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RESUMO 
 
 
VERDURICO, L. C. Avaliação de búfalas da raça Mediterrâneo durante o período de 
transição e início de lactação e de bezerros lactentes até o desmame. [Evaluation of 
Mediterranean buffalo cows during the transition period and early lactation and young calves 
until weaning]. 2010. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2010. 
 
 
 
Objetivou-se neste estudo avaliar búfalas da raça Mediterrâneo durante o período de transição 

e início de lactação e bezerros lactantes até o desmame. O experimento foi conduzido na área 

de produção de bubalinos junto com o Departamento de Nutrição e Produção Veterinária, 

pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), da Universidade de 

São Paulo (USP), localizada no município de Pirassununga/SP. Foram utilizadas 17 matrizes 

mestiças da raça Mediterrânea. A produção de leite foi registrada diariamente durante  todo o 

periodo expeirmental. As amostras utilizadas para análise da composição fisico quimica e 

perfil de ácidos graxos do leite foram coletadas semanalmente, sendo provenientes da única 

ordenha diária. Para avaliação do suplemento vitamínico foram utilizados 17 bezerros búfalos 

divididos em dois grupos, o primeiro o grupo controle (aleitemanto artificial) e outro grupo 

foi administrado aditivo vitamínico-mineral (Metacell). Para avaliação do desenvolvimento 

ponderal os bezerros foram pesados  semanalmente  e foram mensurados o perímetro torácico 

(PT), a altura (ALT) e o comprimento corporal (COPM). Os bezerros foram avaliados até 

completarem 120 dias e alojados em piquete com silagem de milho e concentrado ad libitum. 

Houve efeito das semanas no período de transição e início de lactação para a produção de 

gordura e para o peso vivo das búfalas em lactação. Entretanto não houve efeito das semanas 

em lactação para os valores de PL, PLC, MPC, porcentagem de gordura e composição dos 

ácidos graxos da gordura do leite. Quando avaliado o perfil bioquímico das búfalas foi 

observado efeito das semanas do período de transição e início de lactação para as 

concentrações no soro de uréia, NUS, colesterol total, AST, BHB e AGNE. Entretanto as 

concentrações de glicose, PT, C-HDL, GGT e albumina não foram inlfuenciadas no período 

de transição e inicio de lactação. Entre todos os resultados de parâmetros hematologicos 

avaliados para as búfalas somente foi observado efeito de tempo para as concentrações no 

sangue da concentração de hemoglobina corpuscular média. Os bezerros suplemetados com 

aditivo apresentaram maior desenvolvimento ponderal de forma geral em relação ao grupo 

controle. Os bezerros bubalinos tratados com aditivo vitamínico-mineral, apresenatram 



maiores concentrações de colesterol total, uréia e proteínas totais. Entretanto não houve efeito 

do aditivo sobre os valores de glicose, albumina e beta hidroxibutirato. Os valores de 

leutcócitos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos típicos aumentaram com a utilização do aditivo 

oral em relação ao grupo controle. Porém a quantidade de  plaquetas diminuíram com a 

adição do suplemento. Este estudo permite definiacao de valores padreos de referecnia para 

avaliação fisiológica bioquimica e hematológica de búfalas no periodo de trasicao e inicio de 

lactação. A utilizcao de aditivo para bezerros da espécie bubalina melhora e desempenho 

ponderal com respectoiva melhora no perfil metabólico. 

 

Palavras-chave:  búfalos. Raça Mediterâneo. Lactação. Desempenho produtivo.  

Desenvolvimento ponderal. 



ABSTRACT 
 
 
VERDURICO, L. C. Evaluation of Mediterranean buffalo cows during the transition period 
and early lactation and young calves until weaning. [Avaliação de búfalas da raça 
Mediterrâneo durante o período de transição e início de lactação e de bezerros lactentes 
até o desmame]. 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2010. 

 

 

The aim of this study was to evaluate Mediterranean buffalo cows during the transition period 

and early lactation and lactation calves until weaning. The experiment was conducted in the 

production of buffaloes with the Departamento of Nutrition and Veterinary Production, 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science (FMVZ), University of Sao Paulo (USP), 

located in the city of Pirassununga/SP. Were used 17 crossbred Mediterranean. Milk 

production was recorded daily throughout the experimental period. The samples used for 

analysis of chemical and physical composition and fatty acid profile of milk were colected 

weekly and then daily single milking. To assess the vitamin supplement was used 17 buffalo 

calves divided into two groups, the first control group (artificial feeding) and another group 

was given vitamin and mineral additive (Metacell). To assess weight development calves 

were weighed weekly and were measured the girth (HG), height (ALT) and body length 

(COPM). The calves were evaluated until 120 days of age and housed in a paddock with corn 

silage and concentrate ad libitum. There was an effect of the weeks during the transition and 

early lactation for the fat production and the body weight of lactating buffaloes. However 

there was no effect of lactation week on the values of PL, PLC, MPC, fat percentage and fatty 

acid composition of milk fat. Investigation of the biochemical profile of the buffaloes was no 

effect of weeks of the transition period and early lactation to concentrations in serum urea, 

NUS, total cholesterol, AST, BHB and AGNE. However the concentrations of glucose, PT, 

C-HDL, GGT, and albumin were not affected during the transition period and early lactation. 

Among all the results of hematologic parameters evaluated for the buffaloes was only 

observed effect of time for concentrations in the blood mean conpuscular hemoglobin 

concentration. Calves supplemented with additive showed higher weight development in 

general in relation to the control group. The buffalo calves treated with vitamin-mineral 

additive, had higher concentrations of total cholesterol, urea and total protein. However there 

was no effect of the additive on the levels of glucose, albumin and beta-hydroxybutyrate. The 

values of leukocytes, neutrophils, eosinophils, lymphocytes typically increased with the oral 



use of the additive in relation to the control group. But the number of platelets decreased with 

the addition of the supplement. This study supports the definition of standard values of 

reference for assessing physiological biochemical and hematological parameters of buffaloes 

in the period of transition and early lactation. The use of additives to improve water buffalo 

calves and their weight gain with improved metabolic profile.  

  

 

Keywords: Buffaloes. Mediterranean bread. Lactation.  Productive performance. Weight 

development. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

 O rebanho bubalino nacional é representado por cerca de 3,5 milhões de cabeças, 

concentrando-se no Pará ao redor de um milhão e meio de animais. Dados mais atualizados 

do Anualpec (2005), indicam que o rebanho bubalino no Brasil cresceu de 1 milhão em 1996, 

para 1,169 milhões de cabeças em 2005. 

 O búfalo é considerado um animal de dupla aptidão adequado tanto para a produção de 

leite como de carne. Entretanto, devido à sua força e resistência, é utilizado também como 

animal de tração. 

  Em função de sua rusticidade, são bastante adaptados a solos de baixa fertilidade, 

terrenos alagadiços, sendo capazes de converter alimentos fibrosos em proteínas de alto valor 

(carne e leite), apresentando longevidade e possibilidade de ocupar áreas geográficas não 

adequadas às demais espécies de ruminantes. 

 Com os conhecimentos atuais, pode-se afirmar, de modo geral, que os índices de 

produtividade dos bubalinos, no que diz respeito ao leite, carne e trabalho, são semelhantes 

aos dos bovinos, nas condições brasileiras, de form que 15% se destina à produção de leite e 

85% ao corte. A taxa anual de crescimento do rebanho é superior a 12%, mais de cinco vezes 

a de bovinos no Brasil, embora existam estimativas de que esta taxa possa chegar aos 16% 

(NASCIMENTO; CARVALHO; JUNIOR, 1979).  

 Dentre os fatores de maior relevância que sustentam o crescimento da população 

bubalina mundial, destaca-se as características químicas do leite e da carne de búfalo, a maior 

resistência, às infecções parasitárias, ao desenvolvimento de patologias comumente 

observadas em bovinos, infecções no trato reprodutivo da fêmea e na glândula mamária, 

indigestões e docilidade para a produção e trabalho (BARBOSA et al., 2003; OLIVEIRA et 

al., 2004). 

 A importância da produção de leite e sua qualidade, despertou interesse pela espécie em 

vários países do mundo como Itália, Venezuela, Bulgária, Brasil, etc. Alem disso, a produção 

de leite abre um leque de opções na confecção de derivados. Seu produto mais conhecido 

mundialmente é o queijo mozzarella, que possui sabor inigualável e vem absorvendo grande 

parte da produção de leite no mercado.  

 Parâmetros para qualidade do leite têm sido estudados em alguns estados do 

Norte/Nordeste, no entanto, na região Sudeste as pesquisas estão mais intensificadas. Fatores 
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como o manejo utilizado, alimentação, duração da lactação, ordem de parto, idade ao parto, 

podem influenciar a produtividade de búfalas leiteiras. Para tanto, para aumentar o 

desempenho produtivo de búfalas em lactação, informações relacionadas à fisiologia da 

lactação, parâmetros sanguíneos e alteração da composição do leite de búfalas em lactação 

são importantes, porém escassas, senão inexistentes, na literatura, especialmente no período 

de transição. Uma vez que vaca leiteiras em período de transição e início de lactação  

apresentam alterações endócrinas e metabólicas,  é necessário determinar os limites de 

referência destes parâmetros laboratoriais em relação a espécie bubalina. 

  Não menos importante existe grande importância a criação dos bezerros na continuidade 

dos plantéis, principalmente com os primeiros cuidados com as crias. O manejo adequado é 

condição fundamental, tendo influência direta na produtividade e lucratividade. O leite 

bubalino tem sido cada vez mais valorizado, desta forma é importante viabilizar formas de 

alimentar os bezerros minimizando o consumo do leite materno para se ter mais leite para ser 

comercializado.  

 O eritrograma é uma avaliação que representa auxílio ao clínico no diagnóstico de 

afecções que acometem os animais domésticos. No entanto, estudos hematológicos em 

bubalinos são escassos, havendo poucas informações na literatura a respeito de valores de 

referência dos constituintes sanguíneos desta espécie. Isso se deve ao fato de que apesar do 

histórico da entrada de bubalinos no Brasil ter sido datado como do final do século XIX, as 

informações específicas sobre a sanidade destes animais ainda são escassas (OLIVEIRA,  

1997; CIARAMELLA et al., 2005; BERNARDES, 2007).  

 Acredita-se que estão sujeitos às mesmas enfermidades que acometem os bovinos 

(BARBOSA et al., 2005), porém para a elucidação da evolução, do diagnóstico e para a 

diferenciação das doenças há necessidade do conhecimento das alterações clínicas e 

laboratoriais. Entretanto, para que esses objetivos possam ser alcançados e utilizados na sua 

plenitude, é fundamental o conhecimento dos valores de referência do hemograma dos 

animais sadios, bem como os fatores causadores de suas variações (BIRGEL JÚNIOR et al., 

2001). 

 Perfis metabólicos podem refletir o estado nutricional do animal, e tem sido estudados 

afim de monitorar o balanço energético de animais em determinadas fases fisiológicas como 

no período de transição e início de lactação, além do nascimento e crescimento dos bubalinos. 

Segundo OBA (1993) embora para o leigo tudo na espécie bubalina seja parecido com a 

bovina, suas peculiaridades são bem diferentes e fundamentais de serem conhecidas. 
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1.1 HIPÓTESE 

 

 

 Este projeto de pesquisa será constituído de dois experimentos. A hipótese científica do 

primeiro experimento sugere que durante o período de transição e início de lactação as 

mudanças metabólicas e estado fisiológico predominante influenciam os parâmetros 

sanguíneos e hematológicos, a produção e composição do leite. A hipótese científica do 

segundo experimento sugere que a utilização de aditivo oral  para bezerros em aleitamento  

melhora o desenvolvimento ponderal, os parâmetros sanguíneos e hematológicos. 

 

 

1.2  OBJETIVO 

 

 

O primeiro estudo teve como objetivo  avaliar búfalas mestiças da raça Mediterrâneo no 

período de transição e no início de lactação e avaliar a produção e composição do leite (1), as 

concentrações de parâmetros sangüíneos (2), e parâmetros hematológicos (3). Foram 

avaliados: 1) avaliação das produções de leite, teores de gordura, e também o perfil de ácidos 

graxos na gordura do leite;  2) avaliação dos parâmetros sangüíneos glicose, ácidos graxos 

não-esterificados, beta-hidroxibutirato, colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL e 

colesterol-VLDL, proteínas totais, albumina, uréia e nitrogênio uréico; e 3) hemograma 

(contagem de hemáceas, hematócrito, hemoglobina, V.C.M., H.C.M., C.H.C.M.), leucograma 

(contagem de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos), plaquetas 

e fibrinogênio. O segundo estudo teve como objetiv avaliar bezerros bubalinos suplementados 

com aditivo oral do nascimento até o desmame, avaliando o desenvolvimento ponderal (1), 

concentração de parâmetros sanguíneos (2) e parâmetros hermatológicos (3). Foram 

avaliados: 1) avaliação do desenvolvimento ponderal, ganho de peso e desenvolvimento 

ósseo; 2) avaliação dos parâmetros sangüíneos glicose, ácidos graxos não-esterificados, beta-

hidroxibutirato, colesterol total, proteínas totais, albumina, uréia e nitrogênio uréico; e 3) 

hemograma (contagem de hemáceas, hematócrito, hemoglobina, v.c.m., h.c.m., c.h.c.m.), 

leucograma (contagem de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e 

monócitos), plaquetas e fibrinogênio. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 BÚFALAS EM LACTAÇÃO 

 

 

 A búfala tem grande potencial como animal para produção de leite, apresentando o teor 

de seus constituintes com maior valor nutritivo e rendimento industrial quando comparados 

com o leite de vaca, além da sua maior rusticidade, o que permite a sua criação em regiões 

alagadas, que são inadequadas para bovinos. 

 Segundo Teixeria, Bastianetto e Oliveira (2005), o mercado da produção do leite de 

búfala, tanto interno como externo, está em franca expansão e dentre os produtos destacam-se 

a mozzarella e a ricotta, pois são procurados não só por seu sabor característico, mas também 

por suas qualidades nutricionais. Além disso esta espécie tem maior resistência a 

ectoparasitoses, apresentam menor freqüência de mamite, são menos exigentes quanto à 

qualidade das pastagens e gramíneas, e conseqüentemente apresentam menor custo de 

produção. 

 A estacionalidade reprodutiva dos búfalos é sem dúvida a característica fisiológica que 

exerce o maior impacto econômico na atividade. Isso ocorre porque a concentração dos partos 

das búfalas nos meses de março a junho na região Sudeste do território brasileiro, área de alto 

poder aquisitivo e demanda dos derivados lácteos, determina a concentração da produção de 

leite até o mês de setembro com ausência da matéria prima nos meses festivos de verão 

(BASTIANETTO; ESCRIVÃO; OLIVEIRA, 2005). Dado o forte impacto econômico que a 

estacionalidade impõe ao mercado, associado à demanda de animais geneticamente 

superiores, os estudos da fisiologia reprodutiva bubalina lideram as pesquisas nos principais 

centros de pesquisa presentes por todo o mundo. 

 Zicarelli (1990) relatou que bubalinos quando criados em localidades distantes da região 

equatorial, têm o comportamento reprodutivo influenciado positivamente pela diminuição de 

horas de luz do dia. A espécie bubalina manifesta o comportamento reprodutivo caracterizado 

pelo aumento da fertilidade com a diminuição das horas de luz do dia (poliéstrica estacional 

de dia curto),  com maior intensidade nos locais distantes ao norte ou sul da linha equatorial. 

Esses dados foram confirmados por levantamentos realizados durante três anos de observação 

do comportamento reprodutivo na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Registro- 
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APTA - Vale do Ribeira (BARUSELLI, 1993) e confirmam os resultados de pesquisas de 

outros países (RAO et al., 1973; OBI-REDDY; TRIPATHI; RAINA, 1987). As observações 

demonstraram que a búfala encontra condições favoráveis para manifestar suas atividades 

reprodutivas durante os meses de outono e início do inverno. Lopes (2006), analisando dados 

de búfalos Murrah x Mediterrâneo em Rondônia, observou intervalo de partos médio de 451 ± 

139 dias. Tais resultados foram maiores que a média 406±5 dias encontrada por Silva et al. 

(1995), trabalhando com bubalinos da raça Murrah, criados a pasto, no Estado do Paraná, e a 

média de 430,79 ± 100,44 dias observada por Sampaio Neto, Martins Filho e Lôbo (2001), 

trabalhando com animais da raça Murrah, mantidos em sistema intensivo de criação, no 

Ceará. Entretanto bem menores que a média de 544,041 ± 17,57 dias desta característica 

observadas por Ghosh e Alan (1991), em Bangladesh, na Índia. 

 A participação da espécie bubalina na produção total de leite no mundo aumentou de 

10,08 por cento em 1995 para 12,23 por cento em 2005 (ZOCCAL, 2005). No entanto é 

preciso considerar as variáveis que interferem na produção de leite como o manejo utilizado, 

alimentação, duração da lactação, ordem de parto, idade ao parto podem influenciar a 

produtividade de búfalas leiteiras.  

 Silva et al. (1991) relataram produção de leite de 1.109,73 kg/lactação, com duração de 

247,03 dias em búfalas criadas a pasto com suplementação mineral, no estado do Paraná. 

Afzal, Anwar e Mirza (2007), informaram média de produção de 1.831,60 litros numa 

lactação de 273,30 dias e que a ordem do parto, duração da lactação e época do parto 

influenciaram significativamente esta produção. Sampaio Neto, Martins Filho e Lôbo (2001), 

no Estado do Ceará, verificaram produção de 2.130,80 kg de leite em 301,41 dias de lactação, 

mostrando a influência do mês e ano de parto sobre as características. Marques (1991) avaliou 

rebanhos Murrah x Mediterrâneo e seus mestiços observou um período de lactação em dias de 

232,7; 238,6; 274,2; 266,6 e 256,6 para animais Murrah, Mediterrâneo, 1/2 sangue, 3/4 e 7/8 

respectivamente. Os animais 1/2 sangue Murrah apresentaram o maior período de lactação 

médio, entretanto as maiores produções de leite foram dos animais 3/4 e 7/8 em relação aos 

outros grupos sanguíneos.  

 As búfalas em lactação apresentam características fisiológicas semelhantes aos animais 

de dupla aptidão, produzem quando o alimento fornecido é suficiente para cobrir as 

exigências de manutenção e produção. A ingestão de alimentos é regulada pela qualidade do 

alimento e produtividade, quanto maior a produtividade de uma búfala maior será a exigência 

e ingestão de alimento. 



 
21 

 

 Diversos estudos realizados na Índia relataram médias de produção de leite variando de 

1.131,00 kg (BASU; GHAI, 1978) a 2.544,58 kg (MATHUR; MATHUR, 1992), para animais 

de diferentes raças. Em estudo mais recente envolvendo 10.663 lactações de búfalas italianas, 

Rosati e Van Vleck (1998) encontraram produção média de 2.286,8 kg de leite por lactação. 

As médias referentes a rebanhos nacionais observadas na literatura foram, com poucas 

exceções, inferiores a essas (VILLARES; SANTIAGO; BATTISTON, 1979; MARQUES, 

1991; VASCONCELLOS; TONHATI, 1998; TONHATI; VASCONCELLOS; WALDIGE, 

1998). 

 Existem poucos trabalhos que avaliaram a produção de leite e sua composição físico-

química, no Brasil. Sabe-se que os teores dos componentes do leite de búfalos são bem 

superiores aos encontrados em bovinos; por esta razão, é essencial estudar estas características 

nas diferentes raças de bubalinos existentes no Brasil (HUHN; GUIMARÃES; 

NASCIMENTO, 1982). 

 As búfalas da raça Murrah são robustas, tem úbere bem desenvolvido, com veias bem 

marcadas e quartos bem enquadrados. Os mamilos são de fácil manipulação e tração. A 

descida do leite é rápida. Tudo isto faz com que sejam excelentes leiteiras. Com boa 

alimentação produz mais leite, com um teor de gordura maior que as outras raças. Sua 

produção de leite por lactação oscila entre 1.500 a 4.000 litros, numa média de 300 dias. A 

produção pode aumentar até a quarta lactação e depois declina muito lentamente. As raça 

Jafarabadi, tem sua produção habitual de leite entre 1.800 e 2.700 litros em 300 dias, com alta 

porcentagem de gordura butirométrica.  Já as da raça Mediterrânea, apresenta produção 

máxima de 2.000 litros em 270 dias, com 7% de gordura butirométrica. Sobre a raça Carabao 

sabe-se muito pouco, inclusive a raça está quase em extinção e se descaracterizando. 

 Quando se avalia as dieferencas entre multíparas e primiparas as búfalas multíparas 

demonstram melhores resultados para as características produção de leite média, produção de 

leite total e produção de leite ajustada para 305 dias. Para as características período de 

lactação e tempo de ordenha, não há diferença significativa entre multíparas e primíparas, 

afirmam Cobuci et al. (2001). As búfalas multíparas apresentaram produção de leite média 1,0 

kg superior às primíparas, produção de leite total 248,7 kg superior às novilhas e produção de 

leite ajustada para 305 dias 323 kg superior às novilhas búfalas, estando de acordo com 

Cobuci (2000), que afirma que as variações de produção que ocorrem com o avanço da idade 

da vaca são, principalmente, causadas por fatores fisiológicos e proporcionam desempenhos 

máximos com a maturidade do animal. 
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 Portanto em função do crescente interesse no Brasil e no mundo pela bubalinocultura, 

muitos pesquisadores em diferentes países têm se envolvido em trabalhos de levantamento de 

informações e de pesquisa na expectativa de conhecer melhor a habilidade de produção dos 

búfalos e a qualidade do leite produzido por esses animais. 

 

 

2.1.1 Fisiologia da Lactação no Período de Transição 

 

 

 Segundo Grummer (1995), o período de transição se estabele entre três semanas antes 

do parto e três semanas após o parto, é o período mais crítico na saúde de animais produtores 

de leite pois a maioria das doenças infecciosas e alterações metabólicas ocorrem neste 

período. 

 O principal desafio enfrentado pelos animais nesta fase é o aumento repentino e 

acentuado das exigências nutricionais para produção de leite, e as mudanças fisiológicas e 

patológicas associadas ao balanço energético são relacionados ao desenvolvimento de 

enfermidades como cetose, deslocamento de abomaso e retenção de placenta (DUFFIELD et 

al., 2002), e podem causar impacto negativo no sistema imune levando ao aumento da 

ocorrência de doenças infecciosas como mastite e metrite (DOHOO; MARTIN, 1984; 

KREMMER et al., 1993). 

Bauman e Currie (1980) definiram homeorrese como “mudanças coordenadas ou 

orquestradas no metabolismo de tecidos corporais necessárias para dar suporte a um 

determinado status fisiológico”. De acordo com esses autores, as principais características da 

relação homeorrética são a sua natureza crônica, influência simultânea em tecidos múltiplos 

muitas vezes não relacionados e sua mediação através de respostas alteradas a sinais 

homeostáticos. A transição metabólica do final da gestação para o início da lactação é um 

exemplo típico dessas características. 

As concentrações de insulina plasmática diminuem no período final da gestação e o 

início da lactação em vacas leiteiras, com picos agudos no dia do parto (KUNZ et al., 1985). 

A resistência a insulina previamente observada em humanos e animais de laboratório durante 

o final da gestação também ocorre em ruminantes (PETTERSON et al., 1993, 1994). Este 

evento é manifestado através da sensibilidade diminuída a insulina por várias vias metabólicas 

associadas com a utilização de glicose por todo o organismo, e diminuição da resposta a 
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insulina em relação à lipólise e mobilização de ácidos graxos não esterificados (AGNE) 

(PETTERSON et al., 1994). A mobilização de gordura durante o final da gestação é facilitada 

em parte pela diminuição da habilidade da insulina em promover a lipogênese e de se opor a 

lipólise (BELL, 1995). 

No início da lactação ocorre quase total supressão da lipogênese, devido aos baixos 

níveis de insulina plasmática e a diminuição da utilização de glicose ou acetato em razão da 

baixa resposta do tecido adiposo a insulina (VERNON; TAYLOR, 1988). Estes estudos 

demonstraram que o início da lactação é caracterizado por um moderado grau de resistência a 

insulina no tecido adiposo e muscular, portanto, promovendo a mobilização de AGNE e 

aminoácidos e evitando o uso de glicose. As concentrações plasmáticas de glicose 

permanecem estáveis ou diminuem um pouco durante o período de transição pré-parto, 

aumentam muito durante o parto e diminuem imediatamente no pós-parto (KUNZ et al., 1985; 

VASQUEZ-ANON et al., 1994). O aumento das concentrações de glicose ao parto pode ser 

devido ao aumento das concentrações de glucagon e glicocorticóides que promovem a 

depleção dos estoques de glicogênio hepático (GRUMMER, 1995). 

Durante as últimas três semanas de gestação a demanda por nutrientes pelo feto e 

placenta atinge o nível máximo (BELL, 1995), no entanto o CMS (consumo de matéria seca) 

diminui em 10 a 30% (HAYIRLI et al. 2002). A queda do consumo próximo ao parto é uma 

característica de várias espécies de mamíferos (FRIGGENS, 2003). No início da lactação, a 

taxa de aumento na produção de leite excede ao de consumo de matéria seca (CMS), 

resultando em balanço energético e protéico negativo (BEN), o qual está estritamente 

relacionado ao desempenho reprodutivo, tornando viável o aumento do nível de energia na 

dieta pelo uso de lipídios, importante na fase inicial da lactação, quando o consumo de 

alimentos é limitado pelo estresse pós-parto (15% em média), evitando, assim, a perda de 

peso, o balanço negativo de nutrientes e, conseqüentemente, a redução da produção total de 

leite na lactação e a baixa eficiência reprodutiva (BUTLER; CANFIELD, 1989). 

 Durante o balanço energético negativo, eventos homeorréticos sustentam as 

necessidades metabólicas da lactação e, aparentemente, a função da glândula mamária tem 

prioridades metabólicas quanto à função ovariana. A taxa e a extensão da mobilização de 

reservas corporais dependem de fatores como: produção de leite, composição corporal ao 

parto, estágio de lactação, idade da vaca, ordem de partos, tipo de dieta e utilização de 

hormônios, como a somatotropina (BAUMAN; CURRIE, 1980; CHILLIARD; CISSÉ; 

LEFAIVRE, 1991; RUEGG; MILTON, 1995; KOMARAGIRI; CASPER; ERDMAN, 1998). 
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Aumento na formação de propionato pode estimular uma elevação na insulina 

plasmática, a qual pode agir para reduzir a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e 

desordens metabólicas relacionadas aos lipídios.  

 Devido ao menor CMS observado neste período, este aumento transiente da glicose 

pode ser o resultado da elevação das concentrações de glucagon e glicocorticóides, os quais 

são responsáveis pela depleção das reservas de glicogênio hepático. A concentração de 

tiroxina plasmática (T4) gradualmente aumenta durante o final da gestação, diminui 

aproximadamente 50% ao parto e novamente começa a aumentar (KUNZ et al., 1985). 

Mudanças no “status” endócrino e diminuição no CMS durante o final da gestação 

influencia o metabolismo elevar à mobilização de gordura do tecido adiposo e glicogênio do 

fígado. Os ácidos graxos não-esterificados aumentam duas vezes ou mais entre 2 e 3 semanas 

pré-parto e 2 e 3 semanas após o parto (BERTICS et al., 1992; GRUM et al., 1996).  

A alta relação de hormônio do crescimento/insulina no sangue de vacas no pós-parto 

permite a mobilização de ácidos graxos de cadeia longa de triglicerídios (TG) provenientes do 

tecido adiposo, com o objetivo de suprir o déficit entre o consumo de energia e as exigências 

(balanço energético negativo). Ácidos graxos liberados do tecido adiposo circulam como 

AGNE, sendo a principal fonte de energia para a vaca durante esse período. A concentração 

de AGNE no sangue reflete a magnitude da mobilização do tecido adiposo (PULLEN et al., 

1989), portanto com o aumento do balanço energético negativo, mais AGNE é liberado do 

tecido adiposo, aumentando a sua concentração no sangue. 

Com o aumento da concentração de AGNE no sangue ao redor do parto ou no início 

de lactação, mais AGNE é absorvido pelo fígado (EMERY; LIESMAN; HERDT, 1992; 

REYNOLDS et al., 2003). No fígado, os AGNE podem ser completamente oxidados a 

dióxido de carbono para fornecimento de energia para o fígado, parcialmente oxidados para 

produção de corpos cetônicos que são liberados no sangue e servem com fontes de energia 

para outros tecidos ou reconvertidos para triglicerídios. 

Os ruminantes possuem baixa capacidade para síntese e secreção de lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL) para exportação de Trigliceródios do fígado (PULLEN et al., 

1989; KLEPPE et al., 1998;), no entanto capacidade semelhante a outros mamíferos em 

recuperar AGNE em TG (GRAULET et al., 1989; KLEPPE et al., 1998). A capacidade do 

tecido hepático em esterificar AGNE em triglicerídios é aumentada com a aproximação do 

parto (GRUM et al., 1996; LITHERLAND et al., 2003). Conseqüentemente, vacas 

alimentadas com dietas típicas durante o período seco e período periparto possuem um 

aumento nas concentrações de triglicerídios no fígado no primeiro dia após o parto (SKAAR 
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et al., 1989; GRUM et al., 1996). Este acúmulo parece não começar de maneira muito 

significativa antes do parto e geralmente atinge o máximo entre o 7° e 14° dias após o parto 

(VASQUEZ-ANON et al., 1994; VAN DEN TOP et al., 1996; RUKKWAMSUK; 

WENSING; GEELEN, 1999). Se a absorção de AGNE pelo fígado é excessiva, poderá 

predispor a ocorrência do fígado gorduroso (BOBE; YOUNG; BEITZ, 2004). O balanço 

energético negativo e a insuficiência de carboidratos no fígado após o parto pode levar ao 

aumento da produção de corpos cetônicos resultando em cetose clínica ou sub-clínica 

(DUFFIELD, 2000; HERDT, 2000; DRACKLEY; OVERTON; DOUGLAS, 2001). O 

balanço energético negativo, mobilização intensa de triglicerídios do tecido adiposo e 

cetogenêse são altamente associados a desordens no periparto (HERDT, 2000; JORRITSMA 

et al., 2003; BOBE; YOUNG; BEITZ, 2004; DUFFIELD; LEBLANC, 2009).  
Portanto o AGNE plasmático eleva-se rapidamente no dia do parto, provavelmente 

devido ao estresse decorrente desse momento, e diminui rapidamente após o parto, mas 

mantendo níveis superiores àqueles antes do parto (NRC, 2001).  

A ocorrência de desordens metabólicas e de problemas clínicos é centralizada, 

desproporcionalmente, neste relativo curto espaço de tempo e pode facilmente comprometer o 

desempenho produtivo e reprodutivo de uma vaca em uma lactação (DRACKLEY, 1999). 

Uma transição subótima do período seco para o período de lactação pode diminuir o pico e a 

persistência de produção, o que, consequentemente, prejudica também a produção total de 

leite, e o desempenho reprodutivo.  

No entanto, apesar do entendimento de alterações metabólicas em vacas leiteiras no 

período de transição e início de lactação serem relativamente elucidadas, em bubalinos não há 

relatos de estudos que avaliaram animais adequadamente no período de transição. Assim 

espera-se compreender como as adaptações metabólicas ao uso de diferentes  combustíveis 

corporais ocorrem em vacas búfalas, a exemplo do que foi realizado com vacas leiteiras de 

diferentes raças de  bovinos. 

 

 

2.1.2 Produção e Composição do Leite 

 

 

 Uma das funções mais importantes dos bubalinos é, sem dúvida, a produção de leite e, 

quase sempre, é o objetivo visado, sobretudo na Ásia. A produção de leite de búfala no mundo 
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era de 54.000 t. em 1995, passando para 77.000 t. em 2005, o que corresponde a um aumento 

de 42%. Comercialmente, as búfalas contribuem com 12,2% do total de leite produzido no 

mundo (EMBRAPA, 2007).  

 Desse montante, 92,12% são produzidos na Índia, China e Paquistão, que possuem 

aproximadamente 78% da população mundial de búfalos. O continente asiático é responsável 

por 96% da produção mundial de leite de búfala, com destaque para a Índia, onde 55% do 

leite produzido é de búfala (SILVA et al., 2003). 

 Vários autores ressaltam a alta qualidade do leite de búfala para os parâmetros físico-

químicos (VERRUMA; SALGADO, 1994; MACEDO; WECHSLER; RAMOS, 2001; 

JORGE; GOMES; HALT, 2002) e atestam que o leite de búfala apresenta altos níveis de 

gordura, sólidos totais, calorias, vitamina A e cálcio, mostrando sua importância para a 

indústria de laticínios. Além disso, seu sabor é peculiar, ligeiramente adocicado e é muito 

mais branco quando comparado ao leite bovino, pela ausência quase total do caroteno (pró-

vitamina A), em sua gordura. Possui acentuadas diferenças em relação ao leite de vaca e estas 

se manifestam desde o colostro (BENEVIDES, 1998).  

 Físico-quimicamente, a composição do leite de búfala apresenta características próprias, 

que variam conforme o período da lactação, a raça e a alimentação, entre outros fatores. Mas, 

como linha geral, apresenta densidade entre 1,025 a 1,047 g/ml; pH entre 6,41 e 6, 47; acidez 

entre 14 a 20 °D (que se deve ao elevado teor de proteínas, em especial a caseína); crioscopia 

entre – 0,531 e -0,548 °C; sólidos totais em torno de 15,64 – 17,95%, gordura variando entre 

5,4 e 8%; proteína entre 3,6 e 5,26%; minerais entre 0,79 e 0,83 % (sendo até 25% deste o 

conteúdo de cálcio), segundo Kosikowski (1979); Furtado (1980) e Cunha Neto (2003). 

Amaral (2005), em estudo realizado na região do Alto São Francisco - Minas Gerais, 

encontrou valores semelhantes (17,21% para sólidos totais, 6,85% para gordura, 4,19% para 

proteínas e 4,93% para lactose) que confirmam os dados anteriores. Relatou, ainda, a 

contagem de células somáticas nos rebanhos da região, que apresentaram média de 24.000 

células/ml. 

 Os valores de pH do leite de búfala é mais alto, a viscosidade e a tensão da coalhada 

superior. Apesar do maior teor de gordura butirométrica, os conteúdos de fosfolipídios e de 

colesterol do leite bubalino são mais baixos que os do leite bovino, enquanto que o de ácidos 

saturados totais são maiores (ZAVA, 1984). A concentração total de colesterol de leite de 

búfala é menor do que a encontrada no leite de vaca (275 mg versus 330 mg por 100 g de 

gordura), e é 1,5 a 1,9 vezes mais calórico do que o leite de vacas. Em relação ao teor de 

minerais, ele é mais rico em Ca (1,99 g por kg versus 1,17 g por kg) e Mg (0,18g por kg 
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versus 0,11 g por kg) do que o leite de vacas, porém é mais pobre em Na, K, e Cl. 

Adicionalmente, a relação Ca/P é 1,71, enquanto que no leite de vacas é de 1,31 (DE 

FRANCISCIS; DI PALO, 1994). Na análise de aminoácidos, o leite de búfalas apresenta 

25,5% de aminoácidos essenciais a mais do que o leite de vaca (VERRUMA; SALGADO, 

1994). 

 A qualidade do leite da búfala apresenta-se como diferencial no aproveitamento final do 

produto porque é um leite com menos água e maiores teores de sólidos. Estas vantagens 

podem ser materializadas porque existe uma tendência mundial em pagar o leite pelo peso e 

quantidade de seus constituintes. Por isto, a produção de leite das búfalas pode ser 

compensada pelo maior preço pago em virtude da qualidade do leite produzido (RAMOS, 

2003; TEIXERIA; BASTIANETTO; OLIVEIRA, 2005). Entretanto, é no seu aproveitamento 

industrial que está na prática, sua grande importância, por proporcionar produtos lácteos de 

qualidade inimitável ao leite bovino. E mais, seu rendimento industrial é efetivamente 

extraordinário, chegando, comparativamente, suplantar o rendimento do leite bovino em mais 

de 40% (NADER FILHO et al., 1984; VALE, 1999). 

 Alguns trabalhos avaliaram a produção diária de leite, em diferentes locais, com 

diferentes raças. Em São Paulo, trabalhando com animais suplementados, Tonhati e  

Vasconcelos (1996), com a raça Jafarabadi, Toledo, Tonhati e Oliveira (1998), com a raça), 

Canaes, Lima e Ceron-Munoz (2002), com animais da raça Murrah, e Malhado, Ramos e 

Carneiro (2006), também com animais Murrah e seus mestiços e alguns Mediterrâneo e 

Jafarabadi, observaram valores de produção diária que variaram de 4,1 a 6,4 kg. 

 Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, Marques (1991), no Pará, com animais mestiços 

Murrah e Mediterrâneo, observaram uma média de 6,4 kg, enquanto Sampaio Neto, Martins 

Filho e Lôbo (2001), no Ceará, com animais Murrah, encontraram média de 7,1 kg em 

sistema intensivo com duas ordenhas. Na Itália, país que se destaca na pecuária leiteira 

bubalina, trabalhando com dados de produção de animais de raça Mediterrâneo, Rosati e Van 

Vleck (1998) obtiveram média de 8,4 kg, enquanto Bufano, Carnicella e Palo (2006) 

observaram valores de 9,1 e 8,6 kg em diferentes estações do ano. Na Ásia, região de origem 

dos búfalos, os valores observados são superiores aos encontrados no Brasil; Nili Ravi e Patel; 

Tripathi (1998), com animais Murrah na Índia, Asghar, Ahmad e Shafiq (1997) e Hamid, 

Farooq e Miana (2003), com animais mestiços, no Paquistão; e Hayashi et al. (2005), com 

animais mestiços Murrah no Nepal, relataram valores que variaram entre 5,3 a 14,0 kg. 

 No entanto, há relatos de que no Brasil a produção média de leite é de 1.583,7 litros por 

lactação com média diária de 7,3 litros. Ao redor de 30,9% das búfalas estão produzindo mais 
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de 2.000 litros de leite por lactação. A porcentagem de gordura oscila entre 5,1% e 8,7% com 

uma média de 7,30%. 

 Embora tenha boa adaptabilidade no Brasil e bom rendimento econômico, a população 

bubalina e os estudos apresentados a esta espécie são muito escassos. Apesar disso a búfala 

apresenta maior capacidade de alterar a composição (percentual de gordura e proteína) do 

leite em relação ao volume. Nos rebanhos em que a búfala é ordenhada duas vezes, recebendo 

suplementação alimentar após cada ordenha, diminui a relação forragem:concentrado da 

alimentação total ingerida e favorece a produção de leite com maior percentual de gordura em 

relação as búfalas que são ordenhadas e recebem suplementação somente uma vez ao dia 

(BASTIANETTO; ESCRIVÃO; OLIVEIRA, 2005). 

 Considerando a importância econômica dos constituintes do leite, Singh, Basu e  Bhatia, 

(1979) observaram porcentagem média de gordura igual a 6,96%. Ragab, Farrag e Mostafa 

(1984) indicaram médias anuais para a porcentagem de proteína e gordura iguais a 3,80 e 

6,41%, respectivamente. Ainda para búfalas indianas, Hatwor e Chawla (1988) encontraram 

porcentagens médias de gordura e proteína iguais a 7,86 e 4,45%, respectivamente. Tonhati, 

Nader Filho e Amaral (1994) reportaram médias iguais a 6,49 e 3,46% para o teor de gordura 

e proteína, respectivamente. Em outro trabalho realizado no Brasil, com a finalidade de 

comparar o leite de búfala com o leite de vaca, Verruma e Salgado (1994) reportaram para a 

raça Jafarabadi médias iguais a 8,16 e 4,50% para os teores de gordura e proteína, 

respectivamente. Spanghero e Susmel (1996), para a raça Mediterrânea, observaram valores 

de 8,5±1,75 e 4,27±0,37% para as mesmas características. 

A comparação de resultados de produtividade por estádio da lactação com os obtidos 

por diferentes autores torna-se difícil, pelas diferenças em dias, ao considerar o intervalo de 

início, meio e final da lactação. Entretanto, segundo Catillo et al. (2002), que a curva de 

lactação apresenta característica típica dos animais leiteiros, com uma fase ascendente de 

produção até o pico e subseqüente declínio, em direção a secagem. Assim, a maior 

produtividade encontra-se no terço inicial da lactação com decréscimo em direção ao final 

(ELTAWIL et al., 1976; HAFEEZ; NAIDU, 1981; ALIM, 1982; LAL; NARAYANAN, 

1991; AKHTAR; THAKURIA, 1998; TONHATI et al., 1999), com o pico de produção em 

torno da sexta semana de lactação e em todas as classes de idade (CATILLO et al., 2002) ou 

na quarta semana segundo Kholif (1997). A persistência da lactação em búfalas é cerca de três 

vezes menor do que em vacas, o que pode ser explicado pela ausência de seleção da espécie 

bubalina para esta característica (CATILLO et al., 2002). 
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 Poucas pesquisas têm sido realizadas no Brasil para descrever a variação da produção de 

leite durante a lactação em rebanhos de búfalos, sendo esta muito importante para entender o 

comportamento da produção durante todo o período no qual o animal estará produzindo leite, 

podendo esta contribuir para a implantação de um manejo alimentar e/ou reprodutivo mais 

adequado, para o auxílio na seleção de animais com determinadas características desejáveis a 

produção leiteira e para o descarte dos que não forem de interesse. 

 Em búfalas, a produção de leite apresenta acréscimo até o segundo mês da parição, 

diminuindo daí em diante até atingir o final da lactação (TONHATI; VASCONCELOS,  

1996). De modo geral, a composição do leite produzido por animais domésticos da mesma 

espécie varia em função de regimes alimentares e entre localidades. Além disso, os trabalhos 

que avaliaram os componentes do leite de búfalas em relação a ordem de parto apresentam 

resultados divergentes entre os autores consultados, provavelmente devido as condições 

distintas na realização de cada experimento. Duarte et al. (2001) constataram um declínio do 

teor de gordura em função da ordem de parto, sendo este mais acentuado após a terceira 

parição, ou seja, quando o animal encontrava com aproximadamente 5 a 6 anos. Segundo 

Peeva (2001) o decréscimo do teor de gordura é significativo até a terceira lactação, e pode 

ser explicado pelo aumento da produtividade neste período, com posterior aumento do teor de 

gordura com avançar da ordem de lactação atingindo os níveis mais elevados na 10ª e 11ª 

lactação. Por outro lado, Lal e Narayanan (1984); Kholif (1997) e Catillo et al. (2002) não 

observaram alterações significativas entre teor de gordura e ordem de parto. Dubey, Suman e 

Sanyal (1997) e Tzankova (2001), verificaram um maior teor de gordura em animais na 

primeira ordem de parto, e diferentemente destes, Pandey, Katpatal e Bisht (1986) 

encontraram menor teor de gordura. Tonhati et al. (1999), observou valores superiores para a 

gordura do leite de búfalas com idade entre 6 e 10 anos. 

 

 

2.1.3  Perfil de Ácidos Graxos do Leite de Búfalas 

 

 

 A gordura do leite de búfalas se difere do leite de vaca, pois apresenta teores mais 

elevados nos ácidos graxos insaturados de cadeia longa como palmitoleico (C16:1) e linoléico 

(C18:2), porém menores teores de ácido graxo miristoleico (C14:1), oléico (C18:1) e esteárico 

(C18:0) (MARTINS; FIGUEIREDEO; FERNANDES, 1979; GALVANO et al., 1982). 
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 Para teores de ácidos graxos de cadeia curta, a média observada na gordura do leite de 

búfalas, é do ácido butírico (C4:0) ser de  menor valor e o capróico (C6:0), caprílico (C8:0),  

cáprico (C10:0), láurico (C12:0) e mirístico (C14:0) apresentaram maiores valores em relação 

a gordura do leite de vaca. Para níveis de ácidos graxos saturados e insaturados, com exceção 

do ácido linoléico, os resultados são semelhantes aos relatados por Fonseca e Gutierez (1974). 

 Entre os componentes do leite de búfala, em relação ao leite de vaca, a gordura 

apresenta grandes diferenças de concentrações, que variam de 6,5 a 7,9% (NADER FILHO et 

al., 1984; MACEDO; WECHSLER; RAMOS, 2001) para o leite de búfala e 3,0 e 3,5 para o 

leite de vaca. 

 Segundo Polidori, Sgoifo Rossi e Senatore (1997) o leite de búfala contém 

aproximadamente 33% de ácidos graxos insaturados (AGINS), ou seja, 67% de AGS. Ao 

considerar os teores dos AGS prejudiciais à saúde humana, os valores descritos por Polidori, 

Sgoifo Rossi e Senatore (1997) foram semelhantes aos observadas por Oliveira Reis e Ladeira  

(2007) para os ácidos láurico e mirístico, no leite de vaca. Contudo, para o ácido palmítico, os 

valores encontrados foram, respectivamente, 32 e 26%, ou seja, o leite de búfala apresentou 

seis pontos percentuais a mais que o leite de vaca. 

 Como avaliado no leite de vacas a concentração do ácido graxo linoleico conjugado 

(CLA) no leite de búfalas é muito importante. Sua importância se deve a investigações com 

animais e modelos celulares que estabeleceram que o CLA apresenta atividade 

anticarcinogênica para vários tipos de tumores (BAUMAN; PERFIELD; LOCK  2004). 

Dentre os alimentos que apresentam maior quantidade deste ácido graxo estão aqueles de 

origem de ruminantes (leite, carnes), sendo que o principal CLA encontrado, 80 a 90%, é o 

isômero C18:2 cis-9, trans-11. 

 No entanto, ao serem abordados resultados de estudos com búfalas, são escassos estudos 

que avaliaram o PAG da gordura do leite. 

 

 

2.1.4   Parâmetros Sanguíneos em Búfalas 

  

 

 As doenças metabólicas podem ser conceituadas como transtornos catabólicos ou 

anabólicos observáveis em animais em fase produtiva. A origem desses transtornos é o 

desequilíbrio entre a entrada e a saída de nutrientes do organismo, na forma de urina e fezes 
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ou pela remoção de nutrientes na forma de produtos como o leite, a carne ou pelo feto. Esses 

transtornos metabólicos geralmente atingem animais de alta produção e trazem prejuízos 

econômicos para a pecuária em todas as partes do mundo, pois interferem no desempenho 

produtivo e reprodutivo (GONZALEZ, 1997). 

 O número de variáveis potencialmente mensuráveis no perfil metabólico é ilimitado. 

Porém, na prática, opta-se por parâmetros que se tenha conhecimento sobre a fisiologia e a 

bioquímica, o que permite a interpretação dos resultados. Além disso, é importante que o 

equipamento e a técnica para a determinação sejam economicamente viáveis, e que os 

parâmetros possuam valores de referência confiáveis.  

 Uma das maiores dificuldades da utilização desta ferramenta é a sua interpretação, 

devido a falta de valores de referência adequados. Há uma variação de resultados obtidos, 

dependendo da idade do animal, raça, estado fisiológico, clima, época do ano, entre outros. 

Ou seja, por isso a dificuldade de se ter um padrão de comparação que possa garantir a melhor 

interpretação dos resultados.  Segundo Dirksen e Breitner (1993), os componentes 

bioquímicos sanguíneos mais comumente determinados no perfil metabólico representam as 

principais vias metabólicas do organismo, das quais a glicose, o colesterol e o 

betahidroxibutirato representam o metabolismo energético; a uréia, a hemoglobulina, as 

globulinas, a albumina e as proteínas totais representam o metabolismo protéico; e o cálcio, o 

fósforo inorgânico, o magnésio, o sódio e o potássio representam os macrominerais 

(WITTWER; CONTRERAS, 1980). Adicionalmente, são estudados metabólitos indicadores 

do funcionamento hepático, tais como as enzimas AST (aspartato aminotransferase), GGT 

(gama-glutamiltransferase) e γGT (glutamato desidrogenase), bem como albumina, colesterol 

total e suas frações LDL, VLDL e HDL, representando o lipidograma completo 

(GONZÁLEZ, 1997). 

 O metabolismo da búfala leiteira no final da gestação e início da lactação é um desafio a 

ser estudado. Este fato deve-se, principalmente, a alta demanda de nutrientes que ocorre de 

forma abrupta. No entanto, ao mesmo tempo em que esta demanda ocorre, o animal não tem 

capacidade para ingerir a quantidade de alimento (matéria seca) necessária para suprir estas 

exigências. Ou seja, o pico de produção não é acompanhado pelo de consumo, o que leva o 

animal a uma condição de balanço energético negativo (GRUMMER et al., 2004). 

 A maioria das desordens metabólicas ocorrem nesse período crítico, que varia em média 

três semanas antes do parto e três semanas após o parto, sendo extremamente importante para 

a saúde, produção e lucratividade das vacas leiteiras (DRACKLEY, 1999). Ainda neste  

contexto, concomitante com as mudanças no perfil endócrino, são alterações metabólicas que 
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facilitam o desvio de nutrientes para a síntese de leite materno e nutrição do recém-nascido. A 

intensidade deste balanço energético negativo é variável, mas no geral, é uma condição 

comum a todas as fêmeas em produção no pós-parto, sendo a causa da maioria das doenças de 

produção, pois é quando ocorre a mobilização de gordura e elevação dos níveis circulantes de 

ácidos graxos e corpos cetônicos (WHITAKER et al., 1999; INGVARNTEN; ANDERSEN, 

2000). 

 A avaliação da composição sangüínea relacionada a lipídeos, carboidratos e proteínas, 

pode ser usada como indicador da saúde da vaca leiteira, para aprimoramento do padrão 

nutricional de rebanho, corrigindo desequilíbrios nutricionais, melhorando a saúde e, 

conseqüentemente, a produtividade. 

 Os ruminantes têm basicamente a mesma exigência de glicose para o seu metabolismo 

que outras espécies, embora o nível de glicose encontrado no sangue seja de 40 a 60 mg/dL 

(FRASER, 1991), o que corresponde praticamente à metade do nível encontrado nos outros 

animais. Existem no mínimo cinco tecidos que exigem glicose: o tecido nervoso, o tecido 

muscular, o tecido adiposo, as glândulas mamárias e o feto.  

 Overton (1998) demonstrou que a demanda estimada de glicose de uma vaca da raça 

holandesa é de 1.000 a 1.100 g/d durante os últimos dias de gestação, mas aumenta 

rapidamente após o parto para aproximadamente 2.500 g/d aos 21 dias pós-parto. A maior 

parte das exigências de glicose deve ser suprida pela gliconeogênese hepática. O fato de que 

muitas vacas são capazes de passar por esse desafio sem dificuldades sugerem que as 

adaptações metabólicas necessárias para suportar a alta produção de leite são componentes 

genéticos que acompanham a seleção para alta produção de leite. 

 O metabolismo energético de ruminantes sofre influência de diversos fatores, sendo que 

a fase final da gestação e período inicial da lactação são momentos críticos na manutenção da 

homeostasia, podendo, em certas circunstâncias, surgirem enfermidades associadas a 

distúrbios do metabolismo energético e/ou lipídico. 

 O balanço energético negativo, ocorre na maioria das vezes durante o período de final 

de gestação e início de lactação, onde é observada grande mobilização de gordura do tecido 

adiposo, uma vez que a síntese hepática de glicose, a partir dos ácidos graxos voláteis, 

principalmente o propionato, não é suficiente para suprir a demanda energética (BRUSS, 

1997). Em situações de hipoglicemia, como ocorre durante o jejum, o glicerol assume papel 

importante na gliconeogênese, pois o animal passa a mobilizar gordura de seus depósitos por 

meio da lipólise (LOMAX; BAIR, 1986).  
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 Portanto, a diminuição nos valores da glicose sangüínea do pré para o pós parto, 

segundo Bergman (1983), deve-se principalmente à exigência de glicose pela glândula 

mamária para a produção da lactose, a qual consome cerca de 60 a 85% da glicose corporal 

total em vacas de alta produção. Todavia, estes achados diferem dos encontrados por Fagliari 

et al. (1998), que encontraram no pós-parto valor de glicose maior do que no pré-parto, tanto 

em vacas búfalas quanto em bovinas. Tal aumento, provavelmente, tenha ocorrido em função 

da alimentação rica em carboidratos não estruturais utilizados para o arraçoamento dos 

animais suplementados nesta fase. 

 Sabe-se que a glicose é responsável por inúmeras funções no organismo do ruminante e 

uma alteração na taxa de glicose sangüínea seria um indicativo de problemas no organismo do 

animal. Segundo Fraser (1991), os valores de glicose no sangue de vacas, na faixa de variação 

considerada normal, estão entre 42 e 74 mg/dL. Zicarelli et al. (1982) observou valores de 

glicose no sangue de búfalas em lactação de 55 a 60 mg/dL. Esses valores podem ser devido à 

maior produção leiteira das vacas búfalas utilizadas no estudo e a diminuição nos valores da 

glicose sangüínea do pré para o pós-parto foi descrita por Quayam, Devanathan e 

Pattabiraman (1990) e Setia, Duggal e Singh (1992). Quando se avalia o ciclo produtivo pode 

ocorrer elevação da glicemia em torno de uma semana antes do parto devida aos hormônios 

glicocorticóides liberados pelo estresse do parto eminente (GONZÁLEZ, 1997).  

 Em búfalas criadas em pastagens (Brachiaria brizantha) ocorrem alterações metabólicas 

promovidas pela lactação caracterizadas por diminuição nas concentrações de glicose 

sanguínea e aumento dos corpos cetônicos na urina no início da lactação. Embora tenha sido 

observada diminuição significativa nos níveis médios da glicose do pré e pós-parto, esses 

valores podem ser devido à maior produção leiteira das búfalas (ZICARELLI et al., 1982). 

 A maior concentração de lipídeos no sangue é explicada quando aumenta a gordura 

absorvida via intestino ou proveniente da lipólise (JENKINS; JENNY, 1989). As 

concentrações de ácidos graxos não esterificados (AGNE) ou ácidos graxos livres (AGL) no 

plasma são usadas para indicar a mobilização de gordura durante período de insuficiente 

consumo de energia (HOLMES; LAMBOURNE1, 1970 apud SALFER; LINN; OTTERBY, 

1995). 

 Quando a concentração de AGNE estiver aumentada no sangue pode ser devido a 

lipólise do tecido adiposo (ERICKSON; MURPHY; CLARK, 1992). A explicação seria a 

                                            
1  SALFER, J. A.; LINN, J. G.; OTTERBY, D. E. Early lactation responses of holstein cows fed a rumen-inert fat prepartum, postpartum, 

or both. Journal of Dairy Science, v. 78, n. 2, p. 368-377, 1995. 
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hidrólise dos triglicerídeos pela ação da lipase lipoprotéica e pela lipomobilização que é 

estimulada (PALMQUIST; CONRAD, 1978; CHAMPE;  HARVEY, 1996). Entretanto, 

outros autores mostram que a concentração de AGNE não é afetada pela suplementação de 

gordura parcialmente hidrogenada (SCHNEIDER et al., 1988; SALFER; LINN; OTTERBY,  

1995). Alegam que o pico da concentração de NEFA no plasma é próximo ao parto indo até 

um curto tempo após o parto, combinando com o baixo consumo e alta produção de leite.  

 No terço inicial da lactação, a produção hepática de ácidos graxos com subsequente 

formação e secreção da lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) tem sido o mecanismo 

primário para o transporte dos ácidos graxos mobilizados para a glândula mamária. O nível de 

AGNE no sangue diminui exponencialmente com o progresso da lactação e sua concentração 

no plasma é altamente correlacionada com o balanço energético negativo, o qual observa 

diminuição do primeiro para o segundo mês de lactação (PULLEN; PALMQUIST; EMERY, 

1989).  

 As pesquisas desenvolvidas por Hocquette e Bauchart (1999) indicaram que 40% dos 

AGNE tem origem a partir da mobilização de gordura dos tecidos adiposos e 60% é originado 

da hidrólise dos triglicérides circulantes através da ação da lípase lipoproteica (LPL), enzima 

fundamental para o metabolismo lipídico, sendo encontrada em células endoteliais e atuando 

nos triglicerídios associados aos quilimícrons e VLDL presentes no plasma (BRUSS, 1997).

 As lipoproteínas presentes no plasma dos ruminantes podem ser classificadas em 

lipoproteínas de alta densidade (HDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL), lipoproteínas 

de muito baixa densidades (VLDL) e quilomícrons (BRUSS, 1997). 

 Apesar das HDL apresentarem mais de 80% do total das lipoproteínas circulantes no 

plasma, observa-se que o transporte dos triglicérides é realizado pelas lipoproteínas de baixa 

densidade, principalmente a VLDL e quilomícrons (BRUSS, 1997; HOCQUETTE; 

BAUCHART, 1999). Sendo a disponibilidade das VLDL fundamental para o transporte 

eficiente de trigliced´ridios formados no fígado, e se este não conseguir reciclar de forma 

eficiente grandes quantidades de AGNE, o animal pode desenvolver uma esteatose hepática 

(acúmulo de triglicerídios no fígado) ( HOCQUETTE; BAUCHART, 1999). 

 Durante a oxidação o AGNE é reduzido a ácidos graxos de dois carbonos e convertidos 

a acetil-Coa. O acetil-Coa na presença do oxaloacetato, ingressa no ciclo do ácido cítrico 

(Ciclo de Krebs), onde é submetido a uma série de reações que culmina na formação de CO2 

e liberação de energia. Na ausência de quantidades suficientes de oxaloacetato, o acetil-Coa é 

desviado para outras vias metabólicas, podendo ser transformado em acetato, precursor de 

corpos cetônicos como o beta-hidroxibutirato (β-HBO) e acetona (BEITZ, 1996). 
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 Em casos de geração de grandes quantidades de AGNE há diminuição dos teores de 

oxaloacetato, resultando na formação de corpos cetônicos, representados em cerca de 65% 

pelo β-HBO (HERDT, 1988; MATURA, 2005). Este composto também pode ser originado 

pelo butirato produzido pela fermentação ruminal, que é absorvido e transformado no epitélio 

ruminal em β-HBO e quando adentra a corrente sanguínea, é utilizado como energia em 

alguns tecidos. Normalmente, o β-HBO plasmático provém da fermentação ruminal (Matura, 

2005). Os produtos finais da fermentação ruminal de carboidratos, acetato e butirato, podem 

ser convertidos em acetoacetato e β-HBO durante a absorção pelo epitélio ruminal 

(HEITMANN; DAWES; SENSENIG, 1987). 

 Para avaliação do metabolismo protéico os metabólitos sanguíneos utilizados são 

principalmente, proteína total, albumina, relação albumina/globulinas, relação de aminoácidos 

não essenciais/essenciais, uréia e relação uréia/creatinina (SAUBERLICH; SKALA; 

DOWDY,  et al., 1981; PAYNE; PAYNE, 1987). A diminuição das proteínas totais no 

plasma está relacionada com deficiência na alimentação, quando descartadas causas 

patológicas, tais como falhas hepáticas, transtornos renais e intestinais e hemorragias. 

 As proteínas totais e as globulinas diminuem antes do parto devido principalmente à 

transferência de imunoglobulinas do plasma para o colostro (MULEI, 1991). A albumina, 

principal proteína plasmática sintetizada no fígado, representa de 50 a 65% do total de 

proteínas séricas. Ela contribui com 80% da osmolaridade do plasma sanguíneo, constituindo 

também uma importante reserva protéica, bem como um transportador de ácidos graxos 

livres, aminoácidos, metais e bilirrubina. A concentração de albumina pode ser afetada pelo 

funcionamento hepático, a disponibilidade de aminoácidos e perdas durante doenças, como 

por exemplo parasitismos (ROWLANDS, 1980). É considerada como um indicador mais 

sensível para avaliar o status nutricional protéico do que as proteínas totais. Valores 

persistentemente baixos de albumina sugerem inadequado consumo de proteínas. Em casos de 

subnutrição severa, a albuminemia pode cair a níveis menores de 20 g/l (SAUBERLICH; 

SKALA; DOWDY,  1981). A albuminemia pode variar ao longo do ano em função das 

variações climáticas e seu efeito sobre as pastagens. No verão, podem ser encontrados altos 

níveis de albumina sérica, possivelmente devido a pastagens de melhor qualidade 

(WITTWER et al., 1987). 

 Os níveis de albumina diminuem no parto e várias semanas após, por diminuição na 

síntese hepática de proteínas, por diminuição no consumo devido ao stress ou pela 

combinação dos fatores anteriores. Já a concentração de uréia sanguínea tem sido empregada 

nos perfis metabólicos como um indicador do metabolismo protéico. A uréia é sintetizada no 
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fígado em quantidades proporcionais à concentração de amônia produzida no rúmen e sua 

concentração sanguínea está diretamente relacionada com os níveis protéicos da ração e da 

relação energia/proteína da dieta (WITTWER; REYES; OPITZ,  1993). 

 A uréia difunde-se no tecido do corpo em meio fluído como o sangue, constituindo-se 

num componente normal do leite e inclui parte do nitrogênio não protéico. As concentrações 

de uréia no sangue variam e são influenciadas pelo aporte de proteína e de energia e pela 

excreção urinária. Animais utilizando dietas ricas em proteína, com alto consumo, e não 

sincronismo entre a degradação da proteína e de carboidratos no rúmen, normalmente levam a 

maior concentração de uréia no sangue devido o não aproveitamento adequado da proteína 

(OLTNER; WIKTORSSON, 1983). Segundo Andreotti (1998), o nível sangüíneo médio de 

uréia tido como normal é de 5 a 20 mg/dL. 

 Em vacas leiteiras a uréia no sangue irá refletir não só no catabolismo de proteína pelos 

tecidos, mas também no catabolismo de proteínas no rúmen pelas bactérias. A degradação 

ruminal de proteína libera amônia que pode ser utilizada pelos microrganismos do rúmen ou 

pode ser absorvida na corrente sangüínea. A amônia absorvida do rúmen deve ser convertida 

em uréia para desintoxicação (ANDREOTTI, 1998). Assim, em vacas leiteiras, há duas 

maneiras que podem elevar a uréia no sangue a primeira é pela degradação de proteína no 

rúmen, e a segunda pela degradação de proteína nos tecidos (em nível celular). 

 Enzimas utilizadas para avaliação da função hepática de bubalinos, aspartato -

aminotransferase (AST), gama-glutamiltransferase (GGT) e creatina – kinase (CK), em 

condições fisiológicas são encontradas em pequenas quantidades no plasma sanguíneo e em 

grandes quantidades no interior das células de certos tecidos. O aumento da atividade sérica 

ou plasmática dessas enzimas indicam alterações teciduais, com o aumento da permeabilidade 

da membrana celular e escape das enzimas para  soro ou plasma sanguíneos (KANEKO; 

HARVEY; BRUSS, 1997). Desta forma, a pesquisa de atividades das enzimas no soro 

sanguíneo de animais domésticos, colabora para o diagnóstico e prognóstico de enfermidades 

localizadas em diferentes tecidos, inclusive das lesões hepáticas, visto que a atividade 

enzimática sérica específica aumenta com a enfermidade.  

 Os resultados da ação enzimática das enzimas aspartato -aminotransferase (AST), gama-

glutamiltransferase (GGT) e creatina – kinase (CK) são utilizados na clínica para diagnóstico 

de insuficiência hepática. Quando os valores de AST forem maiores que 100U/l, não estando 

associado  ao aumento nos valores de CK e os valores de GGT forem maiores do que 50 U/l 

estaria caracterizada a insuficiência hepática aguda em bubalinos examinados. Valores da 

AST entre 50 e 100U/l não estando associados a um aumento nos valores da creatina – kinase 
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(CK) e os valores de GGT entre 25 e 50U/l, caracterizam alteração na função hepática, 

indicativo de que o fígado está sendo lesado ou sobrecarregado e, portanto, poderiam ser 

utilizados para reconhecimento precoce de enfermidades no fígado. 

 Apesar da aspartato-aminotransferase (AST) não ser considerada enzima 

hepatoespecífica, pois enfermidades envolvendo os tecidos musculares e hepáticos podem 

propiciar o estravazamento de quantidades significativas de enzimas do meio intra celular 

para o plasma (COLES, 1984), desde que se excluam lesões musculares e cardíacas, o 

aumento da atividade enzimática da AST pode ser interpretado, segundo Hagiwara (1982), 

como sendo conseqüência de lesão hepática. 

 Rejeitada a condição de lesão como sendo de origem muscular, segundo Duncan e 

Prasse (1982), o grau de aumento da atividade enzimática sérica da aspartato-

aminotransferase (AST) é diretamente proporcional ao número de hepatócitos afetados, visto 

que o extravazamento destas enzimas para o meio extra-celualar, incluindo o plasma, ocorre 

por aumento da permeabilidade da membrana celular à enzima ou pela ruptura da referida 

membrana; deve ser ressaltado, entretanto, que o grau de aumento não está relacionado com a 

reversibilidade da lesão, pois nos casos de necrose focal, embora a lesão seja irreversível, a 

atividade enzimática sérica da AST poderá estar apenas ligeiramente aumentada, enquanto em 

processo difusos reversíveis estes aumentos poderão ser significativamente maiores. 

 Com relação à gama-glutamiltransferase, segundo Kaneko, Harvey e Bruss (1997), a 

membrana celular do epitélio do ducto biliar apresenta grande atividade enzimática da GGT, 

dessa forma nas alterações dos ductos biliares, particularmente nas colestases extra hepáticas, 

a atividade sérica da referida enzima está aumentada, em grau dependente da magnitude de 

interplasia biliar e do bloqueio do sistema biliar. 

 Gama-glutamiltransferase (GGT) é uma enzima que tem atividade no citosol e nas 

membranas (plasmática ou retículo endoplasmática) e está distribuída no organismo. Os 

principais órgãos em que se encontra ativamente a GGT são os tecidos renais, pancreático e 

hepático. Esta enzima se caracteriza por sua extrema sensibilidade, sendo influenciada por 

qualquer fator que afete as membranas celulares dos órgãos que a contém. No caso de 

alterações hepáticas, o aumento na concentração da GGT no plasma é geralmente um índice 

de agressão tóxica (CORNELIUS, 1980; KRAMER, 1980; TENNANT; HORNBUCKLE, 

1980; WIENER LAB., 1997). 
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2.1.5  Parâmetros Hematológicos 

 

 

 Na análise da bibliográfica especializada são poucas as pesquisas dedicadas 

exclusivamente à determinação do quadro hematimétrico de bubalinos (VOGEL; VOGEL, 

1967; BIRGEL et al., 1969; ALENCAR FILHO et al., 1972;  JAIN, 1982;  MACHADO et 

al., 1982; SILVA, 1986; CIAMARELLA et al., 2005;  AKHTAR et al., 2007). 

 Os valores hematológicos são representação do estado de saúde do animal e, no geral, 

podem ser usados para ajudar a avaliar a saúde de um rebanho. Em estudos anteriores, foram 

relatados os parâmetros hematológicos encontrados em búfalos Mediterrâneos do nascimento 

à puberdade (DE LUNA et al., 1995); outros pesquisadores concentraram-se na taxa de 

sedimentação de eritrócitos e características estruturais da hemoglobina (VACCA et al., 1974; 

GIARDINA et al., 1992). 

 Várias alterações nos parâmetros hematológicos podem ser observadas durante o 

período de transição em diferentes espécies animais e fazem parte da adaptação da fêmea ao 

período reprodutivo em que ela se encontra. No final da gestação o número de eritrócitos 

aumenta em conseqüência do efeito eritropoiético da somatotropina coriônica placentária, da 

progesterona e, talvez, da prolactina. O volume sangüíneo materno também aumenta em 

resposta à circulação utero-placentária e ao desenvolvimento do feto, mantendo adequada a 

oxigenação dos tecidos e pressões sangüíneas, materna e fetal. O acompanhamento de 

parâmetros hematológicos em bovinos e o estudo da sua relação com outros parâmetros 

sangüíneos, como o cortisol, são métodos que podem ser utilizados para avaliar a resposta do 

organismo frente aos processos fisiológicos de cada fase do ciclo produtivo em vacas leiteiras. 

 O número de eritrócitos totais, a concentração de hemoglobina e o hematócrito podem 

sofrer alterações durante o parto. Um aumento significativo dos parâmetros eritrocitários é 

observado durante o parto, fato relacionado com a diminuição do consumo de água durante o 

periparto. As alterações hematológicas relacionadas à lactação podem variar entre rebanhos e 

os baixos parâmetros eritrocitários durante este período podem  estar relacionados com o nível 

de produção leiteira, com a nutrição do animal e com o aumento do volume plasmático. Em 

geral, quanto maior é a produção leiteira, menores são os valores dos parâmetros 

eritrocitários. 

 É fundamental o conhecimento dos valores de referência do hemograma dos animais 

sadios. Os fatores ambientais exerce influência sobre o quadro hematológico desses, havendo 

uma concordância que animais criados sob diferentes condições ambientais podem apresentar 
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variações no hemograma (BIRGEL JUNIOR; SAUT, 2006). Certamente, estudos 

hematológicos em outras espécies mostraram que ruminantes mais jovens tem freqüentemente 

mais hemácias e aumento no volume corpuscular médio (HCM), hemoglobina corpuscular 

média (VCM), e concentração de hemoglobulina corpuscular média (CHCM) comparada a 

animais mais velhos (POSPISIL; KASE; VAHALA,  1985; PEREZ et al., 2003; BRUN-

HANSEN, 2006). Nota-se também em machos que freqüentemente tem mais hemácias do que 

as fêmeas (LUMSDEN; MULLEN; ROWE,  1980; PEREZ et al., 2003).  

 Existe pouca literatura científica a respeito dos valores normais hematológicos e da 

morfologia dos glóbulos vermelhos em búfalos Mediterrâneos (Bubalus bubalis), mesmo que 

tais dados fossem  úteis para estabelecer tendências fisiológicas, assim como fornecer base 

para a interpretação clínica de doenças metabólicas ou infecciosas comuns. Diversos relatos 

prévios descreveram parâmetros hematocitométricos em búfalos na Índia e Egito, que eram 

similares na constituição para búfalos Mediterrâneos, porém sujeitos a diferentes técnicas de 

alimentação e produção (JAIN, 1982; PATIL et al., 1992; STRAVAGGI et al., 1997 ). Os 

resultados relatados nestes estudos indicaram variações significativas na concentração de 

hemoglobina, nas contagens de eritrócitos e leucócitos, e na quantidade de células de acordo 

com a idade, o clima, a dieta e as diferentes condições fisiológicas. 

 A nutrição mostrou afetar valores hematológicos em búfalos na Indonésia (THAHAR; 

MORAN; WOOD,  1983), onde os animais receberam uma dieta altamente concentrada com 

aumento do volume de células e concentrações de hemoglobina. O número de eritrócitos 

aumenta também em conseqüência do efeito eritropoiético da somatotropina coriônica 

placentária e da progesterona (LONGO, 1983), através da  ativação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal, pelo estresse, gerando uma cascata hormonal que culmina com o aumento 

nas concentrações de cortisol plasmático no final da gestação. Isso faz com que ocorram 

alterações no leucograma de bovinos durante o parto  (ESIEVO; MOORE, 1979). O número 

de leucócitos totais encontra-se aumentado, principalmente devido ao aumento de neutrófilos, 

com ou sem desvio à esquerda. 

 O conhecimento da produção, distribuição e fisiopatologia leuciocitária são essenciais 

para interpretação do significado do leucograma (LATIMER; MEYER, 1992). O número de 

cada tipo de leucócito varia, dependendo do grau de estresse e da condição das membranas 

fetais. Estas alterações são evidentes entre as 12 e 24 horas após o parto e diminuem nos dias 

subseqüentes (TIZARD, 2000). A contagem diferencial de leucócitos pode ser apresentada em 

números relativos (porcentagens) ou absolutos (número por microlitro); a interpretação deve 

sempre se basear mais nos números absolutos de leucócitos (NELSON; COUTO, 2000). 
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 As alterações no leucograma de bovinos observadas durante o parto são típicas de uma 

resposta leucocitária a um quadro de estresse. O número de leucócitos totais encontra-se 

significativamente aumentado, principalmente devido ao aumento de neutrófilos, com ou sem 

desvio à esquerda. Os leucócitos, as células brancas do sangue, são bem menos numerosos 

que os eritrócitos circulantes. Eles realizam suas funções, predominantemente, nos tecidos 

(DUKES, 1996). O número circulante, portanto, reflete o equilíbrio entre o fornecimento e a 

demanda, variando entre as espécies (KERR, 2003). 

 Segundo Latimer e Meyer (1992), os leucócitos participam na defesa do hospedeiro 

contra os patógenos e na vigilância e remoção dos antígenos não próprios. São classificados 

como polimorfonucleares e mononucleares. Os polimorfonucleares são também chamados de 

granulócitos, que são so neutrófilos, eosinófilos e basófilos (LOPES; CUNHA, 2002). 

 Os leucócitos mononucleares, também conhecidos como agranulócitos, no sangue são 

classificados como linfócitos e monócitos (LOPES; CUNHA, 2002). 

 A função primária dos neutrófilos é a fagocitose e morte dos microorganismos (LOPES; 

CUNHA, 2002). Estes representam uma das principais linhas de defesa do hospedeiro contra 

patógenos invasores, especialmente as bactérias (LATIMER, 1992). Os eosinófilos 

constituem normalmente 2% de todos os leucócitos, são frequntemente produzidos em 

grandes quantidades em indivíduos com infecções parasitárias. Atualmente acredita-se que os 

eosinófilos sejam responsáveis por uma significativa lesão tecidual e, portanto, desempenham 

importante papel na ampliação da resposta inflamatória; ao serem atraídos até o foco 

inflamatório, os eosinófilos congregam-se na área e aumentam a intensidade da reação 

inflamatória (RINGLER, 1997). 

 Os monócitos desempenham importante papel na defesa contra microorganismos 

intracelulares (fungos, vírus e certas bactérias) e no processamento de antígenos para 

apresentação aos linfócitos. São importantes também na inflamação porque contém ou 

secretam diversas substâncias biologicamente ativas e são responsáveis pela remoção e 

processamento das células senescentes e debris e, pela filtração de bactérias e toxinas do 

sangue total (MEYER et al., 1995). Os basófilos no sangue são semelhantes aos grandes 

mastócitos, e responsáveis pela liberação de heparina, uma substãncia que impede a 

coagulação sanguínea, assim como acelera a remoção de partículas de gordura do sangue após 

dieta gordurosa. Os linfócitos são essenciais na desfesa do hospedeiro, sendo componentes 

funtamentais do sistema imune (LATIMER;  MEYER,  1992). 

 De acordo com Abbas e Lichtman (2003), os linfócitos são constituídos por 

subpopulações bem distintas quanto as suas funções, ainda que todos pareçam 
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morfologicamente semelhantes. Uma classe constituem os linfócitos B, que são as únicas 

células capazes de produzir anticorpos, a outra classe é formada pelos linfócitos T, suas 

principais funções são regular as respostas imunes aos antígenos protéicos e servir como 

células efetoras para a eliminação dos microorganismos intracelulares. 

 Com a aproximação do parto, a quantidade de linfócitos e sua capacidade funcional 

diminuem, alcançando o ponto mínimo dias antes do parto. Já o leucograma raramente é 

patognomônico em determinada moléstia, entretanto as informações obtidas podem ser úteis 

na elaboração de diagnóstico diferencial, na avaliação da gravidade da doença e o 

fornecimento do prognóstico (LATIMER; MEYER, 1992). 

 Uma resposta imune eficiente se baseia na interação e no equilíbrio entre os diferentes 

tipos celulares e seus produtos. A incidência de doenças infecciosas, principalmente mastite e 

endometrite, pode também aumentar devido à supressão das funções imunológicas durante o 

periparto. Com a aproximação do parto, o número de leucócitos totais aumenta, 

principalmente em decorrência da neutrofilia (aumento absoluto no número de neutrófilos) 

(NELSON; COUTO, 2000).  Todavia, as capacidades funcionais destas células estão 

prejudicadas durante este período. 

 Diversos estudos indicam que a alta incidência de doenças durante e após o período de 

transição está ligada à imunossupressão (talvez adquirida pela deficiência de Linfócitos B e 

Linfócitos T) associada ao estresse, comum em vacas leiteiras, nesse período. Alterações no 

sistema imune de vacas leiteiras durante o peri-parto e início da lactação foram relatadas por 

diversos pesquisadores e que não foi realizado com bubalinos de maneira apropriada. 

 

 

2.2  BEZERROS LACTENTES 

 

 

Após o período de ingestão de colostro, os bezerros se encontram na fase de aleitamento. 

Durante as décadas de 60, 70 e 80 foi realizado grande número de trabalhos visando a redução 

do período de aleitamento, já que o leite nesta fase é um dos principais componentes do 

cálculo do custo do bezerro. Segundo Roy (1980), e exigência por nutrientes na fase inicial de 

produção de bezerros é elevada, sendo a grande parte suprida pelo leite, o qual representa em 

torno de 90% do custo de produção neste período.  
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Apesar da importância do leite na alimentação inicial de bezerros, os mesmos devem 

ser capacitados para consumir alimentos sólidos e digerir eficientemente alimentos fibrosos 

que serão sua principal fonte de nutrientes após o desmame, estando esta preparação 

associada às mudanças físicas e fisiológicas no trato digestivo do bezerro decorrente da 

ingestão de ração concentrada e volumoso. O início de ingestão de sólidos pelos bezerros 

ocorre em média entre 15 e 30 dias de idade e ao redor do primeiro mês de vida podem já 

estar ingerindo entre 50 a 100g de capim ou concentrado, se disponíveis ad libitum. Os 

bezerros bubalinos da raça Murrah podem estar pesando 125 a 150 kg aos seis meses de 

idade. Aos três meses de idade podem utilizar na sua alimentação a forragem disponível na 

propriedade, pois o rúmem está bem desenvolvido (PUNIA; SINGH, 2001). 

Apesar das melhorias nutricionais e genéticas dos animais (HISHI; FRUCHI; 

ANDRIGHETTO, 2008), o aleitamento natural dos bezerros bubalinos compromete parte da 

produção leiteira (BERNARDES, 2007).  Isso ocorre porque o leite bubalino tem sido cada 

vez mais valorizado, desta forma é importante viabilizar formas de alimentar os bezerros 

minimizando o consumo do leite materno para se ter mais leite para ser comercializado.  

No Brasil a produção anual de leite de búfala é de aproximadamente 92 milhões de 

litros, com produção média de 1.584 kg de leite por lactação (BERNARDES, 2007; ROSA et 

al., 2007). Portanto, para aumentar a quantidade de leite destinado à comercialização, 

produtores de criações intensivas de bubalinos de outros países recorrem ao aleitamento 

artificial dos bezerros bubalinos com leite de vaca integral e sucedâneos de leite, sem 

comprometer significativamente o desenvolvimento ponderal dos neonatos (TULLOH; 

HOLMES, 1992; KHAN et al., 2007). 

 
 

2.2.1 Sistemas de Aleitamento 

 

 

O desenvolvimento do bezerro está diretamente associado com a quantidade de leite 

fornecida ao animal  e ao período de aleitamento (ROY, 1990), e este animal deve 

necessariamente passar por um período em que sua alimentação é constituida por uma dieta 

líquida (THERNOUTH; PRYOR, 1970). Do ponto de vista da saúde e desenvolvimento 

inicial, afirma-se comumente que bezerros amamentados diretamente na mãe têm melhor 

desempenho que bezerros alimentados artificialmente (WISE; MILLER; ANDERSON, 

1975). 
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Comparando diversos sistemas de aleitamento artificial, constatou que bezerros 

alimentados diretamente na mãe foram mais saudáveis, desenvolveram-se mais rapidamente 

no início do período de transição reduzindo essas diferenças ao longo do tempo, constatando 

que os sistemas de aleitamento artificial propiciam posteriormente, melhor desenvolvimento 

ponderal, explicado pelo que se convencionou chamar de ganho compensatório (BRAGA et 

al., 2006). 

Entretanto um fator a ser observado ao se adotar o manejo de aleitamento artificial é a 

aceitação do leite no balde ou mamadeira, e que desta forma não haja comprometimento no 

desenvolvimento ponderal e na saúde dos bezerros. Ferreira, Castro e Coelho da Silva (1996), 

comparando aleitamento artificial com o natural em bovinos verificaram que as diferenças no 

ganho de peso eram em função do consumo de leite e não da forma de aleitamento.  Uma das 

principais vantagens do aleitamento artificial é que além da possibilidade de controlar o 

consumo de leite pelos animais, é possível também promover o desaleitamento precoce, já 

que o aleitamento natural tem  custo elevado (LOMBARDI et al., 1997). 

Para diminuição dos custos de produção de bezerros, pesquisas são feitas com diversos 

tipos de sucedâneos e diferentes períodos de aleitamento, sempre com o cuidado de manter o 

desenvolvimento do animal igual ou muito próximo do padrão da raça estudada. 

Neste sentido, Azambuja e Peixoto (1978) estudaram o desenvolvimento de bezerros 

alimentados com proteína isolada de soja, como sucedâneo do leite natural durante seis 

semanas em bezerros holandeses, concluindo ser satisfatória a substituição do leite natural no 

aleitamento de bezerros. 

Devido aos altos valores biológico e econômico do leite integral, a sua substituição, na 

alimentação de bezerros, por um produto de menor custo e níveis nutricionais semelhantes 

tem constituído um desafio dentro dos sistemas de produção de ruminantes. Os níveis de 

substituição do leite in natura em sistemas de aleitamento está intimamente agregado ao custo 

comparado do produto substituinte (GERMANO, 1992; BARRETO, 1993; LOPES, 1996), ou 

colostro (FOLEY; OTTERBY, 1978). No entanto, a utilização de produtos desta natureza 

demonstra, em muitos casos, disparidades no desempenho dos animais em função das 

diferentes fontes e dos níveis da dieta líquida, em especial quando se trata de sucedâneos 

comerciais, com menores digestibilidade da proteína, eficiência alimentar e ganho de peso e 

elevação do custo com medicação, quando comparados ao leite integral (VASCONCELOS et 

al., 1996). Estes problemas parecem estar relacionados a excesso de amido e fibra; tipo e 

inadequada incorporação de gordura; e utilização de fontes protéicas de baixo aproveitamento 

ou que provocam transtornos digestivos nos bezerros (CAMPOS; LUZIEIRE, 1997). 
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Várias pesquisas têm sido realizadas ainda procurando o melhor sistema de 

aleitamento com leite integral em bezerros. O desaleitamento precoce tem apresentado 

grandes vantagens. Os animais recebem pequenas e controladas quantidades de leite num 

período reduzido de aleitamento, o que permite o emprego econômico do leite (VIEGAS; 

PEIXOTO, 1983), sem afetar o desenvolvimento dos animais (CASSAL; CASSAL; LUDER, 

1987). 

Trabalhos desenvolvidos no Brasil por Matos, Campos e Pires (1978) foram 

conclusivos ao afirmar ser possível criar bezerros recebendo quantidade fixa de leite, 

fornecida em uma única refeição, após os 15 dias de idade, e serem desaleitados 

precocemente aos 60 dias de idade, desde que tivessem a sua disposição ração para bezerros 

de boa qualidade desde os primeiros dias de vida. Esses autores concluíram também que o 

desaleitamento poderia ser feito de forma abrupta, isto é, sem que houvesse um decréscimo na 

quantidade do leite fornecido. Esses trabalhos simplificaram a adoção do aleitamento artificial 

e reduziram o custo de criação dos bezerros leiteiros. 

Técnicos do programa de desenvolvimento de pecuária de leite da região de Viçosa 

(PDPL-RV), Convênio DPA-Nestlé/FUNARBE/UFV, observaram que, para a mesma 

quantidade total de leite fornecida, bezerros que recebem leite até os 90 dias são mais 

saudáveis que aqueles que o recebem até os 60 dias (NASCIF, 2006). Esta mesma afirmativa 

é corroborada por vários técnicos do projeto Educampo (SEBRAE/MG, 2006). 

Portanto, o desmame pode ser feito com base na idade da cria, na quantidade de ração 

consumida diariamente no ganho de peso, no peso corporal e na combinação desses critérios 

(TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2001). O desmame precoce é uma das práticas utilizadas na criação 

de bezerros que pode possibilitar tanto a boa criação das fêmeas de reposição quanto o 

aproveitamento do leite não destinado aos bezerros para venda (LOPES, 1996). 

Em bubalinos, as informações sobre o uso de aleitamento artificial são escassas, apesar 

da importância do assunto.   

 

 

2.2.2 Desenvolvimento ponderal 

 

 

O desenvolvimento ponderal representa a capacidade exteriorizada do ganho de peso 

antes e depois da desmama no local onde o animal vive, até atingir a idade adulta. Esse ganho 
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de peso depois da desmama ou seus respectivos pesos medem o vigor de crescimento do 

animal, o que representa uma característica marcante no processo de seleção dos animais 

(MORAN, 1992). 

O peso à desmama é influenciado por muitos fatores, porém autores como Rutledge et 

al. (1971) mostram que a ingestão de leite é o componente mais importante no crescimento do 

bezerro nessa fase. Maiores produções dos animais em idade adulta estão associadas aos 

maiores consumos de leite e maiores ganhos de peso dos bezerros (FISS; WILTON, 1993). 

O desenvolvimento de bezerros durante o período de amamentação tem grande 

importância para a continuidade do crescimento animal após à desmama. Ele está diretamente 

associado com a quantidade de leite fornecida ao animal e ao período de aleitamento (ROY, 

1980), sendo que o bezerro deve necessariamente passar por um período em que sua 

alimentação é constituída por uma dieta líquida, já que o leite é naturalmente o alimento de 

bezerros jovens, sendo sua composição compatível com a exigência nutricional neste estágio 

no desenvolvimento (TERNOUTH; PRYOR, 1970). 

Para Campos e Liziere (1997), o sistema digestivo do bezerro é totalmente dependente 

dos nutrientes do leite durante as primeiras semanas de idade. Segundo Anderson, Nagaraja e 

Morril(1997), a ingestão de alimentos sólidos aumenta após o desaleitamento, sendo o 

incremento no consumo de matéria seca responsável pela aceleração nas mudanças físicas e 

fisiológicas no trato gastrointestinal dos bezerros. 

As medidas morfométricas são indicativas do desenvolvimento do animal que pode ser 

correlacionado com os aspectos produtivos do mesmo (WILSON; EGAN; TEROSKY,  1997; 

BANYS, et al., 1999). No entanto, poucos são os trabalhos que relatam o desenvolvimento 

morfométrico de bezerros bubalinos. De acordo com Nogueira, Cardoso e Mattos (1997), os 

bezerros bubalinos  apresentam pesos ao nascer maiores, frequentemente, tendem a ganhar 

peso mais rapidamente antes e depois da desmama. Isso torna-se importante como 

instrumento auxiliar de seleção. Entretanto, as pesquisas com bubalinos relatam dados com 

variações consideráveis, e são escassos quando se restringe a raça Murrah. Nascimento, Alves 

e Silva (1972) em levantamento de dados em Flórida Paulista-SP, relataram que os pesos dos 

bubalinos foram, respectivamente, para machos e fêmeas: ao nascer, 37,5 kg e 36,5 kg; aos 3 

meses, 73,5 kg e 65,5 kg; aos 15 meses, 306,0 kg e 266,0 kg; aos 18 meses, 333,0 kg e 303,0 

kg. 

Martins Filho, Lobo e Lima (1997), analisando pesos aos 365 e 550 dias de idade em 

bovinos da raça Nelore, encontraram médias de 165,12 ± 24,58 e 214,32 ± 23,86 kg, 

respectivamente. Obtiveram, como efeitos significativos, o sexo, ano de nascimento e 
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fazenda. Lôbo (1995) estudando ganho de peso diário dos 205 aos 365 e dos 365 aos 550 dias 

de idade em um rebanho Nelore, obtiveram valores médios de 0,310 ± 0,13 e 0,260 ± 0,10 kg, 

respectivamente. 

O conhecimento de dados de peso ao nascer, passando pelo conhecimento de 

desenvolvimento ponderal é muito importante para avaliarmos o potencial produtivo dos 

rebanhos. O peso ao nascer e o desenvolvimento ponderal são características importantes que 

indicam a capacidade de adaptação dos animais aos mais diversos fatores ambientais. De 

acordo com Nogueira, Cardoso e Mattos (1997), os bezerros bubalinos que apresentam pesos 

ao nascer maiores, frequentemente, tendem a ganhar peso mais rapidamente antes e depois da 

desmama. Entretanto, as pesquisas com bubalinos relatam dados com variações consideráveis, 

e são escassos, quando se restringem à raça Murrah. 

 

 

2.2.3 Exigências Nutricionais 

 

 

Para determinação das exigências nutricionais, o NRC (2001) não faz distinções entre 

bezerros machos e fêmeas, pois as diferenças são negligenciáveis até 100 kg de peso corporal. 

A literatura é escassa em informações sobre as exigências nutricionais de bezerros jovens, 

principalmente na fase de aleitamento. 

Uma questão amplamente debatida refere-se a quantidade ideal de leite a ser fornecida 

para o desenvolvimento de bezerros. Tradicionalmente em função de diversos resultados 

experimentais, tem-se adotado como padrão, o fornecimento de 4 litros por dia. De acordo 

com os dados de pesquisas, comparando o crescimento de bezerros submetidos a diferentes 

quantidades diárias de leite, não foram encontradas diferenças no desenvolvimento de 

bezerros alimentados com 4 litros de leite em relação a animais submetidos a doses maiores 

de leite/dia. Entretanto, a recomendação básica, de acordo com pesquisas recente, seria o 

fornecimento associado ao peso corporal, ou seja, uma dieta líquida representando 12% do 

peso de bezerros (peso vivo) (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2001). 

Outros autores citam que a recomendação tradicional de fornecimento restrito de dieta 

líquida, ou seja, 8 a 10% do peso vivo do animal, sem ajustes ao longo do período de 

aleitamento, fornece nutrientes apenas para a mantença e ganho de peso próximo a 200g/dia, 



 
47 

 

quando o recomendado seria em torno de 600g/dia (SCHRAMA; ARIELE; VAN DER HEL,  

1993; DIAZ et al, 2001; DRACKLEY, 2008). 

A restrição de dieta liquida resulta, em considerável redução da eficiência de 

conversão alimentar em bezerros lactantes quando comparado com práticas de alimentação 

em outras espécies domésticas, como ovelhas (0,69-0,73) e suínos (0,66-0,73). Bezerros 

alimentados com leite de forma ad libitum apresentam eficiência alimentar de 0,75-0,80 

(DIAZ et al., 2001; DRACKLEY, 2008). 

Após quatorze dias de idade os bezerros já são capazes de ingerir alimentos sólidos, 

mas, somente após o primeiro mês de vida, que eles são capazes de ingerir quantidades 

suficientes de concentrados que irão contribuir com apreciável quantidade de energia 

metabólica (DIAZ et al., 2001; DRACKLEY, 2005, 2008). 

Todas as constatações relatadas acima fazem com que seja plausível admitir que os 

bezerros de raças leiteiras que recebem quatro litros de leite ao dia estejam submetidos a um 

programa de alimentação, principalmente até 30 dias de vida, que não permite altas taxas de 

ganho de peso. A nutrição na fase inicial da vida dos bezerros pode trazer efeitos a longo 

prazo, na vida do animal, como o melhor desenvolvimento e funcionamento do sistema 

imunológico, aumento precoce do desenvolvimento mamário, alteração do funcionamento e 

desenvolvimento endócrino, maior deposição de tecidos magros e maior produção futura de 

leite. Desta forma, agora tem sido preconizado oferecer aos bezerros o volume de seis litros 

de leite/dia até 30 dias de idade ou o fornecimento de seis litros/dia até os 60 dias de idade 

(DAVIS; DRACKLEY, 1998; DIAZ et al., 2001; DRACKLEY, 2005, 2008). 

A ingestão de concentrado é fator importante para o desenvolvimento do rúmen, e 

acreditava-se que o aumento do fornecimento de dieta líquida poderia reduzir o consumo de 

concentrado pelos bezerros. No entanto, animais saudáveis possuem bom apetite e em fase de 

crescimento ingerem quantidades suficientes da dieta sólida que permite o desenvolvimento 

ruminal. Khan et al. (2007) demonstraram que os bezerros que receberam 25% do peso 

corporal em leite/dia até 30 dias de idade, tiveram maior consumo de alimentos e melhor 

desenvolvimento dos pré estômagos que bezerros que receberam o volume de 10% do peso 

corporal. 

A exigência de energia metabolizável (EM) para mantença é de aproximadamente 1,75 

Mcal/dia para um bezerro bovino com 45 kg de peso corporal. Assim, uma vez que o leite 

contém cerca de 5,37 Mcal/kg, o bezerro tem que consumir 325g de MS proveniente do leite, 

ou seja, 2,6 kg de leite somente para atender seus requisitos de mantença. Como os 

sucedâneos, em geral, apresentam menores teores de energia que o leite (aproximadamente 
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4,7 mcal/kg), são necessárias 380 g de sucedâneo, cerca de 3 litros, para atender as exigências 

de mantença de um bezerro de 45 kg (DRACKLEY, 2008; NRC, 2001). 

O aumento da ingestão de proteína em dietas a base de leite pode aumentar a 

deposição de tecido magro e reduzir a deposição de gordura, e o fornecimento de maior 

volume de leite (que tem equilíbrio adequado da relação proteína:energia) aumenta de forma 

linear a taxa de crescimento de bezerros e ganho de peso médio diário (DRACKELY, 2008). 

Contudo pouco se sabe sobre as exigências nutricionais em bubalinos, apesar de, 

alguns estudos presentes na literatura relatarem valores de consumo de matéria seca para estes 

animais. De acordo com Lorenzoni et al. (1986) o CMS  para bezerros bubalinaos é de 

aproximadamente 2,5% do PV. Em estudo de desempenho comparativo, Velloso et al. (1994) 

concluíram que búfalos da raça Mediterrâneo apresentaram maior CMS, (2,06 kg/100 kg/PV 

ou 91,39 g/kg0,75) quando comparados a animais da raça Nelore (1,88 kg/100 kg/ PV ou 84,56 

g/kg0,75), não havendo diferença para o consumo de PB (1,098 versus 1,065 kg/dia 

respectivamente). Portanto a especie bubalina parece apresentar maiores exigências 

nutricionais em relação a espécie bovina. 

 

 

2.2.4 Aditivos 

 

 

Durante a fase de aleitamento, as principais fontes de minerais encontram-se no 

colostro e no leite ou sucedâneos do leite (DAVIS; DRACKLEY, 1998; UNDERWOOD; 

SUTTLE, 1999). O leite apresenta concentrações marginais ou deficientes em todos os 

microminerais, com exceção do zinco. Dessa forma, os animais que recebem leite como única 

fonte nutricional durante extenso período podem desenvolver sintomas relacionados à 

deficiência mineral e ao retardo do crescimento, pois os estoques minerais nos tecidos dos 

animais são suficientes para assegurar, por apenas algumas semanas de vida, o seu 

desenvolvimento normal (DAVIS; DRACKLEY, 1998). Os sucedâneos formulados com base 

nas exigências nutricionais dos animais são uma alternativa para substituir o fornecimento de 

leite, bem como evitar os efeitos do desbalanço de nutrientes inorgânicos nessa fase inicial da 

vida dos bezerros. 

O emprego de suplementos como promotores de crescimento trouxe nova perspectiva 

à produção de carne, devido à sua comprovada ação sobre o desenvolvimento muscular 
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(SOUZA, 1991). O coeficiente de digestibilidade dos alimentos não é alterado com o uso 

desses agentes, sugerindo a não interferência desses produtos no trato digestivo, indicando, 

portanto, alteração no metabolismo do animal, que pode acarretar em mudanças no consumo 

de alimentos, implementando, segundo Hoffman (1998), a eficiência alimentar e o ganho de 

peso na ordem de 5 a 14% e 10 a 20%, respectivamente. O emprego de promotores de 

crescimento para bezerros de raça leiteira, entre 7 e 90 dias de idade, ensejou elevação no 

desempenho frente à não-aplicação (NELSON; KELLY, 1972). 

No Brasil, o suplemento mineral recomendado para bubalinos é quase que inexistente. 

Freqüentemente observa-se a utilização de produtos recomendados para a espécie bovina, 

muito embora se saiba que espécie e categoria de animal são situações que demonstram 

exigências nutricionais distintas. 

Um dos métodos para reduzir os custos com alimentação, na produção animal, é 

através do uso de aditivos alimentares. Os efeitos principais dos aditivos alimentares são 

aumentar a eficiência alimentar e ou ganhos diários. Isso ocorre porque algumas categorias de 

aditivos são proibidas no Brasil, é o caso do uso de anabolizantes e hormônios como 

promotores de crescimento. Outros são aprovados para serem usados em combinação. Cada 

aditivo tem uma característica e uma limitação na alimentação.  A indústria de alimentação 

animal brasileira tem intensamente investindo em pesquisas e no desenvolvimento de aditivos 

promotores de crescimento, de forma a aprimorar o sistema produtivo do país.  

 

 

2.2.5 Curva de Crescimento 

 

 

Estudos sobre o desenvolvimento ponderal nos bubalinos e em especial sobre as 

curvas de crescimento das raças leiteiras são relativamente escassos no Brasil. O crescimento 

pode ser expresso em termos numéricos, sendo, portanto, passível de análises quantitativas. 

Quando se obtém pesagens subseqüentes e regulares de um mesmo indivíduo, do nascimento 

à maturidade, é possível construir uma curva de peso em função da idade para representar o 

crescimento. Devido à grande quantidade de dados gerados durante o crescimento podem 

surgir dificuldades de interpretação, entretanto, o uso de modelos estatísticos apropriados 

permite condensá-los em poucos parâmetros como, por exemplo, os citados no modelo de 

Von Bertalanffy.  
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A curva de todo o crescimento do animal tem a forma sigmóide, seguindo o mesmo 

padrão para todas as espécies. É representada no primeiro segmento pelo crescimento 

acelerado até atingir o ponto de inflexão da curva, onde a taxa de crescimento é máxima 

(puberdade). A partir do segundo segmento há uma diminuição do crescimento com aumento 

crescente da taxa de deposição de gordura. O crescimento e desenvolvimento de cada tecido 

assumem uma curva sigmóide, obedecendo a uma ordem preferencial de formação, assim 

como dos tecidos vitais do organismo.  

Em trabalho conduzido por Costa et al. (2000) com bovinos Red Angus, o ganho de 

peso diário apresenta tendência de diminuir linearmente com o aumento de peso até 430 Kg. 

Silva et al. (2000) obtiveram uma curva otimizada das funções não-lineares (curva com 

pequeno desvio) do peso vivo de bovinos Guzerá até 30 meses de idade. Para predizer as 

mudanças de peso vivo de bovinos de corte, Silveira (2000) obteve também curvas lineares a 

partir da desmama até que os animais atingissem 400 Kg de peso, enquanto Freitas et al. 

(2000) concluíram que o sexo, tipo racial e regime alimentar têm grande influência no padrão 

de crescimento dos animais. Gimenez et al. (2004) trabalhando com 102 búfalos da raça 

Jafarabadi do nascimento aos 24 meses de idade obtiveram modelo logarítmico para descrever 

o crescimento dos búfalos pela qualidade de ajustamento dos parâmetros. Moletta e Restle 

(1994) que compararam bovinos Charoles, Nelore, Aberdeen Angus e búfalos durante 112 

dias de confinamento, concluíram que bubalinos apresentam peso médio superior aos bovinos 

em final de engorda. Já Ângelo et al. (2010) observaram que os bubalinos apresentaram peso 

médio superior aos bovinos, sendo maior 5,7% em relação aos bovinos Nelore e 6,9% aos 

bovinos F1 Sindi x Nelore. 

Quando se avalia de forma concreta a formação da curva de crescimento para 

bubalinos, Lorenzoni et al. (1986) observaram a formação da curva chamada “Curva de 

Desenvolvimento Ponderal”, na qual os bubalinos apresentaram um comporntamento de 

crescimento ascendente em relação a animais da raça Nelore, Holandês e Mestiço devido ao 

maior ganho de peso durante os dias de confinamento. 

O conhecimento de dados de peso ao nascer, passando pelo conhecimento de 

desenvolvimento ponderal é muito importante para se avaliar o potencial produtivo dos 

rebanhos. O peso ao nascer e o desenvolvimento ponderal são características importantes que 

indicam a capacidade de adaptação dos animais aos mais diversos fatores ambientais. De 

acordo com Nogueira, Cardoso e Mattos (1997), os bezerros bubalinos que apresentam pesos 

ao nascer maiores, frequentemente, tendem a ganhar peso mais rapidamente antes e depois da 

desmama. Entretanto, as pesquisas com bubalinos relatam dados com variações consideráveis, 
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e são escassos quando se restringe à espécie. Em um levantamento de dados no município de 

Flórida Paulista-SP, Nascimento, Alves e Silva (1972) relataram que os pesos dos bubalinos 

foram respectivamente para machos e fêmeas: ao nascer, 37,5 g e 36,5 kg; aos 3 meses, 73,5 

kg e 65,5 kg; aos 15 meses, 306,0 kg e 266,0 kg; aos 18 meses, 333,0 kg e 303,0 kg. Por outro 

lado, Pacola et al. (1978), observando o comportamento de bubalinos da raça Jafarabadi em 

Sertãozinho-SP encontraram os seguintes valores: peso aos nascer, 44,6 kg e 42,7 kg; aos 4 

meses, 101,24 kg e 94,24 kg; aos 7 meses, 155,32 kg e 140, 28 kg; aos 14,5 meses, 352,55 kg 

e 328,55kg para machos e fêmeas respectivamente. Por outro lado, Barbosa et al. (1988) 

avaliaram o desempenho de bubalinos Mediterâneo (leiteiro) para produção de carne e 

obtiveram: 39,8 e 35,6 kg; 298,5 e 180,6 kg e 298,2 e 274,3 kg respectivamente para machos 

e fêmeas ao nascimento e aos 12 e 18 meses. 

Assim o desenvolvimento ponderal dos bubalinos representa a capacidade 

exteriorizada do ganho de peso antes e depois da desmama no local onde o animal vive, até 

atingir a idade adulta. Esse ganho de peso depois da desmama ou seus respectivos pesos 

medem o vigor de crescimento do animal, o que representa uma característica marcante no 

processo de seleção dos animais (MORAN, 1992; NOGUEIRA et al., 2000). 

 

 

2.2.6  Parâmetros Sanguíneos 

 

 

O nascimento do bezerro, do meio intra-uterino para o meio ambiente (extra-uterino) é 

dramático. Apresenta exclusiva dependência de fontes de energia maternas com as quais o 

neonato deve manter a homeostase. As primeiras horas de vida são cruciais para a 

sobrevivência e as modificações fisiológicas são extensas, demandando alta energia para um 

atendimento. 

Segundo Daniels et al. (1974), os teores de glicose são baixos ao nascimento e 

aumentam suas concentrações a níveis considerados normais em período variado entre 6 e 18 

horas de vida (DANIELS et al., 1974; KURZ; WILLETT, 1991), sendo a seguir mantidos 

dentro de estreito intervalo de variação. 

Há evidências de influência exercida pela glicemia materna e pela condição corpórea 

do neonato ao nascimento, sendo maiores as concentrações em animais provenientes de vacas 

com maior glicemia e naqueles mais pesados ao nascer (KÜHNE et al., 1989). As variações 
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da glicemia que seguem o momento do nascimento sofrem forte influência da alimentação, 

incluindo sua qualidade (colostro, leite, substituto do leite) e momento da avaliação pós-

alimentação; além de poderem ser relacionadas à maturidade de órgãos (fígado/pâncreas), de 

atividades enzimáticas específicas ou à simples adaptação ao novo ambiente (REECE; 

WAHLSTRON, 1972; KÜHNE et al., 1989; KURZ; WILLETT, 1991; ANGELOV et al., 

1996). 

O metabolismo e a quantidade de proteínas presentes no soro de animais neonatos 

pode sofrer influência de diversos fatores, entre os quais deve-se destacar a mamada do 

colostro e a idade. Ao nascimento, principalmente potros e bezerros, exibem baixos teores 

protéicos e após receberem o colostro, apresentam um aumento no total das proteínas devido à 

absorção intestinal de macromoléculas, incluídas as imunoglobulinas. A seguir, inicia-se uma 

gradativa diminuição das taxas séricas de proteínas, decorrente do catabolismo das 

imunoglobulinas adquiridas passivamente do colostro materno, até verificar-se uma 

estabilização que reflete a produção endógena de imunoglobulinas pelo neonato. 

Na literatura nacional, é pequeno o número de publicações dedicadas ao 

estabelecimento do proteinograma sérico em neonatos da espécie bubalina. Além disso, a 

análise destes trabalhos permitem constatar que na sua maioria foram delineados com a 

utilização de reduzido número de amostras, insuficiente para o estabelecimento de valores de 

referência ou então, sem o detalhamento necessário para estudar a influência do fator etário 

sobre as proteínas séricas. No que tange às publicações disponíveis na literatura internacional, 

há de se reconhecer que os valores obtidos apresentam limitações de uso, pois não se aplicam 

adequadamente às nossas condições em virtude de diferenças raciais, sistema de manejo e de 

fatores ambientais a que os animais estão submetidos. 

A importância da patologia clínica veterinária como meio semiológico, auxiliando os 

veterinários a estabelecerem diagnósticos, firmarem prognósticos e acompanharem os 

tratamentos das inúmeras enfermidades que atingem os animais domésticos é reconhecida e 

consagrada mundialmente. Entretanto, para que estes objetivos pudessem ser alcançados e 

utilizados na plenitude, tornou-se fundamental o conhecimento dos valores de referência para 

os parâmetros hematológicos e bioquímicos dos animais sadios, bem como dos fatores 

causadores de suas variações. Existem no Brasil poucas informações na literatura relativas ao 

metabolismo lipídico, mais especificamente pesquisas adequadamente planejadas para avaliar 

a influência de fatores indutores da variação dos seus valores como a influência dos fatores 

etários e sexuais em bezerros bubalinos. 
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 Shannon e Lascelles2 (1966 apud CHISTIE, 1981, p. 195) demonstraram a influência 

dos fatores hetários nas concentrações séricas de triglicérides, colesterol e AGNE, nos 

primeiros seis meses de vida. Segundo essses autores, os animais que foram amamentados 

(nos três primeiros meses de vida) houve aumento do colesterol e diminuição nos resultados 

dde AGNE, enquanto os valores de triglicerídios oscilam sem que qualquer tendência em 

aumentar ou diminuir pudesse ser detectada. Após o desmame, os autores relataram a 

diminuição dos valores de colesterol e AGNE. 

 Arave, Miller e Lamb (1975) observaram a influência dos fatores etários nos valores de 

níveis séricos de colesterol, onde houve  aumento desses níveis possivelmente associados ao 

início da puberdade dos animais. Em trabalho realizado para avaliar a influência dos valores 

etários no lipidograma, Saffer (1981) determinaram que os teores séricos de colesterol 

aumentam com o evoluir da idade. 

 Existe pouca literatura científica a respeito dos valores normais hematológicos em 

búfalos Mediterrâneos (Bubalus bubalis), mesmo que tais dados fossem úteis para estabelecer 

tendências fisiológicas, assim como fornecer base para a interpretação clínica de doenças 

infecciosas comuns. 

Segundo o estudo de vários autores , as variações nos valores do leucograma de 

bovinos sofrem influência dos fatores etários, sexuais e raciais (GREATOREX, 1954, 

1957a,b; TENNANT 1974; LUMSDEN; MULLEN; ROWE, 1980; GARCIA, 1989; BIRGEL 

JUNIOR, 1991). Tennant (1974) consideraram o leucograma de 184 bezerros desde o 

nascimento até a terceira semana de idade, demonstrando que o número total de leucócitos era 

maior ao nascimento, decrescendo significativamente nos dois primeiros dias de vida, e que o 

número de neutrófilos diminuía continuamente durante os primeiros cinco dias após o 

nascimento. Rosal, Avina e  Tiroco (1982) determinaram os valores do leucograma de 46 

bovinos da raça Indubrasil, desde o nascimento até 40 semanas de vida, evidenciando a 

influência dos fatores etários, uma vez que os números de linfócitos e de eosinófilos 

aumentavam, conforme evoluía a idade. Garcia (1989) examinou amostras sangüíneas de 797 

bovinos da raça Holandesa, livres (374) ou infectados (423) pelo Vírus da Leucose Bovina- 

VLB. A infecção determinada por esse vírus não interferiu sobre os valores absolutos dos 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, porém, determinou, nos animais infectados, 

uma leucocitose por linfocitose (BIRGEL JUNIOR, 1991). 
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Birgel Junior (1991) analisou o leucograma de 449 animais da raça Jersey, destacando 

que os fatores etários exerceram influência sobre o leucograma, caracterizada por aumento do 

número de leucócitos até 12 meses de idade, quando se estabilizava, para, a seguir, diminuir 

progressivamente com o desenvolvimento etário. Em 1992, Adams et al. realizaram pesquisa 

com o objetivo de monitorar variáveis hematológicas em bezerros do período do nascimento 

até três semanas de idade, demonstrando que o número total de neutrófilos segmentados foi 

maior ao nascimento do que após dois dias de vida , e que o dos linfócitos dobrou até a 

terceira semana de vida. Biondo et al. (1998) investigou a influência dos fatores etários e 

sexuais sobre o leucograma de 127 bovinos da raça Nelore (71 machos e 56 fêmeas), durante 

os primeiros 30 dias de vida, concluindo que ocorreu um aumento dos linfócitos e diminuição 

dos neutrófilos com a evolução etária. 

 O período neonatal é marcado por rápidas mudanças do quadro hematológico, sendo 

ainda caracterizado por uma maior susceptibilidade às doenças (TENNANT, 1974; 

RADOSTITS; GAY,, 2000). Walter Toews et al. (1986) estudaram 1968 bezerros durante as 

primeiras vinte semanas de idade e verificaram que 60% das mortes ocorreram no primeiro 

mês de vida.  

Os bovinos, logo após o nascimento, dependem da ingestão do colostro para a 

obtenção da imunidade passiva, de fundamental importância à sobrevivência durante os 

primeiros dias de vida (TIZARD, 2000). A dificuldade na absorção de uma adequada 

quantidade de imunoglobulinas, freqüentemente, resulta em altas taxas de morbidade e 

mortalidade pelas enfermidades neonatais (WHITE; ANDREWS 1986; ROBINSON; 

STOTT; DENISE, 1988; TODD; WHITE 1995).  

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1 LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS 

 

 

 O experimento foi conduzido nas dependências do Setor de Bubalinocultura da 

Coordenadoria do Campus de Pirassununga, da Universidade de São Paulo, no período de 25 

de março a 20 de novembro de 2009. 
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 No primeiro experimento foram selecionadas 17 búfalas da raça Mediterrâneo. Os 

animais permaneciam alojados em piquetes de capim Braquiária s.p. Decumbens  

alimentados com concentrado suplementar, com cerca de 2,0 kg/animal/dia durante a ordenha. 

As rações oferecidas foram formuladas para atenderem as exigências nutricionais de búfalas 

em lactação com aproximadamente 690 kg de peso corporal, 4 semanas de lactação, 

produzindo diariamente 8,0 kg de leite com 5,5% de gordura, conforme recomendações do 

NRC (2001). 

 No segundo experimento foram selecionados 17 bezerros(as) da raça Mediterrâneo, 

nascidos no período de avaliação das 17 búfalas. Os bezeros foram selecionadas e avaliados 

até completarem 120 dias e alojados em piquete com silagem de milho e concentrado ad 

libitum, sendo fornecido após o aleitamento da manhã. Nos dois estudos os animais 

selecionados apresentaram características semelhantes entre si, para melhor distribuição nos 

tratamentos avaliados. 

 

 

3.2 BÚFALAS EM LACTAÇÃO 

 

 

3.2.1  Peso e Mudaça de Peso Corporal  

 

 

 Após o parto, as búfalas ficaram com suas crias de 24 a 36 horas, para que tivessem a 

oportunidade do recém nascido mamar aproximadamente 10% do seu peso vivo em colostro.  

Semanalmente as búfalas foram pesadas, e a foi determinada a mudança de peso 

corporal (MPC) no pré, parto, e nas semanas pós-parto. O peso corporal e a variação do peso 

corporal foram avaliados em diferentes períodos: 1) período pré-parto: mudança de peso dos 

28 aos 3 dias pré-parto; 2) parto: mudança de peso de 3 dias pré-parto em relação ao peso no 

dia do parto (primeiras 24 horas pós-parto); e 3) período pós-parto: mudança de peso do parto 

em relação aos dias avaliados até o 56º dia pós-parto.  
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3.2.2 Produção e Composição do Leite 

 

 

 As búfalas foram ordenhadas mecanicamente uma vez ao dia, pela manhã, sendo 

utilizado o sistema de balde ao pé. A produção de leite foi registrada diariamente, por todo 

período experimental.  

 A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura foi calculada de acordo com Sklan 

et. al. (1992), onde: PLC = (0,432 + 0,1625 * teor de gordura do leite) * PL. 

 As amostras de leite utilizadas para análise de composição foram coletadas 

semanalmente do parto a oitava semana de lactação. As analises do teor de gordura do leite 

foram realizadas de acordo com o método de separação por ácido sulfúrico no Laboratório de 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal do Departamento de Nutrição e Produção Animal.  

 As análises do perfil de ácidos graxos da gordura do leite foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do Departamento de Nturição e Produção da 

FMVZ. As amostras de leite utilizadas para avaliar o perfil de ácidos graxos foram obtidas de 

uma ordenha diária. Para o processo de extração, inicialmente as amostras foram 

centrifugadas a 17,800 × g por 30 minutos a 4oC e próximo de 19,300 × g por 20 minutos a 

4oC, de acordo com Feng et al. (2004). A gordura separada (300-400 mg) foi metilada e os 

ésteres metílicos foram formados de acordo com Kramer et al. (1997). Dois padrões internos 

C18:0 e C19:0 foram utilizados para corrigir as perdas durante o processo de metilação.  

 Os ácidos graxos foram quantificados por cromatografia gasosa (GC Shimatzu 2010, 

com injeção automática), usando coluna capilar SP-2560 (100 m × 0,25 mm de diâmetro com 

0,02 mm de espessura, Supelco, Bellefonte, PA). A temperatura inicial foi de 70ºC por 4 

minutos (13ºC / minuto) até chegar a 175ºC, mantendo por 27 minutos. Depois, um novo 

aumento de 4oC/minute foi iniciado até 215ºC, mantendo durante 31 minutos. Hidrogênio 

(H2) foi utilizado como gás de arraste com fluxo de 40 cm/s. Durante o processo de 

identificação foram utilizados quatro padrões: standard C4-C24 de ácidos graxos (Supelco ® 

TM 37), ácido vacênico C18: 1 trans-11 (V038-1G, Sigma ®), C18 CLA: 2 trans-10, cis- 12 

(UC-61M 100mg), CLA e C18:2 cis-9, trans-11 (UC-60M 100mg), (NU-CHEK-PREP 

E.U.A. ®). 
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3.2.3 Parâmetros Sanguíneos e Hematológicos 

 

 

 As coletas de sangue das búfalas foram realizadas semanalmente por todo período 

experimental por punção da veia jugular externa. O sangue foi coletado em 2 tudos distintos e 

centrifugados a 2000 x g durantre 15 minutos sendo um tubo vacutainer contendo 10 ml com 

EDTA anti-coagulante para obtenção do plasma e um tubo seco para obtenção do soro. As  

amostras de plasma foram  encaminhadas para o Hospital Veterinário da FMVZ-USP, em 

Pirassununga, para realização das analises de hemograma (contagem de hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, H.C.M., V.C.M. e C.H.C.M) e leucograma completo (leucócitos, 

monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, segmentados, neutrófilos, fibrinogênio e 

plaquetas) dos animais.  

 As amostras de soro, foram encaminhadas para o Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Producao Animal – FMVZ-USP. Foram 

analisadas os parâmetros sanguíneos glicose (GL), ácidos graxos não-esterificados (AGNE), 

β-hidroxibutirato (BHB), colesterol total (CT), colesterol-HDL (CHDL), proteínas totais (PT), 

albumina, uréia, e as enzimas aspartatoaminotransferase (AST) e gamaglutamiltransferase 

(GGT). A concentração de nitrogênio ureico no soro (NUS) foi determinada indiretamente por 

meio da seguinte fórmula: Nitrogênio ureico=ureia (mg dl-1)/2,14 (GUTMANN; 

BERGMEYER, 1974). 

 As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos glicose, BHB, CT, CHDL, 

PT, albumina, uréia, AST e GGT foram realizadas por meio de kits comerciais (Laborlab®, 

CELM®, Randox®) que utilizam método enzimático colorimétrico de ponto final, ou 

cinético. A leitura foi realizada em analisador automático de bioquímica sanguínea (Sistema 

de Bioquímica Automático SBA-200 - CELM®). As análises de AGNE foram realizadas em 

micro-placas e as leituras realizadas em leitora de micro-placas (Marca Asys, Modelo Expert 

Plus-UV). 

 A concentração de CHDL foi determinada em duas etapas, sendo a primeira envolvendo 

preparação previa das amostras, e a segunda a análise propriamente dita.  Para a realização da 

análise da concentração de CHDL, 200µl da amostra foram pipetados em tubos Ependorff de 

2,5 ml, juntamente com 100µl do reativo único precipitante (CELM®-1763) na proporção de 

2:1 e misturados manualmente por inversão suave durante 20 segundos. Em seguida as 

amostras foram deixadas em repouso por 10 minutos. Posteriormente, as amostras preparadas 

foram centrifugadas durante 15 minutos a 2700g. Nos volumes centrifugados restaram as 
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moléculas de CHDL ligadas ao colesterol sendo estas analisadas por Sistema Bioquímico 

Automático (SBA-200). 

 

 

3.3  BEZERROS LACTENTES 

 

 

3.3.1  Desenvolvimento Ponderal  

 

 

 Os bezerros mantidos em piquetes, reberam diariamente 4,0 litros de leite de búfala com 

auxílio de mamadeira, em duas vezes ao dia 2,0 litros de manhã e 2,0 litros a tarde. A partir 

do fornecimento do leite da manhã os animais tiveram acesso à silagem de milho e 

concentrado, fornecendo cerca de 3,0 kg/animal/dia de silagem e 1,0 kg/animal/dia de 

concentrado. Os animais tiveram acesso à água e sal mineral fornecidos “ad libitum” durante 

todo período experimental. 

 Os bezerros foram alimentados com rações formuladas para atenderem as exigências 

nutricionais de bezerros lactentes com aproximadamente 60 kg de peso corporal, 4 semanas 

de vida, de forma que seja propiciado ganho de peso de 0,40 kg/dia, conforme recomendações 

do NRC (2001). 

 Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 09 animais, sendo um 

grupo controle (sistema de aleitamento artificial) experimental. Estes animais só tiveram 

oportunidade de mamar o leite oferecido nas mamadeiras além serem mantidos em regime de 

confinamento em baias de alvenaria tendo acesso à volumoso e concentrado.  

 O outro grupo experimental de 08 animais recebeu além da dieta com o leite e 

alimentação oferecia no piquete, um complexo vitamínico mineral (Metacell®), composto por 

vitaminas, aminoácidos, além da macro e micro minerais. Diariamente, o suplemento 

comercial foi administrado diretamente na boca dos animais através de uma seringa de 10 ml, 

afim de avaliar o desenvolvimento desses bezerros em relação ao grupo controle. 

Foram realizadas mensurações semanais do peso vivo, altura de cernelha, comprimento 

corporal e perímetro torácico do nascimento até a 16a semana de vida.  
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3.3.2  Parâmetros Sanguíneos e Hematológicos 

 

 

 As coletas de sangue dos bezerros foram realizadas semanalmente por todo período 

experimental por punção da veia jugular externa. O sangue foi coletado em 2 tudos distintos e 

centrifugados a 2000 x g durantre 15 minutos sendo um tubo vacutainer contendo 10 ml com 

EDTA anti-coagulante para obtenção do plasma e um tubo seco para obtenção do soro. As  

amostras de plasma foram  encaminhadas para o Hospital Veterinário da FMVZ-USP, em 

Pirassununga, para realização das analises de hemograma (contagem de hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, H.C.M., V.C.M. e C.H.C.M) e leucograma completo (leucócitos, 

monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, segmentados, neutrófilos, fibrinogênio e 

plaquetas) dos animais.  

 As amostras de soro, foram encaminhadas para o Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Producao Animal – FMVZ-USP. Foram 

analisadas os parâmetros sanguíneos glicose (GL), β-hidroxibutirato (BHB), colesterol total 

(CT), proteínas totais (PT), albumina, uréia. 

 As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos glicose, BHB, CT, PT, 

albumina,  e uréia foram realizadas por meio de kits comerciais (Laborlab®, CELM®, 

Randox®) que utilizam método enzimático colorimétrico de ponto final, ou cinético. A leitura 

foi realizada em analisador automático de bioquímica sanguínea (Sistema de Bioquímica 

Automático SBA-200 - CELM®). 

 

 

3.3.3 Análises Estatísticas 

 

 

Ambos os experimentos foram submetidos a analise de variância verificando a 

normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo proc univariate. Os graus de 

liberdade calculados foram realizados de acordo com o método satterthwaite (ddfm = 
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satterth). Os dados obtidos semanalmente foram analisados como medidas repetidas no tempo 

usando PROC MIXED do software SAS, (version 9.1.3, sas institute, cary, nc 2004).  

 Para as variáveis relacionadas ao experiento 1 com utilização das vacas com ausência de 

tratamento, os parâmetros foram medidos ao longo do tempo, e o modelo incluiu o tempo 

(semanas ou dias, dependendo da variável), como efeito fixo. Em seguida foram realizadas 

todas as analises de estatística descritiva (coeficiente de variação, desvio padrão, mínimo e 

máximo).  

 As variáveis relacionadas ao experimento 2, com avaliação dos bezerros, foram 

consideradas como medidas ao longo do tempo de acordo com seguinte modelo: 

     Yi = µ + ti + ei 

Onde: yi = variável dependente; µ = média geral; ti = efeito fixo do tratamento; ei = erro 

aleatório. O efeito aleatório utilizado aj(ti) = animal dentro de tratamento, onde: aj = efeito 

fixo do animal.  

 Para verifiar efeito de interação o tratamento foi avaliado dentro dos tempos específicos 

por meio da opção PDIFF. As médias foram obtidas por meio do LSMEANS. Foi adotando o 

nível de significância de 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 BÚFALAS EM LACTAÇÃO  

 

 

4.1.1 Produção e Composição do Leite 

 

 

 Houve efeito das semanas no período de transição e início de lactação para a produção 

de gordura (kg/dia) e para o peso vivo das búfalas em lactação (Kg) (P<0,05; Tabela 1) 

(Figuras 1 e 2). Entretanto não houve efeito das semanas em lactação para os valores de PL, 

PLC, MPC e porcentagem de gordura do leite das búfalas. 

 

Tabela 1 -  Médias semanais para a produçãoo e composição do leite  

Item Semanas Pós-parto  Media P2

1 2 3 4 5 6 7 8  Tempo 
kg/dia        

PL  3,16 4,08 4,90 4,83 4,85 5,12 4,46 4,11  4.44 0,508 
PLC 3,5% 0.53 7.09 8.30 8.58 8.06 8.67 7.67 6.41  6.91 0,186 
Gordura 0,21 0,21 0,38 0,40 0,37 0,40 0,36 0,29  0.33 0,042 
Peso vivo 711,38 704,13 692,06 687,69 685,69 688,94 683,13 685,07  692.26 <0,001 
MPC  2,81 2,19 4,13 4,63 5,63 3,00 4,56 3,00  3.74 1,000 

% Gordura 8.00 6.73 7.68 7.83 7.63 7.61 8.09 7.65  7.65 0,341 
2Probabilidade de efeito fixo de tempo ajustado pelo PROC MIXED. 
 

Os maiores valores da produção de gordura do leite (kg/dia),  foram observados a 

partir da segunda semana de lactação, e se mantiveram estáveis até a sétima semana de 

lactação (Tabela 1 e Figura 1,d). Esse resultado pode ser atribuído ao aumento da produção 

de leite com o simultâneo aumento da porcentagem de gordura. Os dados se apresentaram 

de forma diferente dos resultados obtidos em vacas leiteiras, pois em vacas a pordução de 

leite é inversamente correlacionada com o teor de gordura do leite motivo explicado pela 

maior diluição de sólidos totais do leite.  

Essa ausencioa de variação ocorreu porque em bubalinos o teor de gordura do leite se 

mantém sempre acima de 5,5%, sendo esta uma característica particular da espécie, 

independente das condições experimentais. No Brasil os teores médios variam de 5,5% a 

10,4%, com valores médios mais próximos de 6,0% (TONHATI et al., 1999; DUARTE et 

al., 2001; MESQUITA; TANEZINI; FONTES, 2001; FARIA et al., 2002) similares aos 
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valores encontrados no exterior (6,6% a 8,4%) de acordo com o NRC (1981) e Bovera et 

al. (2001).  

O efeito de tempo observado para os valores de peso vivo das búfalas, pode ser mais 

claramente observado no período compreendido entre as semanas 1 e 8 de lactação (Tabela 

1). Neste período também pode ser observado maior produção leite, tornando mais clara a 

partição de nutrientes especialmente energia para síntese de leite, demonstrando a 

mobilização de reservas corporais. 

 

 

4.1.2 Perfil de Ácidos Graxos do Leite 

 

 

Não houve efeito das semanas de lactação sobre a composição dos ácidos graxos da 

gordura do leite (P>0,05; Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Médias para o perfil de ácidos graxos da gordura do leite de acordo com as semanas 
de lactação  

Item Semanas Pós-parto P2

1 2 3 4 5 6 7 8 Tempo
 g/100g do Total AG 

C4 1,13 1,16 1,25 1,18 1,17 1,19 1,13 1,22 0,965 
C6 0,80 0,89 0,89 0,88 0,85 0,85 0,80 0,83 0,950 
C8 0,43 0,50 0,49 0,48 0,46 0,47 0,43 0,46 0,948 
C10 0,92 1,03 1,00 1,00 0,97 0,98 0,90 0,95 0,266 
C12 1,29 1,41 1,40 1,39 1,34 1,37 1,26 1,36 0,972 
C14 6,81 7,19 7,55 7,49 7,22 7,38 6,90 7,08 0,963 
C15 0,67 0,69 0,73 0,74 0,76 0,80 0,73 0,75 0,873 
C16 34,40 35,07 34,84 34,60 34,21 33,63 33,66 31,14 0,803 
C16:1cis 1,25 1,32 1,39 1,58 1,47 1,57 1,41 1,43 0,803 
C17 0,44 0,43 0,47 0,48 0,50 0,52 0,49 0,46 0,965 
C18 6,51 6,66 7,32 7,28 7,27 7,66 7,35 6,81 0,626 
C18:2 cis 0,38 0,35 0,43 0,42 0,44 0,45 0,43 0,38 0,647 
C18:1 trans-11 1,09 1,10 1,17 1,17 1,12 1,19 1,12 1,31 0,982 
C18:1 cis-9 14,99 14,99 16,55 16,11 16,38 16,95 16,40 15,37 0,803 
C20:0 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,07 0,188 
CLA c-9, t-11   0,54 0,54 0,53 0,54 0,49 0,51 0,51 0,52 0,945 
  C16 35,65 36,38 36,23 36,17 35,68 35,20 35,07 32,57 0,578 
>C16 24,44 24,59 27,00 26,53 26,73 27,79 26,82 25,36 0,803 
<C16 13,15 14,03 14,60 14,45 14,07 14,43 13,41 13,92 0,957 

Total de C18     
Sat. C18:0      6,51 6,66 7,32 7,28 7,27 7,66 7,35 6,81 0,624 
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Insat. C18:0    16,63 16,61 18,32 17,86 18,09 18,72 18,10 17,24 0,873 
Ins/Satc C18:0   0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,36 0,957 

Total      
Saturados          53,69 55,33 56,28 55,84 55,09 55,22 53,99 51,38 0,847 
Insaturados        19,51 19,64 21,50 21,27 21,36 22,16 21,28 20,43 0,885 
Rel.Ins/Sat   2,79 2,88 2,70 2,66 2,62 2,52 2,58 2,31 0,195 

2Probabilidade de efeito fixo de tempo ajustado pelo PROC MIXED. 
 

Os ácidos graxos da gordura do leite têm duas origens: a síntese de novo e os ácidos 

graxos da corrente sanguínea (origem dietética, 88%; ou endógena, 12%). Os AG com até 14 

carbonos são formados a partir da síntese de novo, e o ácido palmítico é oriundo dos dois 

mecanismos, cada um desses representa aproximadamente 50% (GRUMMER, 1991). 

Segundo Palmquist e Jenkins (1980), o possível efeito dos AGI na dieta de ruminantes seria 

sobre a síntese de novo da gordura do leite, já que haveria redução na atividade da enzima 

acetil-CoA carboxilase. 

De acordo com a tabela 2, os valores de ácidos graxos de cadeia curta e <C16, >C16 

e total de C18 insaturados não apresentaram variações numéricas acentuadas. Esse 

resultado contraria a hipótese e o comportamento fisiológico observado na composição de 

ácidos graxos ao longo das semanas de lactação em vacas leiteiras. De acordo com 

Palmquist, Beaulieu e Barbano (1993), o estágio de lactação, e o efeito sazonal 

representam os dois principais fatores que alteram o perfil de ácidos graxos no leite de 

rebanhos leiteiros ao longo da lactação. Fisiologicamente, no início de lactação as vacas 

leiteiras, especialmente de alta produção, permanecem em balanço energético negativo 

(BEN) por longos períodos, causando mobilização de ácidos graxos de cadeia longa das 

reservas corporais (tecido adiposo). Os ácidos graxos de cadeia longa mobilizados 

presentes na corrente sanguínea na forma de ácidos graxos não esteritificados (AGNE) e 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), são captados pela glândula mamária e 

utilizados para formação da gordura do leite.  

Além disso, o uso destes compostos para síntese de gordura do leite é diretamente 

relacionada à sua concentração sanguínea (CHILLIARD; CISSÉ; LEFAIVRE, 1991). 

Concomitantemente, altas concentrações sanguíneas de AGCL inibem a síntese de novo de 

AGCC na glândula mamaria. Palmquist, Beaulieu e Barbano  (1993), avaliaram as 

concentrações dos ácidos graxos C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16 e C18 nas doze 

primeiras semanas de lactação em vacas leiteiras. De acordo com este autor duas respostas 

típicas são esperadas quando ocorrem essas mudanças fisiológicas no início de lactação: 

(1) as concentrações de AGCC no leite, com exceção do C4 apresentam-se baixa no início 
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da lactação; (2) a inibição de síntese de AGCC se dá por diferentes variações relacionadas 

às concentrações dos AG C:6 e C:12. Palmquist, Beaulieu e Barbano  (1993) ainda 

descreve que as variações no teor de gordura do leite refletem as concentrações de AG da 

gordura do leite. Esse resultado foi claramente semelhante ao observado neste estudo, e 

pode ser analisado por meio das proporções dos AGCC e AGCL (<C16/C18) (Tabela 2).  

Quando se avalia os valores de C16 observados neste estudo é possivel verificar que as 

concentrações deste ácido graxo do leite dos animais bubalinos são aproximadamante cerca 

de 20% maiores em relação ao leite de vaca. Polidori, Sgoifo Rossi e Senatore (1997) 

verificaram que o leite de búfala contem aproximadamente 33% de ácidos graxos insaturados 

(AGI), ou seja, 67% de AGS. Resultados semelhantes foram observados por Oliveira Reis e 

Ladeira (2007) para os ácidos láurico e mirístico, no leite de vaca. Contudo, para o ácido 

palmítico (C16), os valores observados foram, respectivamente, 32 e 26%, ou seja, o leite de 

búfala apresentou seis pontos percentuais a mais que o leite de vaca. 

A gordura do leite de búfala se difere do leite de vaca, pois tem valores mais elevados 

nos ácidos graxos insaturados de cadeia longa como palmitoleico (C16:1) e linoléico (C18:2), 

porém menos teor de ácido graxo miristoleico (C14:1) e oléico (C18:1). Alem disso há maior 

concentração de ácidos graxos saturados de cadeia longa como palmítico (C16:0) e esteárico 

(C18:0) (MARTINS; FIGUEIREDEO; FERNANDES, 1979; GALVANO et al., 1982). Para 

teores de ácidos graxos de cadeia curta, na gordura do leite de búfala o ácido butírico (C4:0) 

apresneta menor valor em relação aos ácidos graxos capróico (C6:0), caprílico (C8:0),  

cáprico (C10:0), láurico (C12:0) e mirístico (C14:0) em relação a gordura do leite de vaca. 

Para níveis de ácidos graxos saturados e insaturados, com exceção do ácido linoléico, os 

resultados são semelhantes aos relatados por Fonseca e Gutierez (1974).   
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Figura 1 - Produção de leite (A) e gordura do leite (B) no período pós-parto 
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Figura 2 – Porcentagem de gordura do leite (A) e peso das búfalas (B) no período pós-
parto 
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4.1.3  Parâmetros Sanguíneos 

 

 

Para búfalas foi observado efeito das semanas do período de transição e início de 

lactação para as concentrações no soro de uréia, nitrogênio ureico no soro (NUS), colesterol 

total (CT), aspartatoaminotransferase (AST), betahidroxibutirato (BHB) e ácidos graxos não 

esterificados AGNE (P<0,05; Tabela 3). Entretanto as concentrações de glicose, proteínas 

totais (PT), colesterol de alta densidade (C-HDL), gamaglutamiltransferase GGT e albumina 

não foram inlfuenciadas no período de transição e inicio de lactação  (P>0.05; Tabela 3).  

Maynard, Harrison e Mc May (1931) ao avaliarem as concentrações plasmáticas de 

colesterol, verificaram que seus teores aumentaram rapidamente logo após o parto, sendo que 

este aumento, segundo Shaible (1932), seria acompanhado por um aumento das cocentracções 

sanguineas de AGNE. 

O efeito de semanas em relação ao parto para as concentrações uréia, NUS, colesterol 

total, AST, BHB e AGNE pode ser justificado pelas mudanças metabólicas e endócrinas pelas 

quais fêmeas lactantes passam no período de transição, em especial o aumento do consumo de 

alimentos neste período o que promove um concomitante aumento do consumo de nutrientes 

aumentando dessa forma as concentrações de metabólitos na circulação (DRACLEY et al., 

1999; GRUMMER, 1995; BELL, 1995). As maiores concentrações de uréia, NUS, colesterol 

total, AST e GGT ocorreram por volta da 4ª a 8ª semana pós-parto (Tabela 5).  

As maiores concentrações de AGNE no soro foram observadas ao parto. No entanto, as 

concentrações de BHB apresentaram maiores médias no período pré-parto e diminuíram ao 

parto (Figura 3). Apesar de se tratar de espécie diferente, as variações das concentrações no 

soro destes metabólitos sanguíneos obtidas neste estudo com bubalinos foram semelhantes aos 

bovinos, e às mudanças fisiológicas que ocorrem no período de transição. De acordo com 

Drackley (1999), essas alterações fisiológicas no período de transição, especialmente o 

aumento do consumo de matéria seca em detrimento da produção de leite resulta em variações 

do metabolismo basal, com conseqüente maior fluxo sanguíneo de nutrientes e partição destes 

entre os diferentes tecidos periféricos. As conseqüências mais comuns desta resposta 

fisiológica consistem na mobilização de gordura corporal no pós-parto imediato na tentativa 

de atender a demanda energética para produção de leite.  
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Tabela 3 -  Médias e coeficientes de variação (CV) para as concentrações pré-parto, ao 
parto e pós-parto dos parâmetros sanguíneos 

3Valor da probabilidade da análise multivariada considerando os efeitos fixos de tempo das variáveis;  
 
 

Teoricamente, estas alterações podem ocorrer de forma ainda mais acentuada em 

animais bubalinos, visto que no caso destes animais o teor de gordura no leite pode ser três 

vezes maior quando comparada ao teor de gordura no leite de vacas leiteiras (INGRAHAN;  

KAPPEL, 1988). Entretanto, as concentrações de AGNE e BHB observadas neste estudo 

podem ser consideradas baixas quando comparada as observadas em vacas leiteiras (0,80–1,2 

mmol/l e 0,02–0,5 mmol/l, respectivamente) permitindo concluir-se que não houve 

mobilização excessiva de gordura corporal destes animais. Na literatura existem poucos 

estudos que avaliaram as concentrações destes metabólitos sanguíneos em bubalinos 

especialmente no período de transição. 

 
 

Período  Média CV (%) Valor de P
Pré-parto Parto Pós-parto Tempo 

  mg/DL    
     
Glicose 62,58 73,75 64,40 64,87 22,42 0,189 
Proteínas totais 5,31 5,22 4,87 4,99 21,60 0,176 
Albumina 2,25 2,17 2,21 2,22 7,65 0,269 
Uréia 18,00 21,50 30,28 26,92 32,27 <0,001 
NUS 8,40 10,05 14,15 12,58 32,27 0,004 
Colesterol total 74,02 58,81 80,08 77,34 15,10 <0,001 
C-HDL 53,80 53,69 61,65 59,29 27,66 0,065 
  U/L     
      
AST 152,00 149,50 174,98 167,85 18,76 0,008 
GGT 5,64 5,81 5,17 5,34 5,80 0,845 
  mmol/L     
      
AGNE 0,58 0,82 0,76 0,73 36,75 0,006 
BHB 0,47 0,35 0,44 0,44 23,95 0,013 
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Possivelmente o oxidação de ácidos gaxos no fígado ocorreu de forma completa já que 

as concentrações de BHB foram reduzidas ao parto. De acordo com Leningher (2001) a 

oxidação incompleta de ácidos graxos livres na circulação (AGNE) no fígado leva a formação 

de corpos cetônicos (Acetoacetato, β-hidroxibutirato e cetona). Quando a capacidade de 

oxidação hepática de AGNE é isuficiente em relacao a quantidade de AGNE que chega no 

fígado, ocorre a oxidação incompleta.   

 
 
 
 
Tabela 4 - Concentrações pré-parto e ao parto de, colesterol total (CT), colesterol na lipoproteína 

de alta densidade (C -HDL), ácidos graxos não esterificados (AGNE), e β-
hidroxibutirato (BHB) 

 
 

 
 

Em ruminantes, é comum usar as concentraçõess de BHB e AGNE como indicadores 

metabólicos de mobilização de gordura corporal (AEBERHARD et al., 2001; KIDA, 2003). 

Houve aumento nas concentrações de AGNE no parto refletindo a magnitude da 

mobilização de reservas corporais. (Tabela 4). Esse resultado pode ser atribuído em 

específico a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, lançados na corrente 

sanguínea, e que são a principal fonte de energia da búfala neste período, indicando balanço 

Parâmetros 
Semanas pré-parto 

-3 -2 -1 Parto 

 

Colesterol total 
(mg/dl) 

     83,44 ± 8,02 

(74,00 – 101,00) 

   74,09 ± 18,19 

(27,00 – 97,00) 

 

      68,33 ± 7,47 

(60,00 – 85,00) 

    58,81 ± 12,26 

(36,00 – 90,00) 

    

C-HDL  

(mg/dl) 
    54,55 ± 14,18 

(41,00 – 90,00) 

     51,55 ± 13,37 

(39,00 – 89,00) 

    54,47 ± 24,17 

(33,00 – 133,00) 

    53,69 ± 17,62 

(33,00 – 103,00) 

     

AGNE 

(mmol/l) 

0,56 ± 0,19 

     (0,35 – 0,93) 

0,58 ± 0,16 

(0,36 – 0,93) 

 

0,60 ± 0,13 

(0,38 – 0,88) 

0,82 ± 0,27 

(0,41 – 1,35) 

BHB 

(mmol/l) 
      0,49 ± 0,09 

(0,37 – 0,65) 

      0,46 ± 0,12 

(0,30 – 0,76) 

      0,47 ± 0,09 

(0,30 – 0,63) 

       0,35 ± 0,08 

(0,21 – 0,48) 



 
70 

 

energético negativo e o devido ao déficit no consumo de energia. Os AGNE provavelmente 

também se elevam rapidamente no momento do parto devido ao estresse decorrente neste 

momento, e diminuui rapidamente após o parto, mantendo níveis superiores aqueles 

observados antes do parto (NRC, 2001). 
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 Os teores de colesterol e AGNE obtidos neste estudo foram estudados por Long, Hibbs 

e Gialmore (1953) que observou que os teores séricos de colesterol diminuíram em cerca de 

20% no período periparto. Duncan et. al. (1963) também observaram que os níveis séricos de 

colesterol e AGNE foram maiores em vacas que se encontravam no início da lactação do que 

os valores obtidos para animais no momento do parto. Segundo Duncan et. al. (1963) essas 

variações nos teores séricos de colesterol e AGNE foram decorrentes da maior demanda de 

ácidos graxos livres pela glândula mamária.  

 

 

 

Tabela 6 - Concentrações pré-parto e ao parto de glicose, albumina, proteínas 
totais, uréia, nitrogênio uréico no soro (NUS), e a enzimas hepáticas 
aspartatoaminotransferase (AST) υ glutamiltransferase (GGT) 

 

Parâmetros Semanas pré-parto 
3 2 1 Parto 

  mg/dl   
    
Glicose 63,00 ± 8,67 61,00 ± 6,81 63,60 ±15,96 73,75 ± 12,76 
 (45,00- 75,00)  (49,00- 72,00) (36,00- 96,00) (52,00- 95,00) 
Proteínas totais 5,71 ± 1,80 5,37 ± 1,05 5,04 ± 0,70 5,22 ± 0,61 
 (4,30- 10,20) (4,30- 7,90) (3.90- 6.40) (4,20- 6,30) 
Albumina  2,32 ± 0,17 2,26 ± 0,17 2,12 ± 0,39 2,17 ± 0,23 
 (2,16- 2,75) (2,01- 2,62) (0,75- 2,40) (1,62- 2,69) 
Uréia  19,67 ± 5,96 19,18 ± 5,91 16,31 ± 4,61 21,50 ± 9,95 
 (13,00- 31,00) (11,00- 31,00) (10,00- 26,00) (12,00- 42,00) 
NUS 9,19 ± 2,78 8,96 ± 2,76 7,54 ± 2,15 10,05 ± 4,65 
 (6,07- 14,49) (5,14- 14,49) (4,67- 12,15) (5,61- 19,63) 
  U/L   
    
GGT 5,87 ± 1,55 5,76 ± 1,20 5,67 ± 1,18 5,84 ± 1,29 
 (3,40- 7,80) (3,60- 7,40) (3,80- 7,80) (3,40- 8,90) 
AST 159,22 ± 19,72 154,55 ± 19,72 145,80 ± 28,94 149,50 ± 25,40
 (136,0- 195,0) (119,0 – 182,0) (78,0 – 194,0) (112,0 – 197,0)

 
  

 Ao avaliarem a influência da parição nos teores séricos de AGNE, Radloff, Schultz e 

Hoekstra (1966) verificaram que os valores deste constituinte do lipidograma encontrados no 

dia do parto foram semelhantes aos obtidos neste estudo. Essa baixa variação das 

concentrações de AGNE pode ser atribuído ao metabolismo hepático já que quando o aporte 

de AGNE ultrapassa a capacidade do fígado em oxidar ácidos graxos, há um acúmulo de 
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metabólitos intermediários, conhecidos por corpos cetônicos, entre os quais o β-

hidroxibutirato (BHB). 

 O BHB é importante em vacas leiteiras como indicador de cetose subclínica, 

ocasionada pela mobilização de gordura corporal para suprir o déficit energético durante o 

balanço energético negativo (ENJALBERT et al., 2001). Fisiologicamente, no rúmen se 

produz BHB, sendo um dos chamados “corpos cetônicos”. No entanto, sob condições de 

balanço energético, seus valores no soro são baixos. 

 
 
 

Tabela 7 - Concentrações pós-parto de glicose, albumina, proteínas totais (PT), 
uréia, nitrogênio uréico no soro (NUS), enzimas hepáticas 
aspartatoaminotransferase (AST) υ glutamiltransferase (GGT) 

 
Semanas Parâmetros  

Glicose   PT Albumina Uréia NUS AST 
S1 64,93 ± 10,52 

(49,00- 82,00) 
5,07 ± ,15 

(1,30 – 6,50) 
2,24 ± 0,12 

(20,7 – 2,48) 
22,80 ± 9,77 

(7,00 – 39,00) 
10,65 ± 4,57 

(3,27 – 18,22) 
165,53 ± 22,98 
(134,0 –204,0) 

   
S2 62,81 ± 12,30 

(50,00 – 50,91) 
5,08 ± ,54 

(4,10 – 6,10) 
2,22 ± 0,11 

(2,00 – 2,37) 
26,75 ± 9,08 

(14,00 – 46,00) 
12,50 ± 4,24 

(6,54 – 21,50) 
167,53 ± 35,12 
(128,0 –234,0) 

       
S3 58,56 ± 17,63 

(10,00 – 93,00) 
4,58 ± ,51 

(0,60 – 6,40) 
2,09 ± 0,56 

(0,05 – 2,49) 
28,13 ± 8,55 

(15,00 – 49,00) 
13,15± 4,00 

(7,01 – 22,90) 
169,60 ± 26,54 
(134,0 –247,0) 

       
S4 61,56 ± 17,19 

(9,00 – 95,00) 
4,77 ± ,20 

(0,80 – 6,40) 
2,16 ± 0,26 

(1,29 – 2,37) 
30,33 ± 8,16 

(18,00 – 43,00) 
14,17 ± 3,82 

(68,41 – 20,09) 
176,33 ± 37,96 
(133,0 –292,0) 

       
S5 63,31 ± 21,48 

(30,00 – 117,00) 
5,06 ± 0,49 

(4,10 – 5,80) 
2,09 ± 0,56 

(0,07 – 2,43) 
31,56 ± 11,35 
(1,00 – 54,00) 

14,75 ± 5,31 
(0,47 – 25,23) 

178,87 ± 35,90 
(128,0 –283,0) 

       
S6 66,71±17,05 

(50,00 – 101,00) 
4,35 ± 1,73 

(0,20 – 6,10) 
1,97 ± 0,66 

(0,06 – 2,40) 
29,13 ± 10,66 
(1,00 – 49,00) 

13,61± 4,98 
(0,47 – 22,90) 

184,93 ± 42,47 
(136,0 –302,0) 

       
S7 66,73 ± 9,91 

(55,00 - 80,00) 
4,95 ± 0,81 
(4,10 - 6,80) 

2,15 ± 0,14 
(1,84 – 2,36) 

30,73 ± 11,79 
(11,00 – 51,00) 

14,36 ± 5,51 
(5,14 – 23,83) 

175,00 ± 31,31 
(133,0 –252,0) 

       
S8 71,86±12,82 

(59,00 – 102,00) 
5,21 ± 0,66 

(3,90 – 6,90) 
2,30 ± 0,18 
(2,09 - 2,78) 

38,14 ±10,77 
(16,00 – 52,00) 

17,82 ± 5,03 
(7,48 – 24,30) 

182,57 ± 35,15 
(129,0 –261,0) 
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 Figura 3 - Concentrações de ácidos graxos não esterificados e betahidroxibutirato durante 

os períodos de pré-parto, parto e pós-paro em búfalas 
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As concentrações de uréia no soro diminuiram no período pré-parto, e aumentaram no 

dia do parto até o final do período pós-parto. A concentração de uréia é um indicativo do 

metabolismo protéico do animal em curto prazo (Figura 1 B) (PAYNE; PAYNE, 1987). 

Segundo Kaneko, Harvey e Bruss  (1997) os valores de uréia no plasma sanguíneo de 

bovinos estão entre 17 e 45mg/dl. Já González (1997), observaram médias de valores para 

uréia de 25,7mg/dl para novilhas gestantes, e 24,7 mg/dl para novilhas não gestantes. Em 

Cuba, trabalhando com vacas holandesas, Margolles et al. (1988) encontraram níveis de 

uréia sanguínea menores em vacas secas do que lactantes, devido possivelmente a 

deficiência no manejo alimentar em animais que não estão produzindo.  

 

 

4.1.4  Parâmetros Hematológicos   

 

 

Na avaliação das búfalas, quando se comparou os parâmetros sanguíneos pré-parto, 

parto, e pós-parto, foi observado efeito de tempo para as concentrações no sangue dos 

resultados da hemoglobina corpuscular média (C.H.C.M.) (P<0,05; Tabela 8). 

O efeito de tempo observado no hematócrito ocorreu devido ao aumento dos valores 

nas semanas pós-parto (Tabela 9). 

Diferentemente dos resultados obtidos no presente trabalho, Oliveira (2005), 

observaram diminuição significativa (P<0,05) no hematócrito de búfalas no período pós-

parto. Estes achados são similares os verificados por Samak, Hassan e Elezz (1981), que 

também encontraram uma diminuição significativa do hematócrito no pós-parto, 

principalmente no início e meio da lactação de vacas bovinas. Para Rowlands (1980) e Jones 

et al. (1982), a produção de leite no pós-parto seria o fator responsável pela diminuição do 

hematócrito. Porém, Dirksen e Breitner (1993), afirmam que os fatores nutricionais, como a 

deficiência de proteínas e minerais (ferro, cobre e cobalto) são as principais fatores 

responsáveis pela diminuição do hematócrito em vacas bovinas em lactação no pós-parto. 

 Segundo Longo (1983), a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, pelo estresse, 

gera uma cascata hormonal que culmina com o aumento nas concentrações de cortisol 

plasmático. No final da gestação o número de eritrócitos aumenta em conseqüência do efeito 

eritropoiético da somatotropina coriônica placentária e da progesterona. 



76 
 

 

O efeito de tempo observado para as concentrações no sangue dos resultados da 

hemoglobina corpuscular média (C.H.C.M.), ocorreu, principalmente, ao fato de que as 

concentrações aumentaram no momento do parto, e posteriormente diminuíram, voltando aos 

valores observados no pré-parto (Tabelas 9 e 10). Segundo Klinkon et al. (1999) os valores de 

C.H.C.M., diminuíram do pré parto até o dia do parto de vacas leiteiras, logo após 

aumentaram  se mantendo constantes.  

 Entretanto, as concentrações de hemácias, hematócrito, hemoglobina, V.C.M., 

H.C.M, leucócitos, neutrófilos, segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos típicos, 

linfócitos atípicos, monócitos, relação neutrófilos/linfócitos, fibrinogênio e plaquetas não 

foram influenciadas pelas semanas do pré-parto ao pós-parto, provavelmente pelos animais 

estarem fisiologicamente sadios e bem nutridos (P>0.05; Tabela 8). 

 Outros valores a serem ressaltados neste trabalho, apesar de não observado efeito de 

tempo na série branca, porém, não menos importante, pois comumente ocorrem essas 

alterações em vacas de leite no período pré-parto, parto e pós parto, é o aumento dos valores 

de leucócitos, neutrófilos e sua relação neutrófilos-linfócitos (Tabela 8). 

 As alterações no leucograma de bovinos durante o parto são típicas de uma resposta 

leucocitária a um quadro de estresse (ESIEVO; MOORE, 1979). O número de leucócitos 

totais encontra-se aumentado, principalmente devido ao aumento de neutrófilos, com ou sem 

desvio à esquerda. O número de cada tipo de leucócito varia, dependendo do grau de estresse 

e da condição das membranas fetais. Estas alterações são evidentes entre as 12 e 24 horas 

após o parto e diminuem nos dias subseqüentes. O aumento da produção de substâncias 

oxidativas no interior do neutrófilo é fundamental para a eficiência deste processo de defesa 

(TIZARD, 2000). O teste da redução do nitroblue tetrazolium (NBT) foi um método 

desenvolvido para a determinação desta atividade oxidativa dos neutrófilos (BAEHNER; 

NATHAN, 1968; BIRGEL JUNIOR; SAUT, 2004).  
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Tabela 8 - Médias e coeficientes de variação (CV) para as concentrações pré - parto ao 
parto e pós-parto dos metabolitos do hemograma e leucograma  

Item 
Período  

Média CV 
(%) 

 P2 
Pré-parto Parto Pós-parto Tempo 

 106/mm3     
Hemácias 6,49 6,50 6,90 6,80 29,00 0,058 
 %     
Hematócrito 36,40 36,20 38,33 37,83 10,52 0,052 
C.H.C.M5. 32,80 33,08 32,44 32,59 3,16 0,045 
 g%     
Hemoglobina  11,80 12,00 12,44 12,29 8,54 0,233 
 Fl     
V.C.M.3 56,50 55,7 55,86 55,98 38,02 0,730 
 Pg     
H.C.M.4 18,40 18,4 18,10 18,15 18,20 0,973 
 Valor A./mm3     
Leucócitos 7279,81 7700,00 7660,16 7554,33 19,40 0,881 
Neutrófilos 3065,25 3501,13 3137,07 3142,55 31,62 0,688 
Segmentados 3057,39 3482,94 3121,74 3129,16 32,26 0,510 
Eosinófilos 896,12 806,06 954,42 927,17 51,12 0,905 
Basófilos 61,24 75,17 83,90 76,80 90,0 0,763 
Linfócitos T 2923,00 2915,81 2956,05 2943,73 33,24 0,988 
Linfócitos A 80,88 80,94 93,82 89,20 101,19 0,115 
Monócitos 244,94 370,38 235,15 247,61 75,76 0,461 
Relação Neut/Linf 1,14 1,45 1,24 1,22 - 0,531 
Fibrinogênio 0,55 0,74 0,67 0,64 47,02 0,484 
Plaquetas 253071,63 254062,50 256898,44 255602,50 71,54 0,664 

2Probabilidade de efeito fixo de tempo ajustado pelo PROC MIXED. 
Volume Corpuscular Médio; 4 Hemoglobina Corpuscular Média; 5 Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média 
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Tabela 9 - Médias para o Hemograma e Leucograma  no periodo pré-parto 

Item Semanas pré-parto 
S-3 S-2 S-1 Parto 

Hemáceas 6,517 ±0,759 6,199 ±0,615 6,460 ±0,740 6,520 ±0,753 
(106/mm3) (5,450-7,900) (5,250-7,400) (5,200-7,500) (0,753-5,400) 
Hematócrito 36,538 ±2,757 35,111 ±3,444 36,429 ±4,353 36,188 ±3,291 
(%) (32,00-44,00) (31,00-43,00) (32,00-42,00) (31,00-42,00) 
Hemoglobina  11,992±1,010 11,400 ±1,017 11,829 ±1,609 12,006 ±1,125 
(g%) (10,50-13,50) (10,00-13,70) (10,20-15,00) (10,30-13,90) 
V.C.M. 56,648 ±4,872 57,063 ±1,964 56,520 ±4,130 55,699 ±2,644 
(fl) (45,57-62,99) (53,85-59,05) (49,65-61,54) (51,57-61,67) 
H.C.M. 18,598± 1,570 18,488 ±0,572 18,363 ±1,836 18,429 ±1,088 
(pg) (15,19-20,55) (17,38-19,22) (15,60-10,96) (16,73-20,33) 
C.H.C.M. 33,315 ±1,626 32,628 ±0,900 32,444± 1,252 33,084± 0,775 
(%) (31,11-37,22) (31,86-34,85) (31,25-34,09) (31,43-34,21) 
Leucócitos 7307,69±1522,86 7788,88±1206,69 6742,85±1262,08 7700,00±1805,54 
(Valor A./mm3) (5000-9700) (6100-9900) (4800-8500) (4300-12000) 
Neutrófilos 3046,38±919,17 3387,22±1024,83 2762,14±608,36 3501,12±1075,16 
(Valor A./mm3) (1850-4576) (42214-5046) (1800-3774) (2064-6600) 
Segmentados 3049,92±919,55 3360,10±970,02 2762,14±608,36 3482,93±1081,92 
(Valor A./mm3) (1850-4576) (42214-5046) (1800-3774) (2064-6600) 
Eosinófilos 943,154±507,489 881,778±366,159 863,429±351,074 806,063±457,077 
(Valor A./mm3) (100-1649) (440-1584) (485-1406) (301-1786) 
Basófilos 91,636±66,661 40,500±44,365 51,571±56,130 75,167±67,236 
(Valor A./mm3) (0,00-240,00) (0,00-99,00) (0,00- 148,00) (0,00- 225,00) 
Linfócitos Típicos 2801,92±817,754 3157,77±986,034 2809,28±824,953 2915,81±1442,96 
(Valor A./mm3) (1323-4559) (2175-4840) (1924-3910) (1593-7560) 
Linfócitos Atípicos 123,917±105,352 51,000±78,220 67,714±76,504 80,938±75,707 
(Valor A./mm3) (0,00-315) (0,00- 210) (0,00- 207) (0,00- 240) 
Monócitos 251,385±121,168 286,444±131,800 197,000±96,707 370,375±490,340 
(Valor A./mm3) (63,00-485,00) (140,00-492,00) (69,00-340,00) (84,00-2082,00) 
Relação Neut/Linf 1,168±0,542 1,200±0,589 1,015±0,480 1,457±0,844 
(Valor A./mm3) (0,558-2,571) (0,482-2,320) (0,450-1,962) (0,349-4,125) 
Fibrinogênio 0,662±0,222 0,489 ±0,203 0,486 ±0,107 0,738 ±0,356 
(Valor A./mm3) (0,400-1,200) (0,20-0,800) (0,400-0,600) (0,400-1,600) 
Plaquetas 244230,76±60029,37 283555,55±74916,80 231428,57±37827,93 254062,50±53173,26
(Valor A./mm3) (160000-320000) (195000- 415000) (195000- 300000) (170000- 335000) 

2Probabilidade de efeito fixo de tempo ajustado pelo PROC MIXED. 
3 volume corpuscular médio; 4 hemoglobina corpuscular média; 5 concentração de hemoglobina corpuscular média 
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4.2 BEZERROS LACTANTES 

 
 

4.2.1  Desenvolvimento Ponderal  

 

 

Analisando o desenvolvimento ponderal de bezerros bubalinos, observou-se efeito de 

interação (P<0,05; Tabela 11) (tratamento x tempo) para as variáveis, peso médio (PM), 

ganho de peso médio diário (GPMD), ganho de peso relativo (GPR) e eficiência de produção 

(EF). Esses resultados podem ser atribuídos devido a maior exposição dos animais ao 

tratamento, ou seja, quanto maior foi o tempo que foi fornecido o aditivo, melhor foi 

desenvolvimento do animal. Esse melhor desenvolvimento dos animais pode ter ocorrido pois 

talvez o aditivo supriu as exigências nutricionais dos bezerros, que nessa fase de cresciemnto, 

poderiam estar deficientes em algumas vitaminas e minerais somente com dieta a base de leite 

e concentrado.  

Foi observado efeito somente de tratamento e tempo para as variáveis altura (ALT), 

comprimento (COMP) e perímetro torácico (PT) nas semanas 1 até a 16ª dos bezerros. 

(Tabela 11). Por essas variáveis indicarem desenvolvimento corporal,  ao decorrer das 

semanas de tratamento, os animais do grupo controle e os  tratados, tiveram resultados 

satisfatórios para essas variáveis, desse modo, a única fonte de variação entre os grupos 

experimentais foi a sumplementação com o aditivo. 

Todas as variáveis avaliadas apresentaram um melhor desempenho para o grupo 

tratado onde o ganho médio de peso diário aumentou em 22% quando se comparou os animais 

controle em relação aos tratados (Tabela 11) 

Segundo Schammass et al. (1996), a média diária de ganho de peso dos bezerros 

avaliados foi de 100g/dia, valor este inferior aos relatados por Bernardes e Bernardes (1999) e 

Aquino et al. (2008), que observaram ganhos de peso acima de 350 g/dia em bezerros 

bubalinos alimentados artificialmente com leite de búfala. Resultados estes que diferem do 

presente estudo onde se observou um ganho de peso médio diário de 713 gramas/dia para os 

animais que receberam apenas aleitamento artificial. 
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Tabelas 11 – Desenvolvimento ponderal de bezerros búfalos em função dos 
tratamentos experimentais 

Variáveis1 Tratamentos Média CV(%) Valor de P  
 Controle Aditivo   Trat Tempo Interação

Kg 
PN  42,39 45,95 44,18 8,14 - - - 
PM  81,15 92,77 87,00 33,22 0,002 <0,001 0,002

Centímetros 
ALT N  73,74 71,02 72,37 7,88 - - -
ALT 85,76 87,53 86,65 8,63 0,022 <0,001 0,437
COMP N  57,02 58,96 58,00 8,68 - - -
COMP 73,09 74,71 73,90 11,57 0,027 <0,001 0,098
PT N  75,73 80,85 78,31 8,19 - - -
PT 98,35 102,17 100,28 12,94 0,022 <0,001 0,800

 
GMPD (g/dia) 0,713 0,906 0,809 77,27 0,008 0,488 0,050
GPR2 (%) 96,78 109,43 103,10 60,92 0,131 <0,001 0,034
EF3 (%) 25,86 31,99 28,93 76,87 0,001 <0,001 0,048

1Peso ao nascimento (PN), peso médio até 8 semana (PM), altura ao nascimento(ALT N), altura média (ALT), comprimento 
corporal ao nascimento (COMP N), comprimento corporal médio (COMP),  perímetro toráxico ao nascimento (PT N), 
perímetro toráxico médio (PT),  ganho médio de peso diário (GMPD), ganho de peso relativo (GPR), eficiência de produção 
(EF),  2porcentagem de ganho de peso em relação ao peso ao nascimento,3  gmpd/ consumo de leite diário 

 

 

4.2.2   Parâmetros Sanguíneos  

 

 

Analisando bezerros bubalinos tratados com aditivo vitamínico-mineral, observou-se 

efeito de tratamento para as concentrações de colesterol total, uréia e proteínas totais. A 

adição de aditivo aumentou as concentrações no soro de colestrol total, uréia e proteínas totais 

(P<0,05; Tabela 12). Entretanto não houve efeito do aditivo sobre os valores de glicose, 

albumina e beta hidroxibutirato. 

Os valores médios das variáveis colesterol total, uréia e proteínas totais, encontram-se 

dentro dos valores de referëncia para os encontrados em bezerros da espécie bovina, visto que 

a escassez de trabalhos retratando o perfil bioquímico de bezerros bubalinos, não permite uma 

comparação fidedigna. 

Segundo Pogliani (2006), os valores de colesterol encontrados em bezerros holandeses 

de até 2 meses de idade e de 2 a 4 meses foram  117,1±2,1 e 108,6±2,0, respectivamente. 

Estes valores são semelhantes aos observados neste estudo. Comumente, os valores de uréia e 

creatinina são indicados para a avaliação da função renal dos animais domésticos, fornecendo 
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subsídios, quer sejam para o diagnóstico e/ou prognóstico de inúmeras nefropatias 

(KANEKO; HARVEY; BRUSS, 1997). A maior parte da uréia é sintetizada no fígado, a 

partir da amônia proveniente do catabolismo protéico e da absorção intestinal (COLES, 1984; 

KANEKO; HARVEY; BRUSS, 1997). 

Houve efeito de tempo (P<0,05; Tabela 12) em todos os parâmetros sanguíneos 

analisados: glicose, colesterol, uréia, proteínas totais, albumina e beta-hidroxibutirato. Esse 

resulatado pode ser atribuído possivelmente ao  desenvolvimento dos animais no decorrer do 

avanço da idade dos mesmos. Este efeito foi significativo pois as variáveis aumentam, 

comumente no decorrer do desenvolviemnto dos animais. 

Jenkins,Green e Clark (1982) demonstraram a influência da idade sobre os valores 

séricos de 

uréia em bezerros bovinos da raça holandesa, quando verificaram que bezerros com 4-8 

semanas de vida apresentavam valor sérico médio de uréia igual a 25,7 mg/dL. 

O metabolismo mineral na espécie bubalina não é tão conhecido como nos bovinos; há 

carência de informações sobre o comportamento digestivo e o aproveitamento de minerais 

nessa espécie animal. Estudos que forneçam essas informações são importantes para o manejo 

nutricional adequado, principalmente quanto ao fornecimento de dietas ideais ou alternativas 

para maior produtividade desta espécie. 

 Já os valores de betahidroxibutirato, tiveram efeito significativo em relação ao tempo, 

possivelmente porque os bezerros passaram de pré ruminantse para ruminantes, com a adição 

de dieta sólida. Ocorreu dessa forma o desenvolvimento das papilas ruminais, responsáveis 

por importantes funções fisiológicas como absorção, transporte, proteção e metabolismo de 

ácidos graxos de cadeia curta, consequentemente a maior fermentação de caboidratos,  

produzindo os ácidos graxos voláteis, principalmente o butirato. 

O ácido butírico produzido no rúmen é transportado no epitélio dos pré estômagos, via 

acetoacetato em BHB, sendo este o principal corpo cetônico do sangue (WITTWER, 2000). 

Assim os valores de BHB apresentaram níveis crescentes, refletindo o aumento no consumo 

de concentrado pelos animais com o avanço da idade. Suárez et al. (2006) observaram 

variações crescentes nas concentrações plasmáticas deacetato e  β-hidroxidutirato com o 

desenvolvimento ruminal de bezerros. Quigley, Smith e Heitmann (1991) avaliaram as 

mudanças que ocorrem nas concentrações plasmáticas de BHB em bezerros desaleitados, e 

observaram as mudanças crescentes de BHB durante as semanas, servindo de indicativo do 

desenvolvimento da função do epitélio ruminal. 
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Tabela 12 – Parâmetros sanguíneos em função dos tratamentos experimentais 

Variáveis Tratamentos Média CV% Valor de P 
Controle Aditivo Trat Tempo Interação 

mg/dl 
Glicose 110,98 113,20 112,32 6,96 0,612 <0,001 0,083 
Colesterol  106,91 119,83 114,00 7,98 0,012 <0,001 0,249 
Uréia  16,90 13,92 15,40 12,57 0,010 0,006 0,129 

g/L 
Proteína total 4,43 4,77 4,60 5,37 0,012 0,046 0,610 
Albumina 1,95 1,90 1,93 4,27 0,210 <0,001 0,722 

mmo/L 
β-hidroxibutirato 0,238 0,258 0,250 11,54 0,263 <0,001 0,622 

 

 

4.2.3 Parâmetros Hematológicos  

 
 

Houve efeito de tratamento (P<0,05; Tabela 13) para os valores de leucócitos, 

neutrófilos, eosinófilos, linfócitos típicos e plaquetas no plasma sanguíneo de bezerros búfalos 

em aleitamento, com  0 a 4 meses de idade, tratados com aditivo vitamínico-mineral. Porém, 

não houve efeito  de tratamento (P>0,05; Tabela 13) para os valores de hemácias, 

hematócrito, hemoglobina, V.C.M., H.C.M., C.H.C.M., segmentados, basófilos, linfócitos 

atípicos, monócitos, relação neutrófilo/linfócitos e fibrinogênio. Os valores de leutcócitos, 

neutrófilos, eosinófilos, linfócitos típicos aumentaram com a utilização do aditivo oral em 

relação ao grupo controle. Porém a quantidade de  plaquetas diminuíram com a adição do 

suplemento. Devido a escassez de trabalhos retratando o perfil hematológico, principalmente 

valores de referëncia em estudos com células sanguíneas de bezerros bubalinos, não permite 

considerações conclusivas a cerca dos parâmetros acima mencionados. 

 Houve efeito de tempo (P<0,05; Tabela 13) para os valores de hemácias, hematócrito, 

hemoglobina, V.C.M., H.C.M., neutrófilos, segmentados, linfócitos típicos, relação 

neutrófilos/linfócitos, plaquetas e fibrinogênio. Entretato os valores de C.H.C.M., leucócitos, 

eosinófilos, basófilos,  linfócitos atípicos e monócitos, não foram influenciados pelo tempo 

(P>0,05; Tabela 13). 

Dentre os estudos sobre hematologia de bubalinos (VOGEL; VOGEL 1967, BIRGEL 

et al., 1969, ALENCAR FILHO et al., 1972, JAIN, 1982, MACHADO et al., 1982, SILVA, 

1986, CIAMARELLA et al., 2005, AKHTAR et al., 2007), apenas Jain  (1982) e Silva (1986) 

estudaram a espécie bubalina da raça Murrah, e somente Birgel et al. (1969) e Silva (1986) 
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avaliaram a influência da idade sobre os constituintes do eritrograma. Estes autores 

verificaram diminuição nos valores do número de hemácias, da taxa de hemoglobina e do 

hematócrito com a evolução da idade, comportamento disconcordante com o encontrado na 

presente pesquisa, onde os valores de hemácias, hematócrito e hemoglobina aumentaram 

desde o nascimento até a 16 semana de vida dos bezerros. Machado et al. (1982) estudaram o 

número de hemácias e taxa de hemoglobina em 12 bezerros búfalos da raça Mediterrâneo e 

observaram valores médios de 8,29 x106/mL e 13,24g/dL, respectivamente, números muito 

parecidos aos encontrados neste trabalho (Tabela 13). Silva (1986) observou teores médios de 

hemoglobina de 13,22g/dL. 

Foram encontradas poucas citações a respeito dos valores dos índices hematimétricos 

absolutos, pois os mesmos dependem da realização do eritrograma completo, fato não 

realizado pela maioria dos autores, além do que, os poucos resultados encontrados 

apresentaram grandes oscilações, dificultando as comparações entre os mesmos e a presente 

investigação. Gomes et al. (2009) encontraram valores médios para hemárias de 8,2 ±1,0, para 

hemoglobina 13,5 ±0,9, para hematócrito 40,6 ±3,2, V.C.M 50,1 ±5,7, C.H.C.M. 33,8 ±3,7 e 

H.C.M. 16,4 ±1,6 em bezerros bubalinos da raça Murrah até os 3 meses de idade. Ciaramella 

et al. (2005) analisaram o perfil hematológico de 100 bezerros bubalinos sadios da raça 

Mediterrâneo e observaram valores médios de VCM semelhantes e HCM foi inferior aos 

encontrados por Gomes et al. (2009). 

Os neutrófilos são células de defesa do organismo, onde a tendência é aumentarem 

fisiologicamente com a idade, devido ao maior contato dos animais com agentes infeccioosos, 

como por exemplo bactérias exógenas. As causas da neutrofilia (aumento absoluto no número 

de neutrófilos) podem ser devido a causas fisiológicas, onde também aumenta os linfócitos;  

inflamatórias ou neoplásicas. Birgel Júnior et al. (2001) observaram variações do número 

absoluto total de neutrófilos, demonstraram, inicialmente, uma diminuição de 3.109 ± 2.067 

neutrófilos/mm3, nos animais com até 3 meses de idade, para 1.995 ± 1.211 neutrófilos/mm3 

nas bezerras com idade variando entre 3 e 6 meses de idade. Demonstrou que o número 

absoluto de neutrófilos com núcleo em bastonete obtido no sangue das bezerras com até três 

meses de idade (171 ± 206 neutrófilos bastonete/mm3) e no grupo de animais com idade 

variando de 3 a 6 meses (101 ± 97 neutrófilos bastonete/mm3) diferiam, de forma 

significativa, daqueles observados nos animais adultos, com idades variando entre 24 e 48 

meses e entre 48 e 72 meses de idade, respectivamente, 40 ± 80 neutrófilos bastonete/mm3 e 

51 ± 88 neutrófilos bastonete/mm3. Em relação ao número absoluto de neutrófilos com núcleo 

segmentado, observou-se valor máximo e mínimo, respectivamente, nas bezerras com até três 
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meses de idade (2.938 ± 1.957 neutrófilos segmentado/mm3) e com idade variando entre 3 e 6 

meses (1.894 ± 1.179 neutrófilos segmentado/mm3). As diferenças entre o valor médio de 

neutrófilos segmentados obtidos nessas bezerras e naqueles animais com idades variando 

entre 12 e 24 meses e entre 24 e 48 meses, respectivamente, 2.645 ± 976 células/mm3 e 2.833 

± 1.351 células/mm3, foram estatisticamente significativas, demonstrando a influência dos 

fatores etários em bezerros da espécie bovina. 

A comparação dos resultados obtidos por Birgel Júnior (2001) com aqueles obtidos 

por Alencar Filho et al. (1970), demonstrou diferenças expressivas, sendo a relação entre 

linfócitos/neutrófilos obtidos por Birgel et al. (2001) igual a 3,00, enquanto na realizada por 

Alencar Filho et al. (1970)ela foi de 5,07 para bezerros da raça Jersey, valores superiores ao 

encontrado nesta pesquisa (Tabela 13). 

 
             Tabelas 13 - Parâmetros hematológicos em função dos tratamentos    

experimentais 

Variáveis Tratamentos Média CV% Valor de P 
Controle Aditivo Trat Tempo Interação

103/mm3

Hemáceas 8,89 8,71 8,81 2,80 0,688 <0,001 0,048 
Porcentagem 

Hematócrito 41,52 40,42 41,05 2,40 0,388 <0,001 0,100 
g/dl 

Hemglobina 13,22 12,86 13,06 2,52 0,268 <0,001 0,260 
     
VCM1(fL) 46,83 46,57 46,72 1,76 0,703 0,003 0,923 
HCM1(pG) 14,90 14,82 14,87 1,66 0,599 0,005 0,593 
CHCM1 (g/dl) 31,83 31,83 31,83 0,64 0,815 0,234 0,123 

Valores Absolutos/mm3 
Leucócitos 11193 15237 12943 6,71 0,022 0,123 0,244 
Neutrófilos 3707 4176 3910 8,07 0,018 0,009 0,139 
Segmentados 3707 3600 3660 10,82 0,660 0,046 0,333 
Eosinófilos 86,00 144,00 111,00 45,28 0,026 0,096 0,013 
Basófilos 74,00 79,00 76,00 40,17 0,962 0,354 0,774 
Linfócitos T 6484 6915 6702 10,44 0,050 <0,001 0,101 
Linfóctos A 57,00 63,00 60,00 40,78 0,912 0,090 0,854 
Monócitos 352 326 341 15,33 0,341 0,184 0,221 
Plaquetas 430000 366000 399800 - 0,035 <0,001 0,304 
     
Neut/Linf 0,64 0,70 0,68 12,12 0.426 <0,001 0.084 

g/l 
Fibrinogênio  0,73 0,69 0,71 5,80 0,238 0,002 0,397 

1Volume corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular media (HCM), Concentração de hemoglobina 
corpuscular media (CHCM). 
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Peixoto et al. (2002) encontraram valores para leucograma de bezerros holandeses de 

até 30 dias de idade para segmentados 4.991±2.201, linfócitos 5376±2368; e para bezerros de 

30 a 90 dias de idade; observaram  resultados de 0 ± 0, 3.700 ± 1.677, 7.690± 1.985 para 

valores de neutrófilos, segmentados e linfócitos, respectivamente. Resultados superiores aos 

encontrados nos bubalinos da raça Mediterrâneo. Bastianetto, Escrivão e Oliveira (2005), em 

estudo realizado em duas fazendas distintas, constatou valores de 559 a 708x103 

plaquetas/µL, em bezerros com 15 dias de idade. 
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5   CONCLUSÃO 
 

 

 Este estudo permite a definição de valores padrões de referência para avaliação 

fisiológica, bioquímica e hematológica de búfalas no período de transição e início de lactação. 

A utilização de aditivo para bezerros da espécie bubalina até 120 dias de aleitamento melhora  

o desempenho ponderal com respectiva melhora no perfil metabólico. 
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