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RESUMO 

Tratamento com vitamina E injetável no pré-parto para reduzir retenção de 
placenta e melhorar o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras 

Os objetivos foram avaliar os efeitos da aplicação de vitamina E pré-parto 
sobre a incidência de retenção de placenta e desempenho reprodutivo de vacas 
leiteiras. Entre maio de 2012 e abril de 2013, 890 animais, sendo 390 Holandesas 
(132 nulíparas e 258 vacas) e 500 mestiças Holandês x Gir (199 nulíparas e 301 
vacas) foram envolvidas no estudo em três fazendas. Vacas e novilhas pré-parto 
foram alojadas em áreas de pastagem com piquetes rotacionados entre outubro e 
março e receberam 2 kg/d de concentrado, contendo fubá de milho, farelo de soja, 
minerais e vitaminas. De abril a setembro, as fêmeas pré-parto receberam dieta total 
composta de silagem de milho, fubá de milho, farelo de soja, minerais e vitaminas. 
Durante o período pré-parto, as fêmeas receberam 280 (Fazenda 1), 390 (Fazenda 
2) e 480 (Fazenda 3) UI de vitamina E por dia via dieta. Em cada fazenda, os 
animais foram aleatorizados a não receberam tratamento algum (Controle), ou 
receberem aplicações semanais de 1.000 UI de vitamina E via intramuscular, aos 
258 ± 3, 265 ± 3 e 272 ± 3 d de gestação (VitE). Amostras de sangue foram colhidas 
de um subgrupo de 141 fêmeas imediatamente antes de serem aleatorizadas para 
determinar a concentração sérica de α-tocoferol. Amostras de sangue também foram 
analisadas para determinar as concentrações de cortisol e ácidos graxos não 
esterificados (AGNEs). As análises estatísticas foram feitas através dos 
procedimentos GLIMMIX, MIXED, PHREG E LIFETEST do SAS. Variáveis binárias 
foram analisadas por regressão logística, variáveis contínuas foram analisadas por 
ANOVA e variáveis relacionadas a tempo a um evento foram avaliadas através de 
curva de sobrevivência. O α-tocoferol sérico não diferiu entre grupos Controle e VitE, 
com concentração média de 2,97 ± 0,10 µg/mL. 53,2% das fêmeas apresentaram 
concentração inadequada de α-tocoferol sérico baseado em 3 µg/mL como ponto de 
corte. A probabilidade das vacas terem retenção de placenta diminuiu à medida em 
que a concentração sérica de α-tocoferol aumentou (P = 0,01). A produção de leite 
foi igual nos grupos Controle e VitE. Aplicação de vitamina E pré-parto reduziu a 
incidência de natimortos, retenção de placenta e mortalidade até os 200 DEL. O 
grupo VitE apresentou tendência (P = 0,08) de aumento na taxa de concepção à 
primeira IA (36,7 vs 30,1%) pela menor perda embrionária/fetal entre 30 e 60 d de 
gestação (12,5 vs 20,5%). Apesar de similar taxa de inseminação entre os grupos, 
suplementação com vitamina E pré-parto acarretou em 22% de aumento na taxa de 
prenhez em relação ao grupo Controle. As fêmeas no grupo VitE tiveram menores 
concentrações de cortisol e AGNEs ao redor do parto. Em resumo, quando as vacas 
e novilhas foram alimentadas com quantidades limitadas de vitamina E, 28 a 48% 
das recomendações do NRC para vacas no pré-parto, a suplementação com 
vitamina E injetável melhorou a saúde e o desempenho reprodutivo das mesmas. 

 

Palavras-chave: Bovino; Reprodução; Retenção das membranas fetais; α-tocoferol 
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ABSTRACT 

Treatment with injectable vitamin E prepartum to reduce retained fetal 
membranes and improve reproductive performance of dairy cows 

Objectives were to evaluate the effects of injectable vitamin E supplementation 
during the last 3 weeks prepartum on the incidence of retained fetal membranes 
(RFM) and reproductive performance of dairy cows. Eight-hundred and ninety dairy 
cows and heifers, being 390 Holsteins (132 nuliparous and 258 parous) and 500 
crossbred Holstein x Gyr (199 nuliparous and 301 parous) from three dairy farms 
were assigned to the study from May 2012 to April 2013. In all three farms, 
prepartum females were housed in pastures, and from October to March, cows had 
access to pasture and were managed under grazing and received 2 kg/d of a mixture 
of finely ground corn, soybean meal, and minerals and vitamins. From April to 
September, prepartum animals received a TMR composed of corn silage, finely 
ground corn, soybean meal, and minerals and vitamins. During the prepartum period, 
animals received 280 (Farm 1), 390 (Farm 2), and 480 (Farm 3) IU of vitamin E/d. 
Within each farm, cows and heifers were randomly assigned to remain as untreated 
controls or to receive three i.m. injections of 1,000 IU each of DL-α-tocopherol 
administered at 258 ± 3, 265 ± 3, and 272 ± 3 d of gestation (VitE). Blood was 
sampled from a subset of 141 animals immediately before enrollment to determine 
the α-tocopherol status. Blood was also analyzed for concentrations of cortisol and 
nonesterified fatty acids (NEFA). Statistical analysis was performed with SAS 
software using the GLIMMIX, MIXED, PHREG and LIFETEST procedures. The 
concentration of α-tocopherol in serum of females did not differ between treatments 
and averaged 2.97 ± 0.10 µg/mL. A total of 53.2% of the animals had inadequate 
concentration of serum α-tocopherol based on the 3.0 µg/mL cut-off for adequacy. 
The probability of cows to have RFM decreased as the concentration of α-tocopherol 
in serum increased (P = 0,01). Milk production did not differ between Control and 
VitE cows. Treatment with injectable α-tocopherol improved postpartum health by 
reducing the incidence of stillbirths, RFM, and death by 200 d postpartum. Cows 
receiving VitE tended (P = 0,08) to have improved pregnancy per insemination (P/AI) 
at first AI (36.7 vs. 30.1%) because of less pregnancy loss between 30 and 60 d of 
gestation (12.5 vs. 20.5%). Despite similar insemination rate, cows receiving VitE had 
22% greater pregnancy rate than control cows, which was attributed to the improved 
P/AI and reduced pregnancy loss in all inseminations during the first 200 d in milk. 
Females in VitE had reduced concentrations of cortisol and NEFA around calving. In 
summary, when cows and heifers were fed limited amounts of supplemental vitamin 
E, 28 to 48% of the recommendations for prepartum dry cows, supplementation with 
injectable α-tocopherol improved postpartum health and reproduction.  

Keywords: Cattle; Reproduction; Retained fetal membranes; α-tocoferol 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Caracterização do problema 

São muitos os desafios enfrentados por produtores e técnicos para se 

produzir leite de forma eficiente. Dentre estes, pode-se citar a redução de fertilidade 

que vem ocorrendo ao longo dos anos com o aumento da produtividade das vacas e 

consequentemente maior consumo de matéria seca (Lucy et al., 2001). 

Outros grandes desafios enfrentados são os distúrbios metabólicos e 

infecciosos que acometem grande parte das vacas no período peri-parto e que são 

responsáveis por atraso no retorno à atividade cíclica ovariana, aumento no período 

de serviço, menor taxa de concepção e queda na produção de leite. Uma das 

principais ocorrências é a não expulsão dos anexos fetais nas primeiras 24 horas 

após o parto, aumentando o risco de desenvolvimento de infecções uterinas tais 

como metrite e endometrites clinica e subclínica. 

Metrite é uma patologia que acomete grande número de vacas no período 

pós-parto e pode ser caracterizada como uma distensão anormal do útero, com 

descargas vaginais de conteúdo fétido, vermelho-amarronzado e pode ser 

acompanhada de sinais sistêmicos com febre acima de 39,5ºC, anorexia e redução 

da produção de leite (Sheldon et al., 2006).  

A redução na fertilidade das vacas devido a infecções uterinas está ligada não 

só à afecção do ambiente uterino, mas também envolve hipotálamo, hipófise e 

ovários. A absorção de componentes bacterianos no útero pode afetar a liberação 

do pico de LH e consequentemente a ovulação, além de reduzir o crescimento do 

primeiro folículo dominante no pós-parto, reduzindo também a secreção de estradiol 

(Sheldon et al., 2004). Segundo Williams et al. (2007), vacas que apresentaram 

maior crescimento de bactérias patogênicas no útero, tiveram o primeiro folículo 

ovulatório menor e consequentemente corpo lúteo de menor volume, havendo 

menor concentração circulante de progesterona após a ovulação. 

De fato, a produção de leite e a reprodução estão intimamente relacionadas, 

de forma que o alcance de alto desempenho reprodutivo é um passo fundamental 

para obtenção de sucesso na atividade. 
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Desta forma, o ideal é que as vacas retornem à ciclidade ovariana e tornem a 

gestar o mais breve possível após o parto. No entanto, as doenças uterinas retardam 

o retorno à ciclicidade, aumentando a incidência de vacas em condição anovulatória 

(Santos et al., 2010), reduzindo a taxa de detecção de cios.  

Em rebanhos com alta incidência de vacas em condição anovulatória, não só 

a detecção de estros é baixa, mas também ocorre redução nas taxas de concepção 

(Cerri et al., 2004). E ainda, mesmo vacas em anestro sincronizadas e inseminadas 

em tempo fixo apresentam maior incidência de perdas de gestação (Stevenson et 

al., 2006), aumentando o período de serviço e consequentemente o intervalo entre 

partos, o que diminui a eficiência reprodutiva e consequentemente produtiva do 

rebanho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Placenta e placentação 

A placenta bovina é constituída por uma porção fetal e outra materna e 

atualmente é classificada como “cotiledonária sinepteliocorial”, em função da forma 

que assume aos 40-50 d de gestação (Peter, 2013). Hoje se sabe que o epitélio 

uterino não se perde no processo de implantação embrionária apesar de sofrer 

modificações. Ocorre a migração e fusão de células gigantes binucleadas (CGB) do 

trofectoderma com células epiteliais uterinas, modificando o epitélio uterino, tanto no 

corno gestante quanto no corno não gestante (McNaughton e Murray, 2009) 

formando junções feto-maternas com até oito núcleos na conexão entre o bezerro e 

a vaca e responsáveis por quase 50% do tecido epitelial 24 d após a fecundação 

(Wathes et al.,1980).  

A placenta bovina completamente desenvolvida é epitéliocorial. O termo “Syn” 

refere-se à participação das CGBs (Peter, 2013), levando à classificação 

sinepteliocorial. O termo cotiledonária, se refere a áreas específicas de proliferação 

do trofectoderma que irão formar os cotilédones no placentoma. Com o avançar da 

gestação, as vilosidades se ligam mais intimamente a camadas mais profundas nas 

criptas carunculares, formando os placentomas. Cada carúncula associada a um 

cotilédone, forma um placentoma (Schlafer et al., 2000), a unidade funcional da 

placenta. Segundo Peter (2013), a placenta bovina é formada por 80 a 90 

carúnculas que têm grande importância por aumentarem a superfície de trocas entre 

a mãe e o feto. 

À medida que a gestação progride, as células do trofectoderma se 

diferenciam em células trofoblásticas uninucleadas, cuboidais, responsáveis pela 

produção de IFN-τ (Roberts et al., 1992), substância responsável pelo 

reconhecimento materno da gestação e em CGBs (Wooding et al., 1980), 

responsáveis pela produção de progesterona (Reimers et al., 1985), estrógeno e 

prostaglandinas (Gross et al.,1988). 

Entre os dias 25 e 30 da gestação é possível perceber três membranas 

justapostas, o córion, a camada intermediária do alantoide e uma camada sutil do 

âmnio. Entre os dias 40 e 45 o córion está justaposto ao alantoide, no entanto sem 
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uma completa fusão entre as duas camadas até que entre os dias 50 e 60 se torna 

difícil a individualização destas duas camadas, uma vez que aparecem fortemente 

unidas (Peter, 2013). 

Os placentomas começam a se formar sutilmente, em pequenas elevações de 

formato achatado, inicialmente detectáveis apenas em torno do embrião próximos ao 

dia 37. Por volta do dia 60, eles estão presentes em todo o corno uterino com maior 

tamanho para aqueles próximos ao concepto (Peter, 2013).  

A placenta bovina possui papel importante também na produção de 

hormônios esteroides, coordenando sua esteroidogênese à do corpo lúteo e às 

sinalizações fetais (Peter, 2013). A produção de hormônios esteroides parece atuar 

também no crescimento e na diferenciação das carúnculas (Hoffman e Schuler, 

2002). As áreas entre os placentomas, constituídas por aposição de epitélio 

glandular e trofectoderma, são multifuncionais com grande capacidade de invasão, 

produção de hormônios, absorção de nutrientes, transporte seletivo, metabolismo e 

em fim por resistir às defesas do sistema imune da vaca (Peter, 2013). 

 

2.2 Sistema imune e separação da placenta bovina ao parto 

O sistema de histocompatibilidade principal ou MHC é uma glicoproteína de 

membranas, polimórfico, altamente especializado em apresentar antígenos, 

fundamental para o processo de reconhecimento do sistema imune (McNaughton e 

Murray, 2009). Na maioria dos mamíferos, estas moléculas não são expressas no 

trofoblasto. No entanto, o mesmo não ocorre com os bovinos (Bainbridge et al., 

2001). 

Até os quatro meses de gestação as células do trofectoderma, entre os 

cotilédones não expressam o MHC de classe 1 até que, após os seis meses de 

gestação, estas moléculas passam a ser expressas (McNaughton e Murray, 2009). 

Em caso de expressão anormal destas proteínas nos primeiros meses de gestação, 

ocorre aumento no número de linfócitos T, sugerindo reação antigênica, levando à 

rejeição daquele concepto (Hill et al., 2002). Durante muito tempo se acreditou que o 

reconhecimento dos MHC de classe 1 expressos por células do trofectoderma, como 

antígenos estranhos fosse prejudicial à gestação e ocasionasse em aborto. No 
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entanto, hoje, acredita-se que a incompatibilidade imunológica entre a porção 

materna e fetal seja importante para a maturação e expulsão normal da placenta 

após o parto (Jooston et al., 1991). Neste estudo, a compatibilidade entre os MHC 

de classe 1 entre mãe e prole aumentou a probabilidade de ocorrência de retenção 

de placenta. 

O processo natural de maturação dos placentomas tem inicio no ultimo mês 

de gestação (McNaughton e Murray, 2009). Neste processo, ocorre uma série de 

alterações tais como colagenização das carúnculas (Grunert e Morrow, 1986), 

células binucleadas assumem função reabsortiva como fagócitos e formam células 

gigantes poli nucleadas com o epitélio materno, com intensa degranulação destas 

células com a proximidade do parto (Williams et al., 1987) e ainda apoptose das 

criptas do epitélio materno (Boos et al., 2003). 

Em um segundo estágio, as contrações uterinas levam a estados alternados 

de anemia e hiperemia das vilosidades, levando a alterações na estrutura e forma 

das mesmas (McNaughton e Murray, 2009). As carúnculas são comprimidas contra 

o feto e expandem para a periferia do tecido conectivo, facilitando o processo de 

liberação da placenta (Grunert e Morrow, 1986) até que, segundo Jooston e Hensen 

(1991) ocorre por fim a ruptura do cordão umbilical após a expulsão do feto, levando 

a isquemia das vilosidades.  

Existem evidências de que a incompatibilidade entre MHC de classe 1 do feto 

e da mãe, o aumento da expressão destas moléculas nas carúnculas e o estímulo 

na resposta imune materna são sinalizadores fundamentais para o processo de 

maturação final e separação da placenta.  

Gunnink (1984) propôs a hipótese de que antes do parto a placenta se torna 

um corpo estranho ao organismo materno, que precisa ser reconhecido e digerido 

pelo sistema imune para a expulsão normal após o parto. Neste estudo foi 

demonstrada menor atividade leucocitária em cotilédones colhidos de vacas que 

desenvolveriam retenção de placenta e ainda menor concentração de fatores 

quimiotáticos para leucócitos do que aqueles colhidos de vacas que liberariam a 

placenta normalmente. Estes resultados foram comprovados por Heuwiser e Grunert 

(1987). Neste estudo foram colhidos placentomas ao parto e três horas após e foi 

encontrada menor concentração de fatores quimiotáticos para leucócitos em vacas 
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que desenvolveram retenção das membranas fetais (RMF) em relação às vacas 

normais.  

Ainda, Kimura et al. (2002) relataram menor produção de interceulina 8 nas 

vacas que desenvolveram retenção de placenta (51 ± 12 pg/mL) em relação às 

vacas que expulsaram a placenta normalmente (134 ± 11 pg/mL), sugerindo um 

papel importante deste fator quimiotático na ativação e atração de neutrófilos e ainda 

reforçando a participação do sistema imune no processo de maturação placentária. 

No mesmo estudo, Kimura et al. (2002) incubaram neutrófilos com extratos de 

cotilédones placentários em um experimento e mediram a atividade da enzima 

mieloperoxidase em um segundo experimento. Em ambos os ensaios, as vacas que 

apresentaram retenção de placenta, tiveram menor atividade neutrofílica e menor 

habilidade quimiotática em atrair estes leucócitos do período pré-parto até duas 

semanas após a parição. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Romaniukowa (1984). 

Também, Cai et al. (1994) estudaram a função dos neutrófilos em grupos de 

vacas saudáveis, vacas que apresentaram o complexo retenção de placenta/metrite, 

e em vacas com mastite e encontraram redução na função neutrofílica durante o 

periparto naquelas que apresentaram algum distúrbio após o parto. Estes resultados 

reforçam a atuação do sistema imune no mecanismo de liberação da placenta e 

também sinalizam que a redução da atividade fagocitária dos neutrófilos pode ser 

um fator predisponente ao desenvolvimento destas desordens. 

Desta forma, fatores que levem a imunossupressão de forma geral podem 

aumentar a incidência de retenção de placenta, diferentemente do que se pensava 

tempos atrás, quando se acreditava que a atonia uterina era um dos principais 

causadores da não expulsão das membranas fetais. Esta corresponde a apenas 1 a 

2% dos casos de retenção de placenta (Grunert e Morrow, 1986). 

 

2.3 Epidemiologia  

Apesar de toda adaptação fisiológica dos sistemas corporais que favorecem a 

produção de leite após o parto, Santos et al. (2010) relataram que aproximadamente 

45% das vacas leiteiras apresentam algum distúrbio metabólico e/ou infeccioso no 
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primeiro mês de lactação. De forma geral, todas as vacas no período de transição 

passam por um período de alterações no perfil hormonal de progesterona, estradiol, 

cortisol, redução da ingestão de matéria seca, balanço energético negativo (BEN), 

mobilização de gorduras, perda de condição corporal, imunossupressão, além de 

hipocalcemia pós-parto. Estas alterações aumentam os riscos de desenvolvimento 

de RMF, metrites e endometrites (LeBlanc et al., 2010). 

Retenção de placenta é a não expulsão das membranas fetais entre 12-24 

horas após o parto e é um dos principais fatores de risco para o aumento na 

incidência de infecções uterinas (Bell e Roberts, 2007; McNaughton e Murray, 2009). 

Segundo Dubuc et al. (2010), das vacas que apresentam RMF, 33,2% 

desenvolveram metrite e das vacas com metrite, 32,5 e 31,8% desenvolveram 

endometrite clinica e subclínica, respectivamente. McNaughton e Murray (2009) 

relataram incidência de retenção de placenta em vacas leiteiras variando de 5 a 

10%. No entanto, em algumas situações, a incidência desta desordem pode variar 

significativamente. DuBois e Williams (1980), em estudo conduzido na Geórgia, 

relataram incidência de retenção de placenta em vacas Holandesas e Jersey de 24% 

durante os meses mais quentes do ano e de 12% nos meses mais frios, 

provavelmente por efeito do estresse calórico direta ou indiretamente afetando o 

sistema imune das vacas. Ainda, Nobre et al. (2012) encontraram incidência maior 

de retenção de placenta em vacas que pariram com condição corporal menor que 

2,5 (escala de 1 a 5) em relação às demais. Yeon-kyung e III-Hwa (2005) relataram 

uma incidência média de retenção de placenta de 18,3% de um total de 805 partos 

na Coréia, que variou de 8,3% a 28,1% a incidência entre rebanhos.  

LeBlanc et al. (2011) relataram a incidência de metrite de 20%, podendo esta 

ser mais alta em situações em que a incidência de retenção de placenta é mais alta 

e a severidade dos casos está intimamente ligada com o BEN no período pós-parto, 

a que estes animais são submetidos.  

Ainda, partos distócicos e/ou gemelares e manipulações obstétricas 

aumentam os riscos de infecções após o parto (Lewis, 1997; Dubuc et al., 2010), 

uma vez que o útero é estéril durante o parto, o que facilita a contaminação por 

microrganismos patogênicos (Foldi et al., 2006). 
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Martinez et al. (2012), encontraram uma incidência de retenção de placenta 

de 30,9% (17/55) em vacas que apresentaram fatores de risco ao desenvolvimento 

de metrite ao parto (distocia, gêmeos ou natimorto). Santos et al. (2010) relataram 

incidência de distocia, metrite e endometrite clinica nos rebanhos americanos de 

14,6, 16,1 e 20,8%, respectivamente e as vacas que apresentam pelo menos uma 

destas desordens tiveram de 50 a 63% menos chance de retornar à ciclicidade 

ovariana ao fim do período voluntário de espera e ainda de 25 a 38% a menos de 

chance de gestarem à primeira inseminação após o parto comparadas a vacas sem 

distúrbio algum neste período. Estas mesmas observações também podem ser 

extrapoladas para sistemas de produção a pasto (Ribeiro et al., 2011), no entanto, a 

incidência de partos distócicos, metrite e endometrite clinica são numericamente 

inferiores, 8,2, 5,7 e 14,7%, respectivamente. 

 

2.4 Fatores de risco da retenção de placenta 

2.4.1 Estresse oxidativo e vitamina E  

As causas de retenção de placenta ainda não foram completamente 

elucidadas, no entanto, sabe-se que a concentração de agentes antioxidantes tem 

fundamental importância no funcionamento adequado das células do sistema imune, 

impactando na maior ou menor incidência de RMF e consequentemente de doenças 

uterinas após o parto. Durante o metabolismo normal das células, são produzidas 

algumas espécies reativas de oxigênio (ERO) nas cristas mitocondriais durante a 

cadeia de transporte de elétrons, e se estas acumulam no meio intracelular podem 

danificar a membrana celular e outras organelas (McNaughton e Murray, 2009). 

Além disso, podem reagir com outros equivalentes redutores como o NADPH, 

afetando o metabolismo de glicose (Miller e Brzezinska-Slebodzinska, 1993), 

reduzindo a habilidade fagocítica de neutrófilos, agravando a depressão do sistema 

imune e tornando as vacas mais susceptíveis a reterem os anexos fetais após o 

parto. 

A vitamina E é um agente antioxidante lipossolúvel de membrana, 

responsável por proteger as células dos danos causados pelas EROs, uma vez que 

inibe as reações em cadeia iniciadas pelos radicais livres (Miller e Brzezinska-

Slebodzinska, 1993), por reagirem diretamente com eles (Machlin et al., 1987). No 
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entanto, com a proximidade do parto, ocorre redução na concentração de α-tocoferol 

circulante (Weiss et al., 1990, 1992) e as vacas passam por um período de estresse 

oxidativo (Brzezinska-Slebodzinska et al., 1994) aumentando a susceptibilidade ao 

desenvolvimento de retenção de placenta após a parição. Duas possíveis 

justificativas para a redução na concentração de α-tocoferol circulante no período 

pré-parto são a transferência do mesmo para o colostro (Debier, 2007) e a queda na 

ingestão de matéria seca experimentada pelas vacas. Segundo Hogan et al. (1992), 

ocorre aumento na atividade fagocítica dos neutrófilos quando as concentrações de 

α-tocoferol são mantidas constantes no período periparto.  

Além disso, algumas enzimas presentes no organismo possuem ação 

antioxidante. É o caso da superóxido dismutase, catalase, glutationa transferase e 

glutationa peroxidase, que possuem ação de remover estes radicais livres do meio. 

Kankofer (2001) encontrou maior atividade destas enzimas duas semanas antes do 

parto em vacas que apresentaram RMF em relação àquelas que expulsaram a 

placenta normalmente, sugerindo a maior concentração de radicais livres nas vacas 

com RMF em relação às saudáveis.  

Muitos dos efeitos do α-tocoferol independem do efeito antioxidante. São 

mediados por outras vias de sinalização celular (Azzi, 2007; McCary et al., 2012). 

Isto pode ser demonstrado comparando-se α-tocoferol com ɤ-tocoferol, isoformas da 

vitamina E. Ambas têm efeito similar na proteção contra estresse oxidativo (Chung et 

al., 2010; Wagner et al., 2004) mas acarretam em diferenças na expressão gênica 

durante a ativação de células T. Segundo estudo de Zingg et al. (2013),  α-tocoferol 

estimulou a expressão de genes que aumentaram a proliferação celular, enquanto ɤ-

tocoferol inibiu a expressão de muitos desses genes permitindo a citotoxidade de 

células T. Independentemente do efeito antioxidante ou por outras vias de 

sinalização celular, a redução na incidência de retenção de placenta parece estar 

diretamente associada a melhoria no status imunológico das vacas. 

LeBlanc et al. (2004), encontraram correlação negativa alta entre 

concentração de vitamina E circulante e retenção de placenta. As vacas que 

apresentaram maior concentração de vitamina E nas semanas que antecederam o 

parto tiveram menor predisposição a reterem os anexos fetais. Aréchiga et al. 

(1994), relataram efeito positivo da suplementação com vitamina E, em vacas a 21 d 
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da data prevista para o parto sobre a incidência de retenção de placenta e 

desempenho reprodutivo após o parto (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Incidência de retenção de placenta e índices reprodutivos para vacas 

suplementadas com 3.000 UI de Vitamina E 21 d antes da data prevista para o parto 

 Grupo 

suplementado 

Grupo não 

suplementado 

P 

Incidência de retenção de placenta, % 3,0 (3/99) 10,1 (10/99) 0,06 

Concepção ao primeiro serviço, % 41,2 (40/97) 25,3 (24/95) 0,02 

Intervalo parto-concepção, dias 121 ± 7,6 141 ± 7,7 0,06 

 

Também, Erskine et al. (1997), encontraram redução na incidência de 

retenção de placenta em vacas Holandesas quando estas foram suplementadas 

com 3.000 UI de vitamina E, oito a 14 d antes da data prevista para o parto. As 

vacas suplementadas e aquelas do grupo controle apresentaram incidência de 

retenção de placenta de 6,4% (13/204) e 12,5% (27/216), respectivamente. 

Weiss et al. (1997), relataram incidência de mastite clinica 9,4 vezes maior 

nos animais que apresentaram concentração de α-tocoferol circulante inferior ou 

igual a 3,0 µg/mL e ainda 5,9 vezes a mais de chance de desenvolverem mastite nas 

vacas com concentração inferior a 2,5 µg/mL. Em estudo in vitro, Weiss et al. (1994) 

relataram maior habilidade fagocítica dos neutrófilos quando a concentração 

plasmática de α-tocoferol foi ≥ 3,4 µg/mL ao parto, sugerindo o papel importante da 

vitamina E na função imune durante o período de transição. 

Desta forma, diante da importância das células de defesa, neutrófilos e 

linfócitos principalmente, no mecanismo de liberação e expulsão da placenta, e 

diante do impacto destes radicais livres sobre a saúde celular é fundamental a 
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preocupação com a nutrição destas vacas durante o periparto, não só em termos de 

energia e proteína, mas também em concentração de micronutrientes uma vez que 

esta influencia diretamente no puerpério normal dos animais.  

 

2.4.2 Balanço energético negativo 

Com a proximidade do parto, aumenta-se a exigência das vacas uma vez que 

ocorre demanda maior de nutrientes para a lactogênese e paralelamente a isto as 

vacas passam por um período de queda na ingestão de matéria seca, acarretando 

um período de BEN. Alguns dos fatores que irão regular a mobilização de reservas 

corporais nas vacas são a glicemia e a insulinemia, de forma que os ácidos graxos 

não esterificados (AGNEs) possam ser utilizados como fontes de energia. Além 

disso, sugere-se que o balanço negativo de nutrientes no período de transição, leva 

a um efeito imunossupressivo pela maior mobilização de gorduras e maior 

concentração de AGNEs circulantes (Lacetera et al., 2004), o que predispõe ao 

maior risco de desenvolvimento de RMF (Gunnink, 1984), reduzindo a eficiência 

reprodutiva das vacas após o parto. 

Alguns estudos têm mostrado efeitos da alta concentração de AGNEs e de 

corpos cetônicos na circulação após o parto sobre as células do ovócito e do sistema 

imune, sugerindo um possível efeito deletério sobre a fertilidade das vacas. Lacetera 

et al. (2004) expuseram células do sistema imune a concentrações de AGNEs 

semelhantes àquelas encontradas em vacas de leite de alta produção no período 

após o parto (0.12 a 1 mM), in vitro, e observaram redução da função e viabilidade 

das mesmas. Quando a concentração de AGNES foi elevada a 2 mM, mais 

leucócitos sofreram necrose. LeBlanc et al. (2004) também encontraram correlação 

alta entre as concentrações de AGNEs e a incidência de retenção de placenta. As 

vacas com concentração sérica de AGNEs mais alta apresentaram 80% a mais de 

probabilidade de desenvolverem este quadro clinico. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Galvão et al. (2010). Neste trabalho, as vacas que desenvolveram 

infecções uterinas no período após o parto, apresentaram maiores concentrações de 

AGNEs próximo ao parto em relação às vacas saudáveis. Ainda, segundo Huzzey et 

al. (2011), para cada 0,15 mM de aumento na concentração sérica de AGNEs dobra 
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a probabilidade das vacas desenvolverem mais de uma desordem metabólica após a 

parição.  

Segundo Dubuc et al. (2010) a elevação de AGNEs no período pré-parto 

aumentou o risco de desenvolvimento de metrite. No entanto, o mesmo não foi 

observado com a elevação de AGNEs após a parição, sugerindo o efeito deletério 

deste metabólito sobre as células do sistema imune, tornando as vacas mais 

susceptíveis a adoecerem no período pós-parto. Desta forma, sugere-se que a 

elevação de AGNEs na corrente circulatória é uma possível causa da maior 

incidência de doenças no período pós-parto e não uma dos efeitos decorrentes das 

doenças. 

Leroy et al. (2004) mediram a concentração de betahidroxibutirato (BHBA) no 

soro e no fluido folicular de vacas no período pós-parto e encontraram correlação 

alta entre estes dois compartimentos. Ou seja, após o parto aumentam as 

concentrações de corpos cetônicos na circulação e consequentemente no fluido 

folicular, sugerindo a pior qualidade destes ovócitos. O mesmo não foi observado 

com os AGNEs. Houve aumento na concentração sérica de AGNEs, no entanto, as 

concentrações no fluido folicular se mantiveram inalteradas, sugerindo que existe 

algum mecanismo para proteger as células foliculares do efeito tóxico dos AGNEs.  

Através da mensuração da concentração de AGNEs na circulação, Ribeiro et 

al. (2011) relataram que vacas que apresentaram concentração de AGNEs >0,7 mM, 

ou seja, sob BEN intenso, apresentaram menor possibilidade de se tornarem cíclicas 

antes dos 50 d após o parto e ainda menor taxa de concepção ao primeiro serviço. 

Ospina et al. (2010), relataram resultados semelhantes em vacas confinadas. Neste 

estudo, foram relatadas taxas de concepção aos 70 d de lactação 16% menores nas 

vacas que apresentaram concentração de AGNEs superior a 0,7 mEq/L no período 

pós-parto . Além disso, as vacas com concentrações de AGNEs acima de 0,27 

mEq/L antes do parto apresentaram 19% a menos de chance de se tornarem 

gestantes aos 70 d pós-parto, sugerindo um possível efeito deletério sobre as 

células do sistema imune e/ou do ovócito. 

Segundo Wathes et al. (2007), primíparas apresentam maiores concentrações 

de AGNES na corrente sanguínea na semana anterior ao parto e também no pós 

parto imediato, sugerindo que este é um dos motivos para se observar maior 
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incidência de condição anovulatória nas primeiras em relação às vacas multíparas 

(Santos et al., 2009). 

Estes resultados sugerem que o BEN mais intenso, medido pela 

concentração de AGNEs na circulação aumenta o risco das vacas desenvolverem 

distúrbios metabólicos e infecciosos neste período pelo efeito tóxico destes 

metabolitos sobre células do sistema imune e reforça ainda o papel importante 

destes componentes no processo de liberação e expulsão da placenta após o parto. 

E ainda, que a elevação destes metabólitos na corrente circulatória influencia 

negativamente a fertilidade das vacas após o parto, seja por efeito direto sobre as 

células do ovócito ou indireto por supressão do sistema imune, aumentando a 

incidência de desordens metabólicas. Apesar dos resultados de Leroy et al. (2004) 

não mostrarem aumento na concentração de AGNEs no fluido folicular com o 

aumento na concentração de AGNEs na corrente circulatória, o mesmo não foi 

observado ao se elevar a concentração de corpos cetônicos na circulação, 

reforçando a ideia de que vacas sob BEN mais intenso podem apresentar ovócitos 

de pior qualidade, reduzindo a fertilidade das vacas. 

Não só através da dosagem destes metabólitos no sangue, mas também 

através da mensuração do ECC é possível medir a intensidade e a duração do BEN. 

Vacas que perdem mais condição corporal do parto à primeira inseminação 

apresentam menor probabilidade de estarem cíclicas aos 65 d de lactação, 

consequentemente menor chance de gestarem à primeira inseminação e maior 

possibilidade de perda de gestação (Santos et al., 2009). No mesmo estudo, as 

vacas que perdem mais de um ponto, menos de um ponto ou não perdem condição 

corporal, apresentam 41,3%, 25,4% e 19,1% de vacas em condição anovulatória aos 

65 d de lactação. Ainda, as vacas em condição anovulatória apresentaram taxa de 

concepção 30 d após inseminação de 29% (419/1445) contra 41,1% (1925/4679). 

Aquelas com condição corporal inferior a 3,0 entre 3 e 3,5 ou maior que 3,75 no 

momento da IA apresentaram taxas de concepção de 33,6% (897/2667), 41,1% 

(1210/2945) e 46,3% (237/512), respectivamente.  

Isto ocorre, provavelmente, porque o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal é 

modulado pelo status energético da vaca. Em condições de subnutrição há redução 

da capacidade da hipófise em secretar alta pulsatilidade do LH (Schillo, 1992). Esta 
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observação pode explicar o atraso no retorno à ciclidade ovariana das vacas que 

apresentam BEN mais intenso. Uma das justificativas para este fato é a menor 

quantidade de glicose disponível para oxidação pelos neurônios hipotalâmicos e 

hipofisários (Schneider, 2004).  

Além da baixa pulsatilidade de LH neste momento, devido à baixa insulinemia 

há menor expressão de receptores de GH nas células hepáticas (Butler et al., 2003), 

levando à menor produção de IGF-1 hepático, o que leva à menor responsividade 

dos folículos ao LH, menor crescimento dos mesmos e menor produção de 

hormônios esteroides (Butler et al., 2004). Este fato leva a atraso na primeira 

ovulação após o parto e pode comprometer a detecção de estro retardando o 

momento em que esta vaca irá gestar. Assim, à medida que o balanço energético vai 

sendo restabelecido, ocorre aumento na insulinemia e consequentemente 

restauração dos receptores de GH nas células hepáticas (Butler et al., 2003). 

 

2.4.3 Cortisol 

Peter e Bosu (1987) estudaram as mudanças hormonais que ocorrem durante 

os 15 d pré e pós-parto em animais que liberaram ou não a placenta nas primeiras 

24 horas após o parto. Houve aumento nas concentrações circulantes de 

prostaglandina F2α a partir de sete e dois d pré-parto, no grupo com e sem retenção 

de placenta, respectivamente, mantendo-se elevadas até aproximadamente 12 d 

pós-parto, em ambos os grupos. Também, foi observada diferença na concentração 

de cortisol. Vacas com retenção de placenta tiveram o pico que foi de cinco para 28 

ng/ml, aproximadamente 6 d pré-parto, enquanto que vacas sem RMF elevaram a 

concentração do hormônio de aproximadamente 3 para 8 ng/ml 2 d pré-parto. Esta 

diferença é sugestiva que o estresse das vacas neste período eleva o risco de 

incidência desta afecção. 

Em outro estudo, Huzzey et al. (2011), relatam probabilidade de 59% a mais 

de chance de vacas primíparas com concentração de cortisol superior a 22,2 nmol/L 

duas semanas pré-parto desenvolverem mais de um sintoma clinico após o parto. 

Nas multíparas, concentrações plasmáticas de cortisol maiores que 34,1 nmol/L 
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aumentaram em 2,53 vezes a chance das vacas desenvolverem mais de uma 

doença ou morrerem até os 30 d de lactação.  

Kehrli et al. (1989) estudaram alterações nas funções de leucócitos em vacas 

durante o período de transição e encontraram um pico de cortisol no momento do 

parto que coincide com a menor função de linfócitos e neutrófilos, sugerindo efeito 

imunossupressor do cortisol. 

 

2.5 Consequências da Retenção de Placenta 

2.5.1 Produção de leite 

Segundo Dubuc et al. (2011), houve redução de aproximadamente 1.000 kg 

de leite na lactação corrigida para 305 d nas vacas que apresentaram retenção de 

placenta e/ou metrite após o parto. No entanto, endometrites clinica e subclínica não 

afetaram a produção de leite.  

De acordo com Ospina et al. (2010) as vacas que apresentaram 

concentrações de AGNEs maiores que 0,33 mEq/L pré-parto e 0,72 mEq/L após o 

parto, produziram 683 e 647 kg de leite a menos na lactação (305 d), 

respectivamente, possivelmente pela maior incidência de doenças infeciosas e/ou 

metabólicas nas vacas com BEN mais intenso. Aquelas vacas com concentrações 

de BHBA acima de 10 mg/dL produziram 393 kg de leite a menos em 305 d. Os 

mesmos resultados não foram observados nas novilhas e nas primíparas.  

Em estudo retrospectivo realizado no estado do Rio Grande do Sul, Leite et 

al. (2001) avaliaram registros de 350 vacas ao longo de 24 anos e encontraram 

redução de  381 kg de leite nas vacas que apresentaram distocia ao parto em 

relação àquelas com partos normais, possivelmente pela maior incidência de RMF 

ou de infecções uterinas no período após o parto. 

Goshen e Sphigel (2006) encontraram redução na produção de leite nas 

vacas que apresentaram tanto retenção de placenta quanto metrite em relação 

àquelas sem distúrbios. Novilhas e vacas que apresentaram retenção de placenta 

produziram, respectivamente, 412 e 537 kg de leite a menos quando comparadas a 

animais normais, enquanto as novilhas e vacas que apresentaram metrite 
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produziram 338 e 498 kg de leite a menos que os animais normais. No mesmo 

estudo, as vacas que apresentaram metrite e foram tratadas com clortetraciclina 

(i.u), produziram 656 kg de leite a mais que aquelas não tratadas. 

Nobre et al. (2012), avaliaram o banco de dados de uma propriedade na 

região central do estado de Minas Gerais, contendo informações referentes a partos 

ocorridos de janeiro de 2008 a março de 2009. Não foram encontradas diferenças na 

produção de leite das vacas com ou sem retenção de placenta durante o estudo. 

Neste trabalho, todas as vacas que desenvolveram retenção de placenta foram 

tratadas com antibioticoterapia e hidratação oral, o que pode justificar a mesma 

produção de leite entre vacas saudáveis e vacas que adoeceram após o parto. 

 

2.5.2 Eficiência reprodutiva 

Dubuc et al. (2011a) observaram aumento de 18 d no tempo médio para a 

primeira concepção das vacas que se restabeleceram entre os dias 35 e 49 pós-

parto, em relação àquelas que não tiveram nenhum caso de doença uterina. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Han et al. (2005), que detectaram 

prolongamento no período entre o parto e o primeiro serviço nos animais que 

apresentaram retenção de placenta em relação àqueles que não retiveram os 

anexos fetais. 

Segundo Yeon-kyung e III-Hwa (2005), vacas com ou sem retenção de 

placenta manifestaram estro 94 e 86 d após o parto respectivamente, de forma que 

as primeiras apresentaram período de serviço de 146 d contra 128 d das vacas que 

liberaram a placenta normalmente após a parição. 

Goshen e Shpigel (2006) estudaram os impactos da retenção de placenta e 

da metrite puerperal no desempenho reprodutivo de vacas de leite. O estudo foi 

conduzido no período de abril a dezembro de 2001, em cinco rebanhos comerciais 

de Israel. Foi envolvido neste trabalho um total de 1416 vacas e 804 novilhas da 

raça Holandesa. As vacas com retenção de placenta, tratadas, não tratadas e 

aquelas sem distúrbio algum, apresentaram taxas de concepção de, 

respectivamente, 33,3%, 34,3% e 38,3%. As primíparas apresentaram taxa de 

concepção de 41,9%, 38,7% e 46,8% para as tratadas, as não tratadas e aquelas 
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sem distúrbios após o parto. Além disso, só foi observada diferença no período de 

serviço das multíparas, de forma que as aquelas não tratadas apresentaram período 

de serviço médio de 165,5 d contra 136,2 d das vacas tratadas com clortetraciclina. 

Segundo Galvão et al. (2009), tanto a metrite quanto a endometrite clinica e 

subclínica afetaram negativamente a fertilidade das vacas pós-parto. Estes 

resultados estão de acordo com aqueles encontrados por McDougall et al. (2001). 

Neste estudo, foram envolvidas 690 vacas que apresentaram fatores de risco 

associados ao aumento da incidência de metrite como retenção de placenta e 

gêmeos e ainda as vacas que apresentaram descargas vaginais purulentas aos 13 d 

pós-parto. Foram observadas menores taxas de concepção à primeira inseminação 

pós-parto e maior intervalo do parto à primeira concepção no grupo controle (não 

tratado). No entanto, o percentual de vacas não gestantes foi o mesmo em ambos os 

grupos ao final do período. Além disso, foi maior a taxa de descarte no grupo não 

tratado nos primeiros dias da lactação.  

LeBlanc et al. (2002) avaliaram o impacto das endometrites sobre o 

desempenho reprodutivo dos animais. Os dados foram obtidos de 1865 vacas com 

histórico de distocia, retenção de placenta, gêmeos ou metrite de 27 rebanhos 

diferentes. As vacas que apresentaram endometrite clínica tiveram taxa de 

concepção 27% menor do que aquelas que não apresentaram endometrite (29,8% 

vs. 37,9%) e ainda as taxas de descarte por falhas reprodutivas foram maiores nas 

vacas que apresentaram endometrite clinica em relação àquelas saudáveis (6,7% 

vs. 3,8%). 
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3 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da aplicação de vitamina E no 

período pré-parto sobre a incidência de retenção de placenta em vacas leiteiras, 

sobre as concentrações de AGNEs e cortisol no periparto e ainda o seu efeito sobre 

o desempenho produtivo e reprodutivo após o parto. Além disso, associar a 

ocorrência de retenção de placenta às concentrações de AGNEs e cortisol no 

período peri-parto. 
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4 HIPÓTESES 

 

• A suplementação com três aplicações de 1000 UI de vitamina E no 

período pré-parto, semanalmente a partir de 21 d da data prevista para o 

parto, reduz a incidência de retenção de placenta em vacas leiteiras e 

aumenta a eficiência produtiva e reprodutiva após a parição;  

• Maiores concentrações de AGNEs antes do parto aumentam o risco de 

desenvolvimento de retenção de placenta em vacas leiteiras. 

• Vacas que apresentam RMF possuem o cortisol circulante, na semana 

anterior ao parto, em concentrações mais altas que nas vacas que 

expulsam a placenta normalmente após o parto. 

 

 

 



 42

  



 
 

43 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Delineamento experimental e tratamentos 

O estudo foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado entre 

maio de 2012 e abril de 2013. De acordo com a data prevista para o parto, metade 

das novilhas e das vacas foi aleatorizada a receber três aplicações de 1.000 UI de 

DL-alfa tocoferol (Monovim E, Bravet) via i.m com base na numeração do brinco. As 

aplicações foram feitas semanalmente, em um total de 3.000 UI após três 

aplicações. Esta dose foi utilizada por ter sido relatada por aumentar a concentração 

de α-tocoferol sérica por aproximadamente 14 d (Erskine et al., 1997). O Grupo 

controle não recebeu nenhum tratamento. Do total de 173 novilhas aleatorizadas a 

receberem vitamina E, 151 receberam três aplicações, 14 receberam duas 

aplicações e 8 receberam quatro aplicações pré-parto. Entre as 276 vacas do grupo 

VitE, 248 receberam três aplicações, 21 receberam duas aplicações e 7 receberam 

quatro aplicações de vitamina E.  

Semanalmente, foram geradas listas por meio do software de gerenciamento 

de rebanho Ideagri com a data prevista para o parto de cada animal. As vacas e 

novilhas foram então aleatorizadas a um dos tratamentos, 21 d antes da data 

prevista para a parição, baseando-se na gestação de 280 d. Os tratamentos foram 

feitos pela mesma pessoa, nos mesmos horários em mesmos dias da semana em 

cada fazenda.  

As vacas que pariram com menos de sete ou mais de 28 dias em relação ao 

início dos tratamentos foram excluídas do estudo. Assim, as vacas foram alocadas a 

receberem suplementação com vitamina E injetável (VitE) ou permanecerem no 

grupo controle entre sete e 28 dias em relação à data do parto. 

 

5.2 Animais e fazendas 

Oitocentos e noventa fêmeas, 390 Holandesas (132 nulíparas e 258 vacas) e 

500 mestiças Holandês x Gir (199 nulíparas e 301 vacas) em três fazendas na 

região sudeste do Brasil foram introduzidas no estudo entre maio de 2012 e abril de 

2013.  
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A fazenda 1 se trata de um sistema de pastejo com aproximadamente 600 

vacas mestiças em lactação, que têm acesso a pasto de Mombaça (Panicum 

maximun cv. Mombaça) e são suplementadas com silagem de milho, cana de açúcar 

e concentrado contendo, fubá de milho, farelo de soja, polpa cítrica, caroço de 

algodão, minerais e vitaminas. A fazenda 2 também é um sistema de pastejo que 

ordenha aproximadamente 610 vacas mestiças com acesso a pasto de Tifton 85 

(Cynodon spp.) e são suplementadas com uma mistura de silagem de milho e 

concentrado, contendo fubá de milho, farelo de soja, polpa cítrica, caroço de 

algodão, minerais e vitaminas. A fazenda 3 é um sistema de confinamento em free-

stall que ordenha aproximadamente 550 vacas da raça Holandês, alimentadas com 

dieta total, contendo silagem de milho, feno, fubá de milho, farelo de soja, caroço de 

algodão, minerais e vitaminas. 

Nas três fazendas, as vacas no pré-parto permaneceram em áreas de pasto 

com acesso a água e sombra durante todo o dia. De outubro a março, foram 

manejadas como vacas a pasto, com suplementação diária de 2 kg de concentrado, 

contendo fubá de milho, farelo de soja, minerais e vitaminas. De abril a setembro, as 

vacas pré-parto foram alimentadas com dieta total composta de silagem de milho, 

fubá de milho, farelo de soja, minerais e vitaminas. Durante o pré-parto as vacas 

receberam 280 (Fazenda 1), 390 (Fazenda 2) e 480 (Fazenda 3) UI de vitamina E 

(DL-α-tocoferol) e aproximadamente 0,30 ppm de Se como parte do concentrado. 

Foi estimada uma IMS de 10 kg de pasto por dia durante o verão e suplementação 

com concentrado para atingir o requerimento das vacas. 
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5.3 Diagnóstico de retenção de placenta e natimorto 

Nas três fazendas, as fêmeas no período pré-parto foram observadas quanto 

aos sinais de parto entre as 6:00 e as 18:00 h. A hora aproximada do parto foi 

estimada para cada animal durante o período de observação. Toda manhã, as vacas 

que pariram até as 18:00 h do dia anterior foram avaliadas quanto à presença da 

placenta e aquelas com as membranas fetais presentes foram consideradas com 

retenção de placenta. As vacas que pariram entre 18:00 h e a manhã seguinte foram 

avaliadas somente na próxima manhã. Desta forma, vacas diagnosticadas com 

retenção de placenta apresentaram a placenta retida por um período de mínimo de 

12 horas após o parto. As vacas com gestação de pelo menos 255 d que resultou 

em nascimento de bezerros mortos ou vivos, mas que morreram nas primeiras horas 

após o parto foram considerados natimortos. 

Todas as vacas com retenção de placenta foram tratadas com 10 mg/kg de 

peso corporal de oxitetraciclina via intravenosa (Reverin Plus, MSD Saúde animal, 

São Paulo, Brasil), 500 mL de propileno glicol diluído em 50 L de solução contendo 

água, NaCl, CaCl2 e MgSO4. As vacas foram tratadas por três a cinco d de acordo 

com a avaliação clinica feita pelo sanitarista de cada fazenda.   
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5.4 Manejo reprodutivo para primeira IA 

Cada fazenda teve um programa reprodutivo específico. Na fazenda 1, o 

período voluntario de espera foi de 40 d. As vacas foram observadas quanto aos 

sinais de estro baseado na detecção visual de aceitações de monta ao longo de todo 

o dia. As vacas detectadas em cio pela manhã forma inseminadas na tarde seguinte 

e aquelas detectadas em cio durante a tarde foram inseminadas na manhã seguinte. 

Toda semana, as vacas não detectadas em cio a partir de 60 DEL foram 

sincronizadas para serem inseminadas em tempo fixo, utilizando 2 mg de benzoato 

de estradiol (1 mg/mL benzoato de estradiol; Gonadiol, MSD Saúde Animal) e um 

dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR), contendo 1,9 g de progesterona 

(CIDR, Zoetis, São Paulo, Brasil) no D0 do protocolo. Sete d depois, as vacas 

receberam 0,5 mg de cloprostenol (0,25 mg/mL cloprostenol; Sincrocio, Ouro Fino 

Agronegócios, Cravinhos, Brasil). No dia 8,5, o CIDR foi removido e as vacas 

receberam outra dose de 0,5 mg cloprostenol e 1 mg de benzoato de estradiol. As 

vacas foram inseminadas em tempo fixo no dia 10 do protocolo. 

Na fazenda 2, o período voluntario de espera foi de 45 d. As vacas foram 

observadas quanto aos sinais de estro baseado na detecção visual de aceitações de 

monta ao longo de todo o dia. As vacas detectadas em cio pela manhã foram 

inseminadas na tarde seguinte e aquelas detectadas em cio durante a tarde foram 

inseminadas na manhã seguinte, conforme descrito para a fazenda 1. Toda semana, 

as vacas não detectadas em cio a partir de 55 DEL foram sincronizadas para serem 

inseminadas em tempo fixo, utilizando 2 mg de benzoato de estradiol e CIDR, no D0 

do protocolo. Sete d depois, as vacas receberam 0,5 mg de cloprostenol e no dia 8, 

o CIDR foi removido e as vacas receberam outra dose de 0,5 mg de cloprostenol e 1 

mg de cipionato de estradiol (2 mg/mL; ECP, Zoetis). As vacas foram inseminadas 

em tempo fixo no dia 10 do protocolo. 

Na fazenda 3, o período de espera voluntária foi de 60 dias. As vacas 

receberam 0,5 mg de cloprostenol aos 46 ± 3 e aos 60 ± 3 DEL. As vacas 

detectadas em cio após a segunda aplicação de prostaglandina foram inseminadas 

conforme descrito paras fazendas 1 e 2. As vacas não observadas em estro após 14 

d da segunda aplicação do cloprostenol foram avaliadas por ultrasson (Mindray 

2200, Mindray, São Paulo, Brasil) equipado com probe linear transretal de 7,5 MHz e 
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as vacas que apresentavam corpo lúteo receberam outra dose de 0,5 mg de 

cloprostenol e foram novamente observadas quanto a sinais de estro. Vacas sem 

corpo lúteo ao ultrasson foram sincronizadas com 100 µg de GnRH (100 µg/mL 

gonadorelina; Fertagil, MSD Saúde Animal) no dia 0 do protocolo. Sete d depois, as 

vacas receberam 0,5 mg de cloprostenol. No dia 8, as vacas receberam cipionato de 

estradiol e foram inseminadas no dia 9,5, junto da aplicação de outra dose de GnRH. 

 

5.5 Diagnósticos de gestação e resincronização de vacas não gestantes 

Ao longo de todo o estudo, as vacas inseminadas foram observadas quanto 

aos sinais de estro e inseminadas conforme descrito anteriormente. Nas fazendas 1 

e 3, diagnóstico de gestação foi feito semanalmente, enquanto na fazenda 2 foi feito 

a cada 14 d. Nas três fazendas, as vacas com pelo menos 28 d após uma 

inseminação foram avaliadas por ultrassonografia para diagnostico de gestação. As 

vacas com vesícula embrionária foram consideradas gestantes. Nas fazendas 1 e 3 

diagnostico de gestação foi feito com 31 d em média enquanto na fazenda 2 foi feito 

com 35 d na média. Todas as vacas positivas foram reconfirmadas aos 62 ± 3 d por 

palpação retal do útero. 

Nas fazendas 1 e 2 as vacas não gestantes tiveram o ciclo resincronizado de 

acordo com o protocolo descrito para cada fazenda no manejo da primeira 

inseminação após o parto. Na fazenda 3, as vacas não gestantes com presença de 

corpo lúteo receberam outra dose de cloprostenol e foram observadas quanto aos 

sinais de estro. Aquelas sem corpo lúteo foram resincronizadas utilizando o mesmo 

protocolo descrito para a primeira inseminação. 

O desempenho reprodutivo foi avaliado até os 200 DEL nas três fazendas. As 

vacas foram consideradas gestantes ao final do estudo, baseado no diagnóstico feito 

aos 62 d após a inseminação. Considerando o período de espera voluntário da 

fazenda 1 (40 d), fazenda 2 (45 d) e fazenda 3 (60 d) e a duração média do ciclo 

estral de 21 d, cada vaca poderia permanecer no estudo por no máximo 7,6, 7,3 e 

6,6 ciclos de 21 d. As vacas que permaneceram no estudo, mas não se tornaram 

gestantes até os 200 d, deixaram o estudo neste dia. 
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Para o calculo da taxa de prenhez, percentual de vacas que se tornaram 

gestantes a cada intervalo de 21 d entre as vacas elegíveis e taxa de inseminação, 

percentual de vacas que foram inseminadas a cada intervalo de 21 d entre as aptas 

a serem inseminadas, as vacas se tornaram elegíveis ao fim do período de espera 

voluntário de cada fazenda até o dia de uma inseminação de que gerou prenhez ou 

até deixar o estudo. 

 

5.6 Produção de leite 

A produção de leite foi medida a cada 14 d nas fazendas 1 e 2 e diariamente 

na fazenda 3. Nas fazendas 1 e 2 a produção de leite foi medida utilizando medidas 

manuais (MM6, DeLaval, Campinas, Brasil) enquanto na fazenda 3 a produção foi 

medida utilizando medidores eletrônicos (Meatron MB, GEA Farm Technologies, 

Jaguariúna, Brasil). A produção total foi medida para os 60, 100 e 305 d de lactação. 

As vacas que foram vendidas ou morreram antes dos 60, 100 ou 305 d contribuíram 

com as medidas até o dia em que deixaram o estudo. 
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5.7 Colheita de sangue e ensaios 

Colheitas de sangue foram feitas em grupos aleatórios de fêmeas em cada 

fazenda imediatamente antes de iniciarem os tratamentos, aos 19,2 ± 4,3 d antes do 

parto para estabelecer a concentração de α-tocoferol no soro e determinar se a 

prevalência de animais com concentração inadequada no pré-parto era alta, 

baseado em 3 µg/mL como limite mínimo para adequação (Weiss et al., 1997). 

Cento e quarenta e uma fêmeas (32 no grupo Controle e 32 no grupo VitE na 

fazenda 1; 16 no grupo Controle e 18 no grupo VitE na fazenda 2; 27 Controle e 16 

no grupo VitE na fazenda 3) tiveram colheitas por venopunção da veia coccígea, 

utilizando tubos a vácuo, estéreis, sem anticoagulante e com gel separador de 

coágulo (Vacuplast, Collect line, Nanchang, China). As amostras do soro foram 

deixadas para coagular à temperatura ambiente e então colocadas em refrigerador 

em 30 minutos. Os tubos foram centrifugados após 6 horas e as amostras foram 

então armazenadas a -20ºC até posteriores analises. Soro foi analisado para 

determinar a concentração de α-tocoferol pelo laboratório de analises Nanocore 

Biotecnologia (Campinas, Brasil) por HPLC. Uma única análise foi feita e o CV foi de 

2,9%. 

Também foram feitas colheitas de sangue como descrito acima de outro 

grupo de fêmeas em cada fazenda para determinação das concentrações de cortisol 

e AGNEs (36 no grupo Controle e 28 no grupo VitE na fazenda 1; 34 no grupo 

Controle e 34 no grupo VitE na fazenda 2; 15 no grupo Controle e 25 no grupo VitE 

na fazenda 3). As colheitas foram feitas semanalmente, sempre às oito horas, uma 

hora antes do fornecimento da dieta, começando três semanas antes do parto até 3 

semanas após o parto. AGNEs foram determinados em todos os momentos de 

colheita de sangue e cortisol foi analisado nas duas semanas que antecedem o 

parto. 

As concentrações de AGNEs foram determinadas por meio de kits comerciais 

RANDOX®5 (NEFA Kit, Randox, San Diego, Califórnia). Os coeficientes de variação 

inter e intra ensaio foram 5,95 e 2,46%. O cortisol sanguíneo foi determinado por RIA 

(Figura 1) através de Kits DIASORIN (DiaSorin, Dartford, Inglaterra), com coeficiente 

de variação intra ensaio de 1,39%. 
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Figura 1 - Dosagem de cortisol sérico por Radioimunoensaio 

 

Abaixo, o modelo esquemático da metodologia empregada no estudo. 

 

Figura 2 - Croqui da metodologia experimental. As vacas foram movidas a um 
piquete maternidade 30 ± 3 d antes da data prevista para o parto e então 
aleatorizadas a receberem 3 aplicações semanais de 1.000 UI de 
vitamina E (VitE), iniciando 21±3 d antes do parto previsto ou nenhuma 
aplicação (Controle). CS: Colheita de sangue. VitE: Aplicação de 
vitamina E. RP: Diagnóstico de retenção de placenta. 

 

5.8 Análise Estatística 

Variáveis binárias foram analisadas por regressão logística utilizando o 

procedimento GLIMMIX do SAS (SAS Stat versão 9,3). Em todos os modelos foram 

incluídos efeitos de tratamento (Controle x VitE), paridade (nulíparas x vacas) e 

fazenda (1 x 2 x 3). As interações entre tratamento e paridade e entre tratamento e 
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fazenda foram incluídas quando P < 0,05. Para taxa de concepção e perdas de 

gestação, touro em cada fazenda e inseminador em cada fazenda também foram 

incluídos se P < 0,05. A razão de chance e o respectivo intervalo de confiança (95%) 

também foram calculados. 

O intervalo do parto à primeira inseminação e do parto à prenhez foram 

analisados pelo modelo de risco proporcional do Cox, usando o PHREG do SAS 

com modelos que incluíram efeitos de tratamento, paridade, fazenda, interação entre 

tratamento e paridade e entre tratamento e fazenda. Interações com P > 0,10 foram 

removidas dos modelos finais. Vacas consideradas descarte antes do fim do período 

voluntário de espera em cada fazenda foram excluídas das análises. Vacas não 

gestantes que morreram ou foram vendidas antes dos 200 d de lactação deixaram o 

estudo no dia da venda ou morte. A taxa de probabilidade ajustada (AOR) e o 

respectivo intervalo de confiança (CCIR 95%) foram calculados para os dados 

categóricos dependentes do tempo. Proporcionalidade foi avaliada por meio das 

curvas de Kaplan-Meier usando o procedimento LIFETEST do SAS. A mediana e 

média de d para a prenhez foram criados pelo método Kaplan-Meier, utilizando o 

procedimento LIFETEST do SAS. 

Variáveis contínuas foram testadas para a normalidade do resíduo. Quando 

resíduos não apresentaram distribuição normal, os dados foram transformados por 

logaritmo antes das análises. Concentração de AGNES, cortisol e α-tocoferol no 

soro e produção de leite foram analisados por ANOVA com o procedimento MIXED 

do SAS. Para respostas com medidas repetidas no tempo, os modelos incluíram 

efeitos fixos de tratamento, paridade, fazenda, semana em relação ao parto e 

interações entre tratamento e semana, entre tratamento e paridade e entre 

tratamento e fazenda e o efeito aleatório de vaca em cada tratamento. Para 

respostas com um único valor por vaca como produção de leite e concentração 

sérica de α-tocoferol, os modelos incluíram efeitos fixos de tratamento, paridade, 

fazenda e as interações entre tratamento e paridade e entre tratamento e fazenda. 

Análises adicionais foram feitas para determinar se a concentração de α-

tocoferol 3 semanas antes do parto é um fator de risco para retenção de placenta. 

Finalmente, analises foram feitas incluindo retenção de placenta no modelo para 

determinar possíveis associações entre retenção de placenta e o desempenho 
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reprodutivo após o parto. Os dados estão apresentados como a média dos 

quadrados mínimos, a menos que indicado de outra forma. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Concentração de α-tocoferol pré-parto 

As fêmeas foram envolvidas no estudo aos 258 ± 3 d de gestação, no 

entanto, devido à variação na duração da gestação as vacas ou novilhas receberam 

o primeiro tratamento com uma média (± DP) e mediana de dia pré-parto de 19,2 ± 

4,3 e 21 d, respectivamente. 

A concentração sérica de α-tocoferol 3 semanas pré-parto foi similar (P = 

0,87) entre os grupos controle e VitE com média de 2,97 ± 0,10 µg/mL. A fazenda de 

origem não influenciou a concentração de α-tocoferol. Um total de 53,2% das 

fêmeas apresentaram concentração inadequada de α-tocoferol baseando na 

referência de 3 µg/mL como limite mínimo sugerido por Weiss et al. (1997). Não 

houve diferença na proporção de animais com baixo α-tocoferol nos grupos controle 

e VitE (52,0 e 54,6%, respectivamente). 

Foi observada queda na concentração de α-tocoferol (P = 0,005), de 

aproximadamente 0,07 µg/mL para cada dia que se aproximava da data do parto 

(Figura 5A). 

A probabilidade das fêmeas desenvolverem retenção de placenta diminuiu (P 

= 0,01), na medida em que α-tocoferol aumentou (Figura 5B). Para cada 1 µg/mL de 

aumento na concentração sérica, a probabilidade das fêmeas apresentarem 

retenção de placenta diminuiu em 48% (AOR = 0,52; IC = 0,30 até 0,89). Fêmeas 

classificadas como tendo baixas (< 3 µg/mL) concentrações de α-tocoferol no soro 

tiveram 2,8 vezes mais (P = 0,04) probabilidade (95% IC = 1,03 até 7,52) de 

apresentarem retenção de placenta comparada a animais com adequada (≥ 3 

µg/mL) concentração sérica (22,7 e 13,6%). 
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Figura 3 - Concentração de α-tocoferol (média e EP) no soro, de acordo com dias 
relativos ao parto quando as vacas foram envolvidas no estudo (A) e 
probabilidade de retenção de placenta de acordo com a concentração 
sérica de α-tocoferol aos 19,2 ± 4,3 d em relação ao parto (B). Na figura 
A, a concentração de α-tocoferol diminui (P = 0,005) na medida em que 
aproxima a data do parto. Na figura B, para cada 1 µg/mL de aumento no 
α-tocoferol sérico reduziu (P = 0,01) a razão de chance das vacas terem 
retenção de placenta em 48% (AOR = 0,52; 95% IC = 0,30 a 0,89) 

 

6.1 Concentração sérica de cortisol e AGNEs 

A concentração sérica de cortisol no soro não diferiu entre os grupos duas 

semanas antes do parto (Figura 4A). A concentração sérica de cortisol aumentou (P 

= 0,05) nas vacas do grupo controle na semana anterior ao parto, mas não nas 

vacas do grupo VitE. Por isso, as concentrações de cortisol foram maiores (P < 0,05) 

na semana anterior ao parto nas vacas do grupo Controle em relação às vacas do 

grupo VitE. Além disso, vacas com concentração de cortisol mais alta na 

amostragem mais próxima à data do parto apresentaram maior probabilidade de 

desenvolverem retenção de placenta (P = 0,05). Para cada 1 ng/mL de aumento na 

concentração do cortisol, aumentou em 5% a razão de chance das vacas 

apresentarem retenção de placenta. 

As vacas que receberam suplementação de vitamina E pré-parto 

apresentaram tendência (P = 0,10) a redução na concentração de AGNEs em 

relação ao grupo controle na semana anterior ao parto (figura 4B). Após o parto, a 

concentração de AGNEs foi menor (P = 0,05) no grupo VitE em relação ao controle 

(0,63 ± 0,04 e 0,53 ± 0,04 mM) e esta diferença foi observada primeiramente na 

semana do parto. Independente do tratamento, vacas que tiveram retenção de 
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placenta apresentaram maior (P=0,01) concentração de AGNEs três semanas antes 

do parto do que vacas que não apresentaram retenção de placenta (0,44 ± 0,05 e 

0,30 ± 0,04 mM). Ainda, a concentração de AGNEs na última semana de gestação 

apresentou tendência (P = 0,06) a ser superior nas vacas com retenção de placenta 

em relação às vacas sadias (0,53 ± 0,03 e 0,44 ± 0,03 mM). 

 

Figura 4 - Concentrações de cortisol pré-parto (A) e ácidos graxos não esterificados 
(B) em vacas não suplementadas com vitamina E injetável (Controle; n = 
85) ou três aplicações de 1.000 UI de vitamina E cada aos 19,2 ± 4,3, 
12,9 ± 3,3 e 6,2 ± 2,9 d em relação ao parto (VitE, n = 87). Para cortisol 
sérico, letras diferentes denotam efeito de tratamento (a,bP < 0.05).Para 
ácidos graxos não esterificados, *denota efeito de tratamento e §denota 
tendência a efeito de tratamento (P < 0,10) 

 

6.2 Índices sanitários e produtivos 
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A incidência de retenção de placenta diminuiu (P = 0,007) no grupo VitE em 

relação ao controle. Também a incidência de natimortos foi reduzida (P < 0,001) 

para menos da metade quando as vacas foram suplementadas com vitamina E 

comparadas a vacas não suplementadas. A probabilidade das vacas morrerem nos 

primeiros 200 d de lactação apresentou tendência (P = 0,07) a ser 2,28 vezes maior 

no grupo Controle comparada ao grupo VitE (Tabela 2). Apesar das diferenças 

encontradas no status de saúde das vacas, não foram observadas diferenças na 

produção total de leite aos 60, 100 ou 305 d de lactação (Tabela 2). 

Tabela 2 - Incidência de retenção de placenta, natimortos, mortalidade de vacas e produção 

total de leite aos 60, 100 e 305 DEL em vacas suplementadas ou não com três aplicações 

semanais de 1.000 UI cada a partir de 19,2 ± 4,3 dias antes do parto  

 Tratamento1   

Item Controle VitE AOR (95% IC)2 P 

Vacas 441 449 ---- ---- 

Natimortos 14,9 6,8 2,42 (1,44 a 4,07) 0,001 

Retenção de placenta 20,1 13,5 1,68 (1,15 a 2,44) 0,007 

Mortalidade até 200 DEL (%) 5,4 2,4 2,28 (0,92 a 5,65) 0,07 

Produção de leite, kg (± EP)     

     60 DEL 1.398 ± 28 1.400 ± 28 ---- 0,96 

100 DEL 2.425 ± 47 2.388 ± 46 ---- 0,46 

305 DEL 6.478 ± 109 6.413 ± 108 ---- 0,59 
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1Vacas foram aleatoriamente distribuídas entre o grupo controle (nenhuma aplicação 

de vitamina E) ou três aplicações pré-parto de 1.000 UI de vitamina E cada aos 19,2 

± 4,3, 12,9 ± 3,3 e 6,2 ± 2,9 d em relação à data do parto.  

2AOR = adjusted odds ratio; IC = Intervalo de confiança. Vitamina E é a referência 

para comparação. 

 

6.3 Desempenho reprodutivo 

Das 890 vacas que iniciaram o estudo, 81,4% receberam pelo menos uma 

inseminação nos primeiros 200 d de lactação (Controle = 82,8%; VitE = 80,0%) e 

18,6% não foram inseminadas por terem sido vendidas, morrido ou consideradas 

descarte. O intervalo do parto à primeira IA foi igual (P = 0,12) entre os grupos 

Controle e VitE (Figura 6), uma vez que a taxa de inseminação não foi alterada (P = 

0,28) pelo tratamento (AOR= 1,08; 95% IC= 0,94 a 1,25). Não foram observadas 

interações entre tratamento e paridade ou entre tratamento e fazenda para intervalo 

à primeira inseminação. 

A taxa de concepção à primeira IA não diferiu (P = 0,30) entre tratamentos no 

dia 31 após a inseminação (Tabela 3). No entanto, devido à menor (P = 0,01) perda 

de gestação para as vacas tratadas, elas tenderam (P = 0,08) a apresentar 6,6 

pontos percentuais de aumento na taxa de concepção no dia 62 após a 

inseminação. Um total de 1591 inseminações foram feitas nos primeiros 200 d de 

lactação, 837 no grupo controle e 754 no grupo VitE. A taxa de concepção para 

todas as inseminações foi maior (P < 0,02) no grupo VitE em relação ao controle 

quando os diagnósticos de gestação foram feitos tanto aos 31 quanto aos 62 d após 

a inseminação. Assim como para a primeira IA, perda de gestação entre os d 31 e 

62 após a IA foi maior (P = 0,03) para o grupo Controle em relação ao VitE (Tabela 

3). As taxas de concepção foram influenciadas por fazenda e por paridade, mas não 

foram observadas interações entre tratamento e paridade ou entre tratamento e 

fazenda. No dia 62 após todas as inseminações, a taxa de concepção foi maior (P = 

0,04) para as primíparas em relação às multíparas (33,4 e 27,6%). 
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A taxa de inseminação, calculada para cada período de 21 d foi similar (P = 

0,64) entre tratamentos com média de 50,0% (tabela 4). Apesar disso, a taxa de 

prenhez, calculada para cada período de 21 d apresentou tendência de aumento (P 

= 0,08) no grupo VitE em relação ao Controle (Tabela 4). De fato, quando o tempo à 

prenhez foi avaliado pelo modelo de risco proporcional do Cox, as vacas que 

receberam vitamina E se tornaram gestantes mais rapidamente (P = 0,03) que a 

vacas do grupo Controle (AOR=1,22; 95% IC = 1,02 a 1,46), resultando em 11 d de 

redução na mediana de tempo à prenhez (Figura 7). Aos 200 DEL, 52,4 e 57,3% das 

vacas nos grupos Controle e VitE, respectivamente, estavam gestantes. Fazenda e 

paridade influenciaram na taxa de prenhez, mas não foram observadas interações. 

Vacas primíparas se tornaram gestante mais rápido (P < 0,01) que vacas multíparas 

(AOR=1,31; 95% IC = 1,09 a 1,58). 

Vacas sem retenção de placenta tenderam (P = 0,09) a se tornar gestantes 

mais rapidamente que as vacas com retenção de placenta (AOR = 1,24; 95% IC = 

0,96 a 1,60), resultando em 27 d de redução na mediana de intervalo à prenhez 

(Figura 4). No entanto, retenção de placenta não afetou (P = 0,66) a taxa de 

concepção aos 31 d. Perdas de gestação entre 31 e 62 d de gestação tenderam (P = 

0,09) a ser maiores para vacas que tiveram retenção de placenta em relação a 

vacas sem retenção de placenta (25 e 16,4%). Foi observada interação entre 

tratamento e retenção de placenta (P = 0,04) para taxa de prenhez calculada a cada 

período de 21 d. As vacas no grupo controle com retenção de placenta reduziram a 

taxa de prenhez de 17,9 para 13,1% enquanto que, vacas com e sem retenção de 

placenta no grupo VitE apresentaram taxa de prenhez de 20,4 e 19,1%, 

respectivamente. 
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Figura 5 - Curva de sobrevivência para primeira inseminação em vacas sem 
aplicação de vitamina E (Controle; n = 433) ou três aplicações pré-parto 
de 1.000 UI cada (VitE; n = 433). 
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Tabela 3 - Suplementação de vitamina E durante o pré-parto e desempenho reprodutivo 
de vacas leiteiras (média ± EP) 

 Tratamento1   

Item Controle VitE AOR (95% IC)2 P 

Vacas3 362 344 ---- ---- 

Dias pós-parto à 1º IA 64 ± 1.2 62 ± 1.3 ---- 0,10 

1a IA pós-parto     

Gestante d 32, % 38,1 42,1 0,852 (0,629 a 1,155) 0,30 

Gestante d 60, % 30,1 36,7 0,758 (0,552 a 1,042) 0,08 

Perda de gestação, % 20,5 12,5 2,302 (1,144 a 4,634) 0,01 

Todas IAs até 200 DEL     

Gestante d 32, % 34,5 38,4 0,594 (0,372 a 0,949) 0,02 

Gestante d 60, % 26,9 32,8 0,535 (0,325 a 0,880) 0,01 

Perda de gestação, % 21,1 14,5 1,590 (1,023 a 2,471) 0,03 

1Vacas foram aleatoriamente distribuídas entre o grupo Controle (nenhuma 
aplicação de vitamina E) ou três aplicações de 1.000 UI de vitamina E pré-parto 
(VitE), aos 19,2 ± 4,3, 12,9 ± 3,3 e 6,2 ± 2,9 d em relação ao parto. 

2AOR = adjusted odds ratio; IC = Intervalo de confiança. Vitamina E é a referência 
para comparação. 

3Inclui apenas vacas que receberam  pelo menos uma inseminação nos primeiros 
200 d de lactação. 
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Tabela 4 -  Suplementação de vitamina E pré-parto e eficiência reprodutiva de vacas 
leiteiras (média) 

 Tratamento   

Item  Controle VitE AOR (95% IC) P 

Vacas 1, n 397 396   

Taxa de inseminação2, % 49,1 50,7 0,97 (0,84 a 1,11) 0,24 

Taxa de prenhez3, % 16,7 19,3 0,85 (0,70 a 1,03) 0,08 

1Número de vacas com pelo menos um ciclo de 21 d após o período de espera 

voluntário no estudo. 

2Calculado como a proporção de vacas inseminadas a cada período de 21 d após o 

fim do PEV dentre todas as vacas elegíveis a se tornarem gestantes naquele 

intervalo.  

3Calculado como a proporção de vacas gestantes a cada período de 21 d após o fim 

do PEV dentre todas as vacas elegíveis a se tornarem prenhes naquele intervalo. 
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Figura 6 - Curva de sobrevivência para intervalo à prenhez em vacas que não 
receberam nenhum tratamento (Controle; n = 433) ou três aplicações de 
1.000 UI de vitamina E pré-parto (Vitamina E; n = 433). Vacas tratadas 
se tornaram gestantes mais cedo que o grupo controle, P = 0,03 (AOR = 
1,22; 95% IC = 1,02 a 1,46). Aos 200 d pós-parto, 52,4 e 57,3% dos 
grupos controle e VitE estavam gestantes. A mediana e a média (± EP) 
dos dias em aberto foram, respectivamente, 135 e 137,4 ± 3,1 para 
controle e 124 e 125,9 ± 3,0 para o grupo VitE. 
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7 DISCUSSÃO 

A concentração de vitamina E das vacas durante as ultimas semanas de 

gestação pode ter importantes efeitos sobre os parâmetros de saúde e desempenho 

após o parto. No entanto, muitos produtores continuam a suplementar as vacas 

secas com quantidades insuficientes de vitamina E. As vacas pré-parto em nosso 

estudo receberam menos de 50% das recomendações de vitamina E sugeridas pelo 

NRC (2001) para vacas nesta fase. 10 kg de consumo de matéria seca de pasto 

devem prover aproximadamente 235 UI de vitamina E às vacas pré-parto, uma vez 

que gramíneas tropicais apresentam concentração aproximada de 23,5 mg/kg 

(Tifton-85) de vitamina E (Arizmendi et al., 2005). No mesmo estudo, ao avaliar a 

concentração de vitamina E em quatro forrageiras tropicais, foi observada pequena 

variação entre as espécies, entre 23 e 35 mg/kg. Estas concentrações são ainda 

insuficientes para atender às exigências das vacas no período pré-parto, uma vez 

que 53% das vacas envolvidas no estudo apresentaram carência de vitamina E, 

baseado nas recomendações de Weiss et al. (1997). Baixas concentrações de 

vitamina E no sangue têm sido associadas a maior risco de doenças no peri-parto, 

especialmente mastites e retenção de placenta (Miller e Brzezinska-Slebodzinska, 

1993; Weiss et al., 1997; Leblanc et al., 2004). Desta forma, era esperado que a 

suplementação com vitamina E durante as três últimas semanas de gestação 

reduziria a incidência de retenção de placenta e melhoraria o desempenho 

reprodutivo das vacas após o parto. De fato, a administração de 1.000 UI de DL-α-

tocoferol em intervalos semanais, começando três semanas antes da data prevista 

para o parto reduziu a incidência de retenção de placenta e natimortos, aumentou a 

taxa de concepção à primeira IA e considerando todas as inseminações e reduziu o 

intervalo do parto à prenhez. 

Existem diversas evidências descritas na literatura da importância de 

concentrações adequadas de α-tocoferol no sangue e o papel da suplementação 

com vitamina E no período de transição sob o status de saúde das vacas no peri-

parto. Em primeiro lugar, baixas concentrações de α-tocoferol sérico têm sido 

associadas a maior incidência de retenção de placenta (LeBlanc et al., 2004; Qu et 

al., 2014). LeBlanc et al. (2004) observaram uma redução de 21% no risco das 

vacas desenvolverem retenção de placenta para cada aumento de 1 µg/ml na 

concentração sérica de α-tocoferol pré-parto. Qu et al. (2014) demonstraram que 

vacas com retenção de placenta apresentavam consistentemente menor 
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concentração de α-tocoferol do que vacas sem retenção de placenta. 

Semelhantemente aos achados de LeBlanc et al. (2004) e Qu et al. (2014), foi 

observado que vacas com menor concentração de α-tocoferol sérico apresentaram 

maior risco ao desenvolvimento de retenção de placenta. Além disso, foi observada 

queda na concentração de α-tocoferol circulante na medida em que se aproximou a 

data do parto, o que é consistente com estudos prévios (Weiss et al., 1992; Goff et 

al., 2002), provavelmente pela queda na ingestão de matéria seca destas vacas e 

ainda pela transferência do α-tocoferol para o colostro (Goff et al., 2002). 

Existem fortes evidências de que a suplementação com vitamina E pré-parto 

reduz a incidência de doenças peri-parto, particularmente em vacas com 

concentrações baixas de α-tocoferol circulante ou quando Se na dieta é um limitante. 

Uma única injeção de 680 UI de vitamina E e 50 mg de Se administrada em vacas 

alimentadas com 500 UI de vitamina E via dieta tendeu a reduzir a incidência de 

retenção de placenta de 10,1% para 3,1% (Aréchiga et al., 1994). No entanto, 

LeBlanc et al. (2002) não observaram benefícios de uma única aplicação de 3.000 

UI de vitamina E 4 a 10 dias pré-parto. Os mesmos autores demonstraram que 

subgrupos de vacas com concentrações inferiores de α-tocoferol sérico 

apresentaram redução na incidência de retenção de placenta após o tratamento. 

Erskine et al. (1997) também mostraram que a administração de 3.000 UI de 

vitamina E 8 a 14 dias pré-parto reduziu a incidência de retenção de placenta de 

12,5 para 6,4%. No presente estudo as vacas apresentaram carência de vitamina E, 

e a administração semanal de 1.000 UI de vitamina E reduziu a incidência de 

retenção de placenta de 20,1 para 13,5%. Apesar do benefício do tratamento ter 

reduzido a incidência de retenção de placenta, a incidência ainda foi superior à 

relatada para rebanhos norte americanos (7,4%; Chapinal et al., 2011). 

Os mecanismos pelos quais a suplementação com vitamina E reduz a 

incidência de retenção de placenta ainda não foram completamente elucidados. 

Vitamina E é uma molécula lipídica, encontrada principalmente nas membranas 

celulares que inibem a peroxidação por reagir e neutralizar radicais peroxyl lipídicos 

(Wagner et al., 1996). Quando vacas são suplementadas com vitamina E pré-parto, 

tecidos e células, incluindo leucócitos têm a concentração de vitamina E aumentada 

(Weiss et al., 1992), o que melhora a função das células polimorfo nucleares (Hogan 

et al., 1992). De fato, suplementação com vitamina E pré-parto não apenas aumenta 

a concentração de α-tocoferol sérica e celular (Weiss et al., 1992), mas também 
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aumenta antioxidantes de ação rápida (Miller e Brzezinska-Slebodzinska, 1993), 

sugerindo efeitos do tocoferol em múltiplos polos de antioxidantes celulares. A 

melhoria no status antioxidante de vacas periparto parece estar relacionada a maior 

imuno competência, a qual é fundamental para o processo de liberação da placenta 

imediatamente após o parto (Kimura et al., 2002). Além disso, muitos dos efeitos do 

α-tocoferol são independentes do efeito antioxidante e sim mediados por outras vias 

de sinalização celular (Azzi, 2007; McCary et al., 2012). Isto pode ser claramente 

demonstrado comparando-se α-tocoferol com ɤ-tocoferol, ambas isoformas da 

vitamina E têm efeito similar na proteção contra estresse oxidativo (Chung et al., 

2010; Wagner et al., 2004) mas produzem diferenças dramáticas na expressão 

gênica durante a ativação de células T. De fato, α-tocoferol estimulou a expressão 

de genes que aumentaram a proliferação celular, enquanto ɤ-tocoferol inibiu a 

expressão de muitos desses genes permitindo a cito toxidade de células T (Zingg et 

al., 2013). Aumento na função imune pelo α-tocoferol seja por efeito antioxidante ou 

por outras vias de sinalização celular parece ser de fato a base para o entendimento 

da menor incidência de retenção de placenta em vacas suplementadas com vitamina 

E pré-parto. 

Após o parto, o sistema imune materno ataca imediatamente os tecidos fetais 

remanescentes e, em vacas, retenção de placenta esta associada a falhas nos 

mecanismos de imuno rejeição dos tecidos fetais pelo sistema imune materno. 

Substâncias químicas que atraem leucócitos, reconhecidas pelo sistema imune 

materno promovem a quimiotaxia de leucócitos para os tecidos cotiledonários 

(Gunnink, 1984a). De fato, inabilidade dos tecidos cotiledonários em atrair leucócitos 

tanto antes, durante e após o parto têm sido observada em vacas que desenvolvem 

retenção de placenta (Gunnink, 1984a; Gunnink, 1984b; Heuwieser e Grunert, 

1987). Com a proximidade do parto, o complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC) de classe 1 é expresso na placenta, ativando a imuno rejeição dos tecidos 

placentários (Davies et al., 2004). Evidencias de outros estudos avaliando MHC de 

classe 1 da mãe e do feto claramente indicam que a compatibilidade entre estas 

moléculas maternas e do feto levam a falha no processo de rejeição dos tecidos 

fetais pelo sistema imune materno (Benedictus et al., 2012). A inabilidade do sistema 

imune materno em reconhecer os antígenos fetais e rejeitar os tecidos placentários 

leva a um aumento no risco de retenção de placenta (Davies et al., 2004; Benedictus 

et al., 2012). Como parte da resposta imune materna contra o tecido placentário, 
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células polimorfo nucleares migram para os placentomas e liberam enzimas 

proteolíticas como metaloproteinases que facilitam a degradação do colágeno que 

une tecido fetais e maternos na placenta. Em vacas, a liberação da placenta está 

associada a colagenólise e proteólise (Gross et al., 1985), processos induzidos por 

células imunes. Administração de colagenase via artéria umbilical resulta na 

liberação da placenta em vacas (Eiler e Hopkins, 1993). Desta forma, o 

comprometimento da função das células polimorfo nucleares e outras células imunes 

(Kimura et al., 2002), o qual é frequentemente associado com concentrações 

inadequadas de α-tocoferol (Hogan et al., 1992), aumenta o risco de retenção de 

placenta pela resposta menos robusta do sistema imune materno contra os 

antígenos fetais placentários. 

Outro fator de risco ao desenvolvimento de retenção de placenta é o aumento 

na concentração de cortisol nas semanas que antecedem o parto (Peter e Bosu, 

1987; Wischral et al., 2001). É bem estabelecido que o aumento no cortisol fetal 

desencadeia o processo de parição (Shenavai et al., 2012). No entanto, apesar do 

cortisol aumentar próximo à data do parto, muitas vacas, particularmente vacas sem 

retenção de placenta, mostram pequenas mudanças na concentração circulante de 

cortisol durante o processo do parto (Peter e Bosu, 1987). Também se sabe que o 

aumento na concentração de corticosteroides suprime função de leucócitos em 

vacas (Roth et al., 1982). Assim, o aumento no cortisol circulante entre duas e uma 

semana antes do parto nas vacas do grupo controle é consistente com resultados 

prévios (Peter e Bosu, 1987; Wischral et al., 2001) e consistente com o link entre 

cortisol circulante e o risco ao desenvolvimento de retenção de placenta. 

Consistentemente com esta ideia, foi demonstrado que o tratamento com vitamina E 

injetável reduziu a elevação no cortisol sérico na semana anterior ao parto e a 

incidência de retenção de placenta. Outros também já mostraram que a combinação 

de vitamina E injetável e Se ou alimentação com vitamina E minimiza a elevação na 

concentração de cortisol sérico em vacas (Gupta et al., 2005) e em roedores 

(Watson e Petro, 1982). Dados em frangos de corte indicaram que a suplementação 

com vitamina E reduziu a concentração de corticosterona na glândula adrenal em 

resposta a injeções de ACTH (Taniguchi et al., 2001). Embora, não se saiba 

exatamente o efeito da vitamina E sob a liberação de cortisol pelas células da 

adrenal, sugere-se que as EROs podem afetar a esteroidogenese, através da 

inativação peroxidativa de enzimas esteroidogênicas (Miller e Brzezinska-
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Slebodzinska, 1993). Estudos in vitro mostraram que quando os níveis de vitamina E 

nas células adrenais foram reduzidos, as enzimas 3β-hydroxysteroid 

dehydrogenase-isomerase e 2l-hydroxylase foram mais resistentes à inativação 

quando comparado às enzimas 17α-hydroxylase e l7,20-lyase (Takayanagi et al., 

1986). Isto poderia favorecer a produção de cortisol em detrimento à produção de 

esteroides C19. Coletivamente estes dados indicam que imunossupressão próxima 

ao parto, a qual pode estar associada a elevações nas concentrações de cortisol ou 

baixo consumo de vitamina E, aumenta o risco de retenção de placenta. Assim, o 

mecanismo que explica a redução na incidência de retenção de placenta envolve a 

melhoria na função imune mediada por células e redução na concentração de 

cortisol próximo ao parto.  

Interessantemente, vacas suplementadas com vitamina E apresentaram 

expressiva redução na incidência de natimortos. Similar ao nosso estudo, um 

extenso trabalho conduzido em 21 rebanhos na Suécia, reportou que a 

suplementação com vitamina E em vacas no pré-parto causou uma redução de 62% 

no risco de natimortos (Waller et al., 2007). Quantidades inadequadas de vitamina E 

podem aumentar o risco de peroxidação lipídica, além de deficiência de vitamina E e 

Se serem conhecidos como causadores de lesões no miocárdio, aumentando a 

mortalidade de bezerras (Murray et al., 2008). Em ratos, a administração de 

corticosteroides aumenta a mortalidade das crias, mas este efeito negativo foi 

revertido com o tratamento de vitaminas E e C (Niu et al., 2013). Hartfield et al. 

(2000) revisaram a literatura sobre sobrevivência de cordeiros e concluiram que a 

suplementação com vitamina E em ovelhas gestantes aumentou a sobrevivência 

neonatal e a saúde dos cordeiros. Um estudo recente investigou a concentração de 

micronutrientes no fígado de bezerros de corte no Canadá e encontrou que as 

deficiências mais comuns foram magnésio, vitamina A e vitamina E (Waldner e 

Blakley, 2014). Desta forma, deficiência de vitamina E pode aumentar a incidência 

de natimortos e a mortalidade neonatal em alguns rebanhos. Isto poderia ser o 

resultado da peroxidação lipídica e lesão de músculos, incluindo lesões de 

miocárdio. Além disso, deficiência de vitamina E poderia levar a alterações nas 

funções placentárias, aumentando a mortalidade fetal próximo ao parto. Esta 

possibilidade intrigante ainda precisa ser testada em experimentos futuros e poderia 

prover o link entre a redução na incidência de retenção de placenta e de natimortos 

em vacas suplementadas com vitamina E durante a gestação tardia. 



 70

A suplementação com vitamina E pré-parto aumentou o desempenho 

reprodutivo. O intervalo à prenhez foi reduzido e esse benefício foi resultado do 

aumento na taxa de concepção, primeiramente por uma redução nas perdas de 

gestação. Intervalo à primeira IA e taxa de inseminação não foram afetadas pelo 

tratamento, possivelmente pelos programas reprodutivos adotados em cada 

fazenda, no qual as vacas não detectadas em cio eram protocoladas para 

inseminação em tempo fixo. Portanto, a redução no intervalo à prenhez em vacas 

suplementadas com vitamina E foi resultado do aumento na taxa de concepção e 

redução na perda de gestação. Suplementação com vitamina E tem sido relatada 

por aumentar a eficiência reprodutiva em alguns estudos. Aréchiga et al. (1994) 

relataram aumento na eficiência reprodutiva em vacas suplementadas com vitamina 

E durante a gestação tardia. Aréchiga et al. (1998) reportaram redução no intervalo 

entre o parto e a prenhez de 14 dias e ainda aumento na taxa de concepção à 

segunda IA em vacas suplementadas com 500 mg de vitamina E e 50 mg de Se de 

forma injetável aos 30 dias pós-parto. A observação de que a suplementação após o 

parto com vitamina E aumentou a taxa de concepção apenas ao segundo serviço 

(Aréchiga et al., 1998), enquanto a suplementação pré-parto apresentou benefícios 

ao primeiro serviço (Aréchiga et al., 1994; presente estudo) sugere um efeito tardio 

da suplementação com vitamina E sobre a fertilidade. Esta possibilidade deve ainda 

ser testada em experimentos futuros para investigar este efeito tardio da vitamina E 

sobre a fertilidade.  

Muitos mecanismos já foram propostos nos quais antioxidantes, incluindo a 

vitamina E poderiam aumentar a eficiência reprodutiva das vacas (Miller e 

Brzezinska-Slebodzinska, 1993), e eles estão geralmente associados à redução dos 

efeitos negativos das EROs, que podem interferir na esteroidogênese e no 

desenvolvimento embrionário. Um dos modelos usados para estudar os efeitos da 

vitamina E tem sido estresse térmico. Vacas sob estresse térmico apresentam maior 

estresse oxidativo (Bernabucci et al., 2002), uma vez que células expostas a altas 

temperaturas apresentam maior concentração de EROs e produtos de peroxidação 

lipídica (Wang et al., 2013). Apesar dos benefícios já bem caracterizados da vitamina 

E na redução do dano oxidativo à célula (Olcot e Emerson, 1937; Miller e 

Brzezinska-Slebodzinska, 1993; Wagner et al., 1996), os benefícios da 

suplementação estratégica para aumentar a eficiência reprodutiva em vacas sob 

estresse calórico tem sido inconsistentes. Ealy et al. (1994) não observaram 
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benefício da suplementação com vitamina E injetável sobre a taxa de concepção em 

vacas resfriadas ou não próximo à data da inseminação. Outra possibilidade seria o 

efeito da deficiência de vitamina E sobre a função uterina, afetando a vascularização 

e placentação normal nas vacas (Kasimanickam et al., 2012). Alternativamente, a 

vitamina E poderia ter efeitos sobre os folículos que desenvolvem durante a 

gestação tardia ou pós-parto imediato e potencialmente afetar a fertilidade destes 

ovócitos em desenvolvimento no futuro, semelhantemente ao modelo proposto por 

Leroy et al. (2008) em que o BEN afeta o desenvolvimento dos ovócitos no período 

de transição. Outra possibilidade do efeito positivo da vitamina E pode ser mediado 

por meio do efeito na saúde das vacas no pós-parto, uma vez que reduz a incidência 

de natimortos e retenção de placenta, dois fatores que atrasam o retorno à 

ciclicidade e reduzem as taxa de concepção (Santos et al., 2010). Vacas que 

apresentam problemas de parto, como retenção de placenta e natimortos 

apresentam maior risco ao desenvolvimento de metrite e descargas vaginais 

purulentas nas primeiras semanas após o parto (Dubuc et al., 2010). Estes 

problemas uterinos reduzem a taxa de concepção (Dubuc et al., 2010) e aumentam 

o risco de perdas de gestação (Santos et al., 2010), semelhantemente ao observado 

nas vacas do grupo controle no presente estudo. De fato, o impacto positivo da 

suplementação com vitamina E na taxa de prenhez foi semelhante em vacas que 

apresentaram ou não retenção de placenta. 

A suplementação com vitamina E durante o período pré-parto não afetou a 

produção de leite na lactação subsequente, apesar de ter reduzido a incidência de 

natimortos e de retenção de placenta. Weiss et al. (1997) também não observaram 

diferença na produção de leite após a suplementação com vitamina E apesar de 

terem relatado redução na incidência de mastite.  
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8 CONCLUSÕES  

Vacas leiteiras, recebendo menos de 50% das recomendações do NRC 

apresentaram concentrações séricas de α-tocoferol inferiores ao limite mínimo 

relatado na literatura como fatores de risco ao desenvolvimento de patologias após o 

parto. Além disso, a concentração de α-tocoferol sérico durante o período de estudo 

apresentou associação à ocorrência de retenção de placenta e ao subsequente 

desempenho reprodutivo das vacas. Suplementação com injeções de 1.000 UI de 

vitamina E nas três semanas anteriores ao parto, reduziu a incidência de retenção 

de placenta e de natimortos, além de aumentar o desempenho reprodutivo das 

vacas até os 200 d de lactação e ainda reduzir a taxa de mortalidade. O presente 

estudo confirma achados de estudos prévios em que vacas alimentadas com menos 

de 1.000 UI de vitamina E por dia durante as ultimas semanas de gestação 

apresentam maior incidência de desordens no período de transição e ainda pior 

desempenho reprodutivo na lactação subsequente e que suplementação com 

vitamina E é eficaz na prevenção de retenção e placenta e melhora o desempenho 

reprodutivo de vacas leiteiras. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES 

De fato, o fornecimento de vitamina E nas quantidades recomendadas pelo 

NRC, mesmo em situações em que as vacas têm livre acesso a áreas de pastagem 

é fundamental para prevenir a ocorrência de desordens metabólicas e/ou infecciosas 

no período de transição.  

No presente estudo, a suplementação de vitamina E pré-parto reduziu a 

incidência de retenção de placenta e de natimortos e melhorou o desempenho 

reprodutivo das vacas. Este aumento na eficiência reprodutiva de vacas leiteiras é 

fundamental, especialmente no caso de vacas mestiças, uma vez que a persistência 

de lactação é menor. Reduzindo o intervalo à gestação das vacas se tem um maior 

número de animais em fases iniciais de lactação, com maior eficiência produtiva e 

maior retorno sobre o custo de alimentação e consequentemente menos animais em 

fases finais da lactação em que a eficiência produtiva e o retorno sobre o custo de 

alimentação é menor. 

Desta forma, os resultados podem contribuir para o aumento da eficiência 

reprodutiva e consequentemente produtiva da pecuária leiteira nacional, contribuindo 

para a melhor rentabilidade de produtores de leite, que atuam em um cenário onde a 

margem de lucro é estreita e o mercado exige mais a cada ano. 
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