos, pois a 

suplementação das ovelhas ocorreu no período de colostrogênese, onde as vitaminas 

lipossolúveis se concentram (NJERU et al., 1994; HIDIROGLOU et al., 2001) e também pela 

transferência transplacentária de vitamina E, já que esta, em ovinos, é considerada satisfatória 

(CAPPER et al, 2005). Os valores elevados de vitamina E plasmática corroboram os achados 

em ovinos por Daniels et al. (2000), que ao avaliarem a resposta imune de ovelhas e 

cordeiros, após a suplementação com 400 UI de vitamina E antes do parto, encontraram 

aumento na concentração de alfa-tocoferol no colostro quando comparadas com a ovelhas não 

suplementadas. O presente trabalho concorda também com o estudo de Capper et al. (2005), 

os quais identificaram em ovelhas suplementadas da 6ª semana pré-parto até a 4ª pós-parto 

com vitamina E aumentou os teores de alfa-tocoferol no colostro, no leite e no plasma da 

ovelha e do cordeiro, sendo neste último até 14 dias de idade. Corrobora com essa hipótese o 

trabalho feito com suínos por Pinelli-Saavedra & Scaife (2005), que avaliaram os efeitos da 

suplementação das vitaminas E e C na dieta de fêmeas suínas durante a gestação e a lactação. 

Neste experimento, os autores verificaram que as concentrações de vitamina E no colostro e 

no leite foram maiores quando comparadas com o grupo que não recebeu suplementação de 

vitamina E. Outro estudo que forneceu 60 ou 500 mg de vitamina E/kg de ração dos 108 dias 

de gestação até o final da lactação, encontrou que o leite das porcas alimentadas com 500 mg 

de vitamina E/kg de ração continha aproximadamente o dobro de alfa-tocoferol quando 

comparado com o leite das porcas que receberam 60 mg de vitamina E/kg (LAURIDSEN et 

al., 2007). Em humanos, Melo et al. (2017) estudaram sobre os efeitos no colostro da 

suplementação materna com cápsulas que continham 400 UI de alfa-tocoferol e encontraram 

aumento nas concentrações deste composto, apresentando concentrações médias nas mulheres 

suplementadas aumentadas em 61% de vitamina E, passando de 1.509,3 ± 793,7 antes da 

suplementação para 2.346,9 ± 1203,2 g/dL.  
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 Pela importância da vitamina E como antioxidante, o metabolismo oxidativo dos 

cordeiros foi avaliado por meio das atividades das enzimas antioxidantes glutationa 

peroxidase (GSH-Px) e superóxido dismutase (SOD); bem como outros marcadores de status 

antioxidantes como a habilidade de redução do ferro plasmático (HRFP) e status oxidante 

total (TAS); e um marcador da produção de substâncias oxidativas, o ácido tiobarbitúrico 

(TBARs).   

 Os valores médios de HRFP foram maiores aos dois dias de vida (T0), havendo 

redução aos 28 dias após o nascimento (T1). A HRFP é uma forma de mensurar a habilidade 

global do indivíduo a resistir ao estresse oxidativo, que tenderá a diminuir à medida que o 

animal se desenvolve e se adapta às novas condições metabólicas. Estes dados concordam 

com o trabalho realizado em humanos de Friel et al. (2004), onde os valores de HRFP em 

recém-nascidos são altos e sofrem redução devido à maior resposta antioxidante por 

consequência do estresse existente no parto. 

 No caso das atividades das enzimas GSH-Px e SOD e das concentrações TAS, 

verificou-se aumento dos valores médios para essas variáveis em T1 em relação ao momento 

T0. Estes achados concordam com os dados em suínos e humanos de Rickett et al., (1990), 

Friel et al., (2004) e Yin et al., (2013). Estes pesquisadores descreveram que neonatos 

possuem reserva de agentes antioxidantes provenientes de suas mães. Entretanto, a quantia 

não os protege por não ser suficiente, uma vez que os menores valores de SOD e GSH-Px são 

encontrados no momento do nascimento. Em consequência, o dano oxidativo estabelecido 

estimula os sinalizadores de genes antioxidantes, que por sua vez, produzem e liberam mais 

antioxidantes. Desta forma, ocorre o equilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes com o 

desenvolvimento das defesas não oxidativas do neonato (DAVIS & AUTEN, 2010; YIN et 

al., 2013). 

 Não foi evidenciado qualquer efeito quanto aos dados de TBARS, provavelmente 

devido aos cordeiros terem conseguido se adaptar de forma adequada às demandas típicas 

impostas pelo período, mesmo nos animais que mobilizaram mais reservas, como observado 

pelos dados de AGNE, BHB. Nesses animais até se esperaria maior demanda das reservas 

antioxidantes ou então aumento das substâncias oxidantes, como observado nas fêmeas que 

mobilizam reservas no período de transição (CELI, 2010), mas isso não ocorreu. No decorrer 

do experimento, os cordeiros mantiveram-se bem alimentados e hígidos, ou seja, não foram 

expostos a desafios que os levassem ao estresse oxidativo. Wispe et al. (1985) e Friel et al. 

(2004) observaram, em humanos, e Yin et al., (2013), observaram em suínos, maiores teores 

de TBARS nos recém-nascidos do que de indivíduos de outras idades. No trabalho de Yin et 
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al (2013), os elevados valores de TBARS em leitões com um dia de vida, apresentaram 

redução gradativa com o progredir da idade.  

 Os cordeiros utilizados neste experimento não sofreram desafio metabólico relevante, 

uma vez que não tiveram restrição alimentar, problemas sanitários, nem estavam expostos às 

intempéries e superlotação. Além disso, nasceram de partos eutócicos, mamaram o colostro 

diretamente em suas mães e o mesmo aconteceu com o leite, salvo em alguns casos, nos quais 

a ovelha rejeitou o cordeiro, mas este foi suplementado com leite em pó ou sucedâneo por 

meio de mamadeiras, sem ser afastado da ovelha. Portanto, o fato do TBARS não ter 

aumentado tanto em T0, quanto em T1, confirma a não ocorrência de estresse oxidativo nos 

cordeiros.  

Os valores de ácido úrico indicaram que quando ovelha e cordeiros são suplementados com 

vitamina E, há discreto aumento na concentração de ácido úrico aos dois dias de vida. Porém, 

quando a ovelha não for suplementada, mas o cordeiro sim, o aumento será de maior 

magnitude no mesmo período. Independentemente do grupo avaliado o manejo das ovelhas e 

de seus cordeiros durante o presente estudo não promoveu acentuadas condições estressantes 

afora as já esperadas pelo o parto, conforme já descrito. Esse efeito observado do ácido úrico 

deve estar relacionado a seu papel no metabolismo oxidativo, como um antioxidante. Como as 

ovelhas suplementadas passaram maiores quantidades de vitamina E para os cordeiros, quer 

seja pelo colostro quer seja pela transferência placentária, conforme já discutido, conclui-se 

que esses cordeiros tenham mais reservas antioxidantes aqui apenas evidenciadas pelo 

comportamento ácido úrico, em especial quando se observa o impacto da aplicação da 

vitamina E nos cordeiros nascidos de ovelhas não suplementadas. Em revisão sobre o papel 

do ácido úrico com antioxidante, Glantzounis et al. (2005), observam esse metabólito pode 

representar um dos mais importantes antioxidantes de baixo peso molecular nos fluídos 

biológicos de humanos. O ácido úrico está presente principalmente no interior das células e 

em todos os tecidos corporais, e, normalmente, possui baixos teores plasmáticos. É um 

substrato oxidável para o sistema heme proteína/H2O2 e é capaz de proteger a célula contra o 

dano oxidativo por ser um doador de elétrons e/ou então por sua ação como inibidor 

específico de radicais gerados pela decomposição do peroxinitrito gerado em função da 

interação do óxido nítrico com o ânion superóxido (GLANTZOUNIS et al., 2005). Apesar de 

não terem sido encontrados na literatura trabalhos que relatassem elevação dos valores de 

ácido úrico em neonatos especialmente relacionada à suplementação com vitamina E em 

ruminantes, bem como sua função antioxidante em situação como no presente estudo, mais 



79 

estudos devem ser realizados, principalmente em ambientes mais desafiadores para que essa 

possibilidade seja confirmada. 

 Os valores tanto para o peso quanto para o escore de condição corporal (ECC) foram 

maiores no momento T1 quando comparados com o T0. Isso é o esperado, uma vez que os 

animais tinham livre acesso ao leite materno ou eram amamentados com mamadeira e, por 

ficarem junto com as ovelhas, também dispunham de feno à vontade.  

 Os valores dos AUC do BHB, da glicose, dos AGNE e da insulina referentes aos 

cordeiros nascidos de ovelhas que receberam vitamina E aos 108º dias de gestação, e que 

também foram suplementados via parenteral com o mesmo composto antioxidante, não foram 

influenciados por qualquer das interações e nem mesmo pelos efeitos principais de ovelha, 

cordeiro e tempo. Apenas o AUC da insulina apresentou tendência à interação 

ovelha*cordeiro (P=0,1107), ou seja, a suplementação da ovelha e/ou do cordeiro, por 

determinar menores valores de AUC da insulina, tendeu a promover maior sensibilidade à 

insulina naqueles animais. Esse fato faz pensar no RQUICK BHB, que só não pode ser 

melhor discutido por não ter havido um paralelo da AUC insulina logo após o nascimento, 

momento em que se observou que as ovelhas suplementadas determinaram menor 

sensibilidade insulínica em seus cordeiros. Assim, mais estudos são necessários para 

confirmar a sensibilidade do RQUICK BHB como marcador de sensibilidade insulínica em 

cordeiros até quatro semanas de vida. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A administração parenteral de 60 UI/kg de vitamina E em ovelhas no 108o dia de gestação 

e/ou nas primeiras 24 horas de vida de cordeiros: 

1. diminuiu a sensibilidade insulínica nos cordeiros com 48 horas de vida e nascidos das 

ovelhas suplementadas com vitamina E. 

2. melhorou o status antioxidante, mensurado pelos teores de ácido úrico, dos cordeiros 

frente à suplementação destes com 24 horas de vida; 

3. aumentou as concentrações de alfa-tocoferol sérico, aos dois dias de vida nos 

cordeiros nascidos de ovelhas suplementadas com vitamina E; 

4.  em relação ao perfil produtivo, não influenciou o ganho de peso e o ECC até a quarta 

semana de vida do cordeiro mas,  melhorou o metabolismo ruminal dos cordeiros que 

receberam vitamina E, após a quarta semana de vida, mensurado pelos maiores teores 

de BHB; 

 

 

 Assim, o presente estudo não nos permite recomendar a suplementação com a dose de 

60 UI/kg de peso vivo à ovelha por reduzir a sensibilidade insulínica do cordeiro aos dois dias 

de vida; porém a suplementação com vitamina E nos cordeiros após 24 horas do nascimento 

parece importante para melhorar o metabolismo ruminal na quarta semana de vida e o status 

antioxidante desses animais após um mês de vida.  
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