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RESUMO 
 

Este experimento foi realizado com objetivo de se avaliar os efeitos da 

suplementação com os energéticos propileno glicol, propionato de cálcio e 

“Dairy Power Drench” no período pré e pós-parto de vacas leiteiras sobre: a) 

variação do escore de condição  corporal (ECC); b) variação de peso; c) 

produção de leite, d) parâmetros de eficiência reprodutiva e e) concentração 

plasmática dos ácidos graxos livres (AGL). Para este estudo, foram utilizadas 

165 fêmeas da raça Holandesa (132 vacas e 33 novilhas) de dois rebanhos 

comerciais. As parições destes animais ocorreram entre 15 de março a 15 de 

junho de 1999. Os animais foram distribuídos em quatro grupos: grupo C- 

Controle com 41 animais; grupo DR- com 42 animais que receberam 3 

aplicações de  “Dairy Power Drench” no pós-parto; grupo PC- com 39 animais 

que receberam 500g diários de propionato de cálcio, iniciando em média 11 

dias antes da data do parto até 49 dias pós-parto; grupo PG com 43 animais 

que receberam 500mL diários de propileno glicol, iniciando em média 13 dias 

antes da data do parto e continuando até o 51o dia pós-parto. A avaliação da 
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condição corporal foi feita semanalmente, usando-se a escala de 1 a 5 e o peso 

foi aferido com auxílio da fita barimétrica, ambos no mesmo dia e pela mesma 

pessoa. A mensuração individual da produção de leite e a colheita de sangue 

para avaliação da concentração de ácidos graxos livres foram realizados 

semanalmente. O parâmetro reprodutivo, dias para primeiro cio pós–parto, foi 

realizado por observação visual, realizada duas vezes ao dia. Os dados foram 

submetidos à análise de variância que separou como causas de variação efeito 

de tratamento e efeito dos blocos formados em função da fazenda (Fazenda 1 e 

2) e do números de partos (primíparas ou multíparas). As análises referentes 

aos valores de produção de leite, escore de condição corporal, peso vivo, 

variação diária do peso corporal e concentração de ácidos graxos livres foram 

acrescidos do fator medidas repetidas no tempo (semanas). A comparação 

entre as médias dos tratamentos foi realizada através do teste de Tukey. Não 

foi observado efeito de interação de tempo x tratamento sobre a variável escore 

de condição corporal. Entretanto, houve uma tendência (P<0,08) de efeito de 

tratamento e efeito quadrático de tempo (P<0,01). As vacas que receberam 

“Drench” tenderam a apresentar uma condição corporal 6% superior ao grupo 

que recebeu propileno glicol. Já a variação da condição corporal (ECC6 –

ECC1) não sofreu efeito de tratamento. Para o peso corporal e variação diária 

de peso não foi observado efeito dos tratamentos, nem interação entre tempo x 

tratamento. Entretanto, sofreram efeito de tempo de comportamento quadrático 

(P<0,01 e P<0,05, respectivamente). As vacas produziram em média 27,3 kg de 

leite/dia, sendo observado efeito de interação tempo x tratamento (P<0,01) 

sobre esta variável. Porém, dentro de cada semana, as possíveis diferenças 

não foram detectadas. Os tratamentos não afetaram os parâmetros de 

eficiência reprodutiva. Encontrou-se em média 69,5 dias para o aparecimento 

do primeiro cio, 2,23 serviços/concepção e 172,6 dias para o período de 

serviço. As concentrações médias dos ácidos graxos livres encontradas durante 

o período experimental foram de 376,6 µeq/L, não se observando efeitos de 

interação tempo x tratamento ou de tratamento. Porém, sofreram efeito de 
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tempo (P<0,01) com comportamento linear (P<0,01), decrescendo 48,2 µeq/L 

por semana.  
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SUMMARY 
 

The objective of this trial was to evaluate the effects of propylene glycol, 

calcium propionate and “Dairy Power Drench” supplementation on pre and 

postpartum period of Holstein cows. Parameters studied were: a) body condition 

score variation (BCS); b) body weight variation; c) milk production, d) 

reproduction efficiency and e) nonesterified fatty acids concentration (NEFA). 

One hundred and sixty and five animals were used (132 cows and 33 heifers) 

from two commercial herds. Parturitions started on March 15th and ended on 

June 15th of 1999. Animals were allocated in four groups: group C- Control (41 

animals); group DR- (42 animals) with administration of “Dairy Power Drench” 

(once a day for 3 days) during postpartum period; group PC- (39 animals) with 

daily administration of calcium propionate (500g), starting 11 days (in average) 

prior to parturition and ending 49 days postpartum; group PG (43 animals) with 

daily administration of propylene glycol (500mL), starting 13 days (in average) 

prior to parturition and ending 51 days postpartum. The evaluation of BCS was 

done weekly, using a five-point scale over values from 1 to 5 and body weight 
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was also measured, on the same day, by the same person. Milk production was 

measured individually and blood was sampled weekly. The parameter days to 

postpartum first detected estrus was done visually, twice a day. Variance 

analysis separated as variation sources the effect of treatments and blocks in 

function of farms (Farm 1 and 2) and parity (primiparous or multiparous). 

Analyses referred to milk production, body condition score, body weight, daily 

variation of body weight and nonesterified fatty acids concentration were added 

with repeated measures factor (weeks). Treatments were compared using 

Tukey’s test. Interaction between time (weeks) and treatment was not found for 

BCS, however, there was a tendency (P<0.08) of treatment effect and quadratic 

effect of time (P<0.01). Supplementation of “Drench” tended to cause a body 

condition score 6% higher compared to supplementation of propylene glycol. But 

the variation of BSC (BSC6 –BSC1) was not affected by treatments. Body 

weight and its variation were not affected by treatment or interaction time x 

treatment. However, there was a quadratic effect of time (P<0.01 and P<0.05, 

respectively). Milk production average was 27.3 kg/day and an interaction time x 

treatment was found (P<0.01) on this parameter. But inside of each week, the 

possible differences were not detected. Treatments also did not affect 

reproductive efficiency parameters. On average, days to postpartum first 

detected estrus were 69.5, service/conception was 2.23 and service period was 

172.6 days. Nonesterified fatty acids concentration average was 376.6 µeq/L 

and there was no effect of interaction time x treatment or treatment. But there 

was a linear effect  (P<0.01), decreasing 48.2 µeq/L per week.             

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A economia de mercado nos dias atuais, a especialização de mão de 

obra, os altos custos fixos da produção de leite e o conhecimento advindo de 

pesquisas, tem feito com que os sistemas de produção de leite no mundo, 

tenham sofrido profundas alterações. 

A comunidade européia já estabeleceu o sistema de cotas para os 

produtores, enquanto nos Países do terceiro mundo observa-se um crescimento 

de produção juntamente com o crescimento do número de animais. Entretanto, 

nos E.U.A., tem-se observado nos últimos 30–40 anos, um aumento 

significativo na produção média de leite por vaca, saindo de uma produção de 

4160 kg na década de 50 para uma produção de 8178 kg em 1990. Por outro 

lado, tem–se observado uma diminuição na eficiência reprodutiva pós-parto. 

Segundo Miyoshi et al. (2001), a produção de leite nas últimas décadas 

tem aumentado acentuadamente como resultado de intensa seleção genética, 

avanço no manejo nutricional, melhora no controle de doenças e outras práticas 

de manejo.    

A globalização da economia facilitou a comercialização de sêmen, 

embriões e animais, o que tem contribuído para o aumento da produção 

mundial de leite, principalmente o material genético de origem canadense e 

americano (Philipson, 1990). Alguns pontos básicos para se atingir elevada 

eficiência nos sistemas de produção intensiva são o uso de animais 

especializados, manejo sanitário, nutricional e reprodutivo o mais próximo do 

ideal, oferecendo condições adequadas de conforto para que os animais 

possam responder com altas produções. Para Nebel & McGillard (1993), o 
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manejo e o ambiente são as principais causas de variação na reprodução e 

produção de leite. A produção de leite e o desempenho reprodutivo ocupam os 

papéis mais importantes na determinação da rentabilidade dos rebanhos 

leiteiros (Arbel et al., 2001).  

Segundo Drakcley (1998), durante o período de transição se determina a 

eficiência da vaca na lactação seguinte e problemas durante este período 

resultam em perdas de 4,5 a 9,0 kg/dia no pico de lactação, o qual representa 

uma perda econômica da ordem de US$300 a US$600 para a lactação em 

questão. O período de transição, segundo Schlatter (1997), varia de 3 semanas 

antes do parto a diferentes períodos pós-parto. Este período pós-parto pode 

variar de 3 semanas ou até a vaca atingir o pico de lactação, variando conforme 

o manejo do animal. Este período é caracterizado por grande estresse 

metabólico, que se manifesta por queda no consumo voluntário de alimento, 

intensa mobilização de reservas corporais e aumento nas suas exigências 

nutricionais, com reflexo na produção e reprodução. 

Alimentar a vaca durante este período é um desafio, pois se trata de uma 

fase marcada por mudanças endócrinas, responsáveis pela preparação da 

fêmea para o crescimento final do feto, parto e lactogênese (Grummer, 1994). 

Embora uma dieta bem balanceada possa reduzir os problemas no 

período de transição, este programa ficará comprometido caso haja diminuição 

de consumo, o que acarreta uma deficiência de energia e outros nutrientes. 

Neste contexto, a administração oral forçada de nutrientes pode ser uma 

ferramenta útil para aumentar os níveis de cálcio sangüíneos, minimizar a 

deficiência de energia, reidratar o animal e estimular a fermentação ruminal 

(Stokes & Goff, 2001). 

Pesquisas têm sido realizadas na busca de alternativas gliconeogênicas 

para diminuir a deficiência energética no período de transição, permitindo que 

os animais possam ter uma produção e reprodução condizente com o seu 

potencial. Neste sentido, tem sido avaliado o uso de gorduras vegetais e 

animais, propileno glicol, propionato de sódio, propionato de cálcio e ionóforos. 
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Outra alternativa tem sido a utilização do “Dairy Power Drench”, embora não 

se tenham dados de literatura sobre este produto. 

Poucas pesquisas referentes a este assunto têm sido realizadas no 

Brasil, com exceção dos trabalhos de Castilho (1994), Magalhães (1995), 

Fonseca (1997) e Lago (1997), muito embora todos esses autores tenham 

trabalhado mais com cetose. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as respostas orgânicas 

ao uso de substâncias neoglicogênicas na condição física, produção, 

reprodução e parâmetro sangüíneo, quando administradas diariamente por via 

oral em vacas leiteiras, desde duas semanas antes da data provável do parto 

até 7 semanas pós-parto (propionato de cálcio e propileno glicol) e 3 aplicações 

pós-parto, em dias consecutivos, iniciando-se no dia do parto (Dairy Power 

Drench). Os parâmetros avaliados foram: escore de condição corporal (ECC), 

peso dos animais, produção de leite, número de serviços por concepção, dias 

para ocorrência do 1º cio detectável pós-parto, período de serviço e 

concentração plasmática de ácidos graxos livres (AGL). 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 Desempenho reprodutivo 
 

A função reprodutiva envolve a interação de uma série de hormônios que 

desempenham papel fundamental, como reguladores de vários processos que 

culminam com a ovulação na fêmea e espermatogênese no macho. A função 

gonadal é controlada pelo eixo Hipotálamo–Hipófise, primeiramente pelas taxas 

de secreção das gonadotrofinas e pelos mecanismos de retroalimentação que, 

modulam de forma direta as funções específicas em determinados estados 

fisiológicos reprodutivos (Blache et al., 2001). Há, entretanto, uma série de 

hormônios ditos secundários à reprodução que, estão diretamente ligados aos 

processos metabólicos, certamente envolvidos nos processos produtivos das 

vacas leiteiras (Hafez, 1995).   

Para Walker et al. (1996), a atividade reprodutiva de uma fêmea leiteira 

após o parto depende classicamente de três fatores: a) restabelecimento do 

ciclo ovariano normal; b) detecção de cio; c) correta técnica de inseminação 

artificial. Outros autores incluem também o balanço energético pós-parto 

(Macmillan et al., 1996), nutrição (Butler & Smith, 1989), habilidade do 

inseminador (Senger et al., 1984) e produção de leite (Dhaliwal et al., 1996). 

Observação interessante foi feita por Britt (1994) afirmando que os efeitos do 

balanço energético negativo na reprodução de bovinos leiteiros não está 

apenas associado com o período em que ocorre a primeira ovulação, porém, 

com a viabilidade do oócito contido no folículo ovulatório e com a qualidade do 

corpo lúteo resultante da ovulação deste folículo. 
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O tempo decorrido entre o parto até a retomada total da atividade útero-

ovariana é de extrema importância, pois indica que a fêmea está com o 

aparelho reprodutor morfofisiologicamente ativo e isto pode ajudar a manter 

uma melhor taxa de concepção, menor número de serviço por concepção e 

diminuir o intervalo entre partos. 

Para que ocorra uma prenhez bem sucedida no pós-parto, são 

necessários alguns eventos: primeiramente uma secreção adequada de 

gonadotrofinas para iniciar um crescimento folicular, recrutamento, maturação, 

ovulação e formação de um corpo lúteo capaz de secretar níveis adequados de 

progesterona (Smith & Wallace, 1998). Morrow et al. (1966) observaram que 

vacas que tiveram parto normal apresentaram a primeira ovulação 15 dias após 

o parto, enquanto as que tiveram algum tipo de problema no parto, a primeira 

ovulação aconteceu 34 dias após o parto.  

O anestro pós-parto pode diminuir a eficiência reprodutiva por atrasar os 

dias para o primeiro serviço. Além disso, vacas que não ciclam nos primeiros 30 

dias pós-parto exigem mais serviços por concepção, com maior risco de serem 

descartadas (Thacher & Wilcox, 1973), talvez, relacionadas à menor ingestão 

de MS e maior perda de peso. Staples et al. (1990) verificaram que vacas que 

ovularam antes dos 22 dias pós-parto tiveram uma maior ingestão de MS, maior 

produção de leite e menor perda de peso do que aquelas que ovularam 42 dias 

após o parto. Lucy et al. (1992a) observaram que vacas com menor ingestão de 

matéria seca eram mais propensas a entrarem em anestro.  

Dados de Thatcher & Wilcox (1973) demonstraram que, vacas que 

apresentaram maior número de cios antes da inseminação aos 60 dias pós-

parto, tiveram uma maior taxa de não retorno (47 x 34%) e menos serviços por 

concepção (2,21 x 2,60%).  

Segundo alguns autores, as vacas leiteiras iniciam sua atividade 

ovariana entre 15 e 49 dias pós-parto (Stevenson & Britt, 1979; Lamming et al., 

1982; Butler & Smith, 1989) e a ovulação ocorre em 45 a 50% das vacas dentro 
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de 3 semanas após o parto, se a alimentação não for um fator limitante (Lucy et 

al., 1992a; Darwash et al., 1997). 

Darwash et al. (1997), analisando os dados de 2503 lactações 

provenientes de 1682 vacas, demonstraram que a retomada da atividade 

luteínica precoce no pós-parto se associou positivamente com a fertilidade. 

Usando os mesmos dados, Lamming & Darwash (1998) observaram 28,7 dias 

de intervalo médio do parto até a primeira elevação de progesterona. Levando-

se em consideração que a progesterona é o principal esteróide secretado pelo 

corpo lúteo (Wettemann, 1980) e, portanto, é um dos melhores indicadores de 

início da atividade ovariana cíclica pós-parto. Há, entretanto, autores que 

consideraram que 11% dos animais que apresentaram progesterona elevada 

era devido a luteinização de folículos e os 89% restantes à presença de um 

corpo lúteo endocrinamente funcional (Manns,1983). 

Garverick & Smith (1993) apontam que a maximização da eficiência 

reprodutiva é um dos principais fatores para o sucesso econômico da 

bovinocultura leiteira e de corte e o desenvolvimento de novos métodos, para 

incrementar o desempenho reprodutivo, depende da compreensão dos 

mecanismos neuroendócrinos, que controlam o processo, incluindo a retomada 

da atividade cíclica após o parto e o restabelecimento do ciclo estral, ovulação e 

gestação a termo. 

Durante o ciclo estral normal, os bovinos apresentam padrões de 

crescimento foliculares em forma de ondas, as quais acontecem a cada 10 dias 

(variação de 6-10 dias), observando-se duas ou três ondas foliculares 

(Wiltbank, 1998). Os requisitos para o crescimento folicular envolvem interações 

de hormônios hipotalâmicos (GnRH), hipofisários (FSH, LH e BST), 

pancreáticos (insulina) e hepáticos (IGF-1) que interagem de forma sincrônica, 

culminando com a ovulação, formação de um corpo lúteo funcional cíclico ou 

gestacional.   
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Segundo Ferguson (1995), um dos aspectos fundamentais para o êxito 

de qualquer empreendimento em gado leiteiro é a obtenção de índices 

reprodutivos viáveis e é avaliada pelo monitoramento de índices como: 

1) Idade e peso ao primeiro parto: 24meses, >600 kg, para raças pesadas; 

2) Intervalo entre partos: >80% das vacas inseminadas com intervalos entre 

partos de 11 a 13meses; 

3) Taxa de descarte por ano: >80% das vacas inseminadas tornam-se 

gestantes, 25 a 40% das vacas parindo são descartadas do rebanho por ano 

e menos de 30% são devidos a problemas reprodutivos; 

4) Perda de prenhez: abortos e mortalidade peri-natal, menos 15% das vacas 

gestantes. 

 
2.1.1 Involução uterina 

 

A condição do útero no pós-parto constitui um dos principais fatores que 

influenciam a fertilidade das vacas e a rentabilidade do empreendimento.  

O puerpério na vaca é definido como sendo o período que vai do parto 

até o primeiro cio pós-parto, no qual uma nova gestação pode ser estabelecida 

(Malven, 1984). É um processo fisiológico complexo que envolve: a) 

recuperação do útero da gestação anterior, caracterizada por redução do seu 

tamanho, perda de tecido residual e regeneração endometrial (Schirar & 

Martinet, 1982; Arthur et al., 1990); b) retorno da atividade cíclica ovariana com 

o restabelecimento do eixo hipotálamo–hipófise–ovário–útero (Malven, 1984; 

Peters & Laming, 1984; Saturnino, 1989), o qual pode ainda segundo, Olson et 

al. (1986), ser subdivido em puerperal, intermediário e pós-ovulatório. O período 

puerperal foi definido como o intervalo do parto até a hipófise tornar-se 

responsiva ao GnRH (7 a 14 dias pós-parto), o intermediário vai desde o final 

do período puerperal até a primeira ovulação pós-parto e o período pós-

ovulatório é o intervalo entre a primeira ovulação e involução uterina total. Esta 

ocorre, segundo Lewis et al. (1984), quando os cornos e o colo medem 
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aproximadamente 40mm de diâmetro e as carúnculas estão totalmente 

epitelizadas. 

Os mecanismos de defesa uterina contra os microrganismos 

contaminantes são mantidos de 3 diferentes modos: anatômicos, pelo tipo de 

epitélio encontrado no endométrio, quimicamente pela secreção de muco das 

glândulas endometriais e, imunologicamente através da ação das células 

polimorfonucleares e anticorpos humorais (Dhaliwal et al., 2001). A quebra 

destes mecanismos permite a ação dos microrganismos patogênicos 

oportunistas, sendo a maioria encontrado na região posterior do trato gastro-

intestinal e perineal (Paisley et al., 1986; Hussain et al., 1990), para colonizar o 

endométrio e causar endometrite (Vandeplassche & Bouters, 1976).    

As inflamações do endométrio podem ocorrer após o coito, inseminação 

artificial ou mais comumente após o parto (Dhaliwal et al., 2001). Na maioria 

dos bovinos, no período de 1 a 4 semanas após o parto, os microrganismos 

contaminam o lúmen uterino e ocorre uma cura espontânea dentro de 6 

semanas pós-parto (Griffin et al., 1974). As vacas incapazes de eliminar os 

agentes infecciosos, podem desenvolver endometrites subseqüentemente (Ball 

et al., 1984).   

A partir da década de 1970, os critérios utilizados pelos diversos autores 

para avaliar a involução uterina, com o auxilio da palpação retal, estão 

alicerçados, basicamente, na verificação do tempo em que o útero retorna a 

posição normal na cavidade pélvica, a recuperação do tamanho e da simetria 

dos cornos uterinos e do restabelecimento da consistência e do tônus 

miometrial pós-parto ou puerpério (Gonzales-Sanches et. al., 1999). Com esta 

metodologia, Marion et al. (1968) e Vasconcelos et al. (1993) estudaram o 

diâmetro do útero como indicador da involução do aparelho reprodutivo e sua 

conseqüente volta à normalidade, tendo os últimos autores verificaram que a 

taxa de involução uterina pós-parto era rápida e uniforme até o 30o dia após o 

parto, com as modificações do diâmetro  mais acentuadas e detectáveis do que 

as que ocorriam no colo. Há, entretanto, divergência nos dados de pesquisas, 
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no que diz respeito ao tempo necessário para involução uterina, mesmo entre 

animais da mesma raça ou de raças diferentes (Gonzales-Sanches et. al., 

1999). 

Para que ocorra um processo reprodutivo ideal é necessário que haja 

uma completa e total involução uterina, a qual deve acontecer físico-

histologicamente aproximadamente aos 40 dias pós-parto (Schirar e Martinet, 

1982; Kamimura et al., 1993). Da mesma forma, Mcentee (1990) aponta que o 

restabelecimento da prenhez envolve uma série de processos simultâneos: 

redução do tamanho do órgão, perda de tecido, reposição tecidual e diminuição 

do fluído tissular e de tecido muscular do colo. O mesmo autor destaca também 

que o útero diminui rapidamente de tamanho após o parto e pode ser palpado 

via retal completamente 7 a 10 dias, com grandes modificações ocorrendo até o 

vigésimo dia, retornando ao seu tamanho normal, não gravídico, 

aproximadamente 45 dias após o parto. Outros autores encontraram 26 a 30 

dias em animais mestiços (Araújo et al., 1974; Lara, 1986) e 24 a 32 dias em 

raças zebuínas (Rao & Rao, 1980; Eduvie, 1985; Nogueira et al., 1993). Em 

raças Européias, segundo Garcia & Larsson (1982), 85% dos animais 

completaram a involução uterina até o 42o dia pós-parto. Por outro lado, 

Roberts (1986) determinou que a involução uterina ocorreu entre 50-60 dias 

pós-parto. Este intervalo é extremamente variável e pode ocorrer entre 15 e 100 

dias (Marques, 1993), na dependência da retomada dos ciclos ovarianos. 

 O processo de involução é regulado pelas contrações miometriais e 

consiste de descarga de lóquio, eliminação dos microrganismos contaminantes 

e regeneração do endométrio. Bactérias patogênicas e não patogênicas podem 

entrar no útero no momento do parto e multiplicar-se rapidamente. Entretanto, 

em condições normais, o útero possui mecanismos de defesa para combater 

esta invasão bacteriana (Hafez, 1995), em função de que cada ciclo estral é 

acompanhado de secreção de estrógeno e logo após, de progesterona. O 

estrógeno estimula o fluxo sangüíneo para o útero, as miocontrações uterinas e 

inicia uma leucocitose fisiológica, a qual facilita a remoção do “debris” oriundos 
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do parto anterior (Foote & Riek, 1999). Fatores como produção de leite, 

condição corporal, estação do ano e nutrição influenciam a duração deste 

período (Peters & Laming, 1984), porém, o número de partos é considerado por 

alguns autores, o fator de maior influência no processo da involução uterina 

(Morrow et al., 1969; Vasconcelos et al., 1993).  

Um ponto fundamental durante o puerpério é a perfeita sincronia dos 

processos fisiológicos, favorecendo os mecanismos intrínsicos de defesa 

uterina contra qualquer tipo de agressão. 

 Uma nova gestação só é possível com uma perfeita interação entre o 

processo de recuperação uterina e o restabelecimento da função cíclica 

ovariana, tendo como resultado a funcionalidade do sistema genital como um 

todo. Há, ainda, interação com fatores de origem genética, nutricionais, 

sanitários e de manejo, atuando tanto no pré como no pós-parto (Ayalon, 1984), 

com reflexo negativo na eficiência reprodutiva (Morrow et al., 1969).  

O restabelecimento precoce do ciclo ovulatório no pós-parto é 

importante, porque determina um maior número de ciclos estrais para se obter 

uma nova prenhez com um menor número de serviço (Nebel & Mcgilliard, 

1993), fator chave para se obter altas taxas de reprodução (Butler & Smith, 

1989). 

 

2.1.2 Período de serviço 

 

O período de serviço é considerado o número de dias entre o parto e a 

primeira inseminação/serviço que resulte em gestação e está na dependência 

de: período de espera voluntária; taxa de detecção de estro (TDE); e a taxa de 

concepção (TC) (De Kruif, 1978). Juntos, estes índices formam a taxa de 

prenhez (TP) (TP=TDE X TC), que representa a proporção de vacas que ficam 

gestantes no período de um ciclo estral (21dias). A taxa de prenhez determina a 
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velocidade com que as vacas ficam gestantes a partir do período de espera 

voluntário (Ferguson, 1995).  

Falhas na detecção do estro e/ou na taxa de concepção diminuem a taxa 

de prenhez aumentando o período de serviço médio do rebanho e 

conseqüentemente diminuindo a eficiência reprodutiva. 

  Com o aumento dos níveis de produção de leite nos E.U.A (2-3% anual), 

tem–se observado uma diminuição na taxa de concepção da ordem de 60, 50, 

40% em 1955, 1975, 1995, respectivamente; sendo o decréscimo maior nas 

vacas de alta produção, porém, mantidas em torno de 65% nas novilhas 

(Fricke, 1999). Comportamento similar foi observado em análise feita em 

rebanhos leiteiros do Reino Unido, nos quais observou-se um decréscimo de 

7%, na taxa de prenhez nos últimos 20 anos ficando em 46% (Esslemont & 

Kossaibati, 1998). 

Desde a década de 70, vários pesquisadores têm observado que, o 

baixo consumo de energia prejudica a função reprodutiva em vacas leiteiras 

(Lamond, 1970; Spalding, 1975; Olds et al., 1979), tendo sido relatado um 

aumento no período de serviço em vacas leiteiras deficientes em energia 

(Stevenson & Britt, 1979; Andersson, 1988; Butler & Smith, 1989; Staples et al., 

1990). O ponto máximo de deficiência energética ocorre durante as duas 

primeiras semanas de lactação (Butler et al., 1981; Grummer, 1995), e a 

primeira ovulação geralmente ocorre aproximadamente 10 dias após o “nadir” 

do balanço energético (Butler et al., 1981; Butler & Smith, 1989). A ovulação do 

folículo dominante durante o início da lactação é dependente do completo 

restabelecimento da secreção pulsátil de LH, conduzindo ao crescimento pré-

ovulatório e produção de estrógeno (Butler, 2000). 

Oltenacu et al. (1980) mostraram através de modelos matemáticos, 

haver um aumento na produção de leite anual com a diminuição do peíodo de 

serviço (PS). Este índice que é variável segundo os autores, sendo de 30 a 60 

dias, valores ótimos (Dijkhuizen et al., 1985; Holmann et al., 1984). Altas 

produções durante o início da lactação se relacionam com aumento do PS, 



 

 

12 

 

talvez devido a um antagonismo biológico entre balanço de energia e ciclos 

reprodutivos.  

Alguns sistemas de manejo adotam atrasar as inseminações das vacas 

de alta produção porque: 1) se obtém maiores produções; 2) existe a idéia de 

que vacas com maior produção produzem mais leite por dia de vida útil na 

propriedade, em função das lactações mais longas e 3) economia no uso do 

sêmen quando se atrasa a inseminação para ser realizada após o período de 

balanço energético negativo (BEN) (Lee et al., 1997). 

Os estudos de Berger et al. (1981) indicaram que vacas com maior 

produção de leite durante o início da lactação e vacas com maior mérito 

genético para produção de leite também tiveram maior período de serviço que 

as vacas com produção média durante o início da lactação. Para Erb et al. 

(1952), um maior período de serviço suporta elevadas produções na referida 

lactação, devido ao atraso na concepção reduzir a competição por nutrientes no 

desenvolvimento do feto durante a lactação de 305 dias. Outros fatores 

envolvidos na fertilidade incluem doenças e produção de leite que, embora 

numerosos, não têm produzido conclusões consistentes. 

Loeffler et al. (1999) e Darwash et al. (1997) analisaram dados de 

produção e sua relação com parâmetros de fertilidade, em 1737 lactações de 

uma única fazenda durante 7 anos. Seguindo a mesma metodologia, Bagnato & 

Oltenacu (1984) examinaram dados de 1,2 milhões de lactações de 305 dias 

em equivalente adulto de 12 anos e notaram que as vacas de alta produção 

tiveram uma taxa de 0,15 menor ao 1o serviço/concepção e 0,32 mais 

serviços/concepção que as vacas de baixa produção nas mesmas 

propriedades. 

  A herdabilidade estimada para períodos de serviços (PS) e intervalo 

entre partos tem sido baixa, geralmente menor que 8% (Schaffer et al., 1972; 

Berger et al., 1981; Hansen et al., 1983 e Funk et al., 1987). 

Segundo Nebel & Mcgilliard (1993), o PS deve ser o objetivo a perseguir 

na propriedade, bem como a determinação do período de espera voluntário, 
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porém PS e IEP (Intervalo Entre Parto) são medidas insatisfatórias de 

desempenho reprodutivo para se determinar a potencial relação entre produção 

de leite e reprodução. Estes autores observaram que mesmo havendo aumento 

na produção de leite, o número de inseminações por prenhez não diferiu e os 

rebanhos mais produtivos tiveram 21 dias abertos (1ciclo estral) a menos que 

as propriedades com menor produção, sugerindo ter havido melhor detecção do 

cio nestes rebanhos. Barr (1975) e Slama et al. (1976) afirmaram que cios não 

observados foram responsáveis pelo aumento de duas vezes no PS, e 

concluíram que o antagonismo entre produção de leite e desempenho 

reprodutivo pode ser compensado por um melhor manejo, principalmente na 

área de detecção de cio. Entretanto, Laben et al. (1982) e Wiggans et al. (1987) 

constataram aumento dos dias decorridos para o primeiro serviço, menor taxa 

de detecção de cio, concepção ao primeiro serviço e aumento dos dias abertos 

nas propriedades com maiores produções.   

Roche et al. (2000) afirmaram que uma alta eficiência reprodutiva em 

rebanhos requer: 1- um período de transição livre de doenças, 2- uma alta taxa 

de animais sendo iseminados e 3- uma alta taxa de prenhez por inseminção ou 

cobrição. As taxas de concepção podem ser influenciadas por diversos fatores, 

que podem ser agrupados como iatrogênicas, inerentes ao touro/sêmen, a 

vaca, ao ambiente e genéticos, os quais podem comprometer não apenas a 

taxa de concepção, bem como a manutenção da prenhez (Klingborg, 1987 e 

Hardin, 1993). Fatores inerentes ao ambiente e manejo, incluindo estresse 

térmico, desbalanço nutricional, de toda ordem, podem comprometer a taxa de 

prenhez do rebanho (Fergusson & Chalupa, 1989; Son et al., 1996). 

 



 

 

14 

 

2.1.3 Balanço energético 

 

Após o parto, a taxa de aumento na produção de leite excede à de 

ingestão de alimento, gerando uma diferença entre a dieta energética exigida 

para mantença e produção de leite e a ingerida. O resultado é um balanço 

energético negativo (BEN), de intensidade e duração variáveis entre os animais. 

Estas diferenças são importantes, devido a sua associação com a produção e 

fertilidade (Butler et al., 1981; Butler & Smith, 1989; Canfield & Butler, 1990; 

Canfield et al., 1990; Senatore et al., 1996; De Vries et al.,1998;  Villa–Godoy et 

al., 1988; Beam & Butler, 1998). 

Existem algumas evidências que a fertilidade é inibida através do 

mecanismo de balanço negativo de energia (Richards et al., 1986; Butler & 

Smith, 1989; Spicer et al., 1990; Zurek et al., 1995 e Senatore et al., 1996). O 

balanço negativo de energia pode ser claramente descrito quando pouca 

energia é consumida em comparação com as necessidades. 

Desta mesma maneira, a vaca mobiliza gordura corporal pós-parto para 

obter energia aumentando a concentração de ácidos graxos livres (AGL) 

circulantes, que podem provocar a esteatose hepática, diminuindo a resposta 

ao BST, acarretando menores níveis circulantes de IGF-1, havendo tendência a 

se normalizar após as vacas recuperarem o seu balanço energético (Lucy et al., 

2001). O IGF–1 no sangue atua de forma sinérgica com as gonadotrofinas (LH 

e FSH) para estimular o crescimento folícular. Os peptídeos (IGF-1 e IGF-2) 

exercem muitas ações dentro do ovário bovino, afetam a proliferação das 

células da granulosa, atividade aromatase e a biosíntese de progesterona em 

cultura de ovários bovinos (Spicer et al., 1991). Assim as gonadotrofinas 

naturalmente encontradas no sangue se tornam mais potentes nas vacas 

tratadas com BST, o que provoca um maior recrutamento de folículos (Lucy, 

2001). Spicer et al. (1990) observaram que a recuperação do balanço 

energético esteve associado com o nível sérico de IGF–1 durante o início da 

lactação e, com um aumento da secreção de progesterona no primeiro e 
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segundo cio pós-parto, e que, o aumento  da produção  se relacionou 

negativamente com a diminuição sérica de IGF–1 e balanço energético. Isto 

pode explicar em parte a atividade ovariana reduzida, observada na presença 

de balanço energético negativo. Spicer et al. (1990) também sugeriram que os 

efeitos do balanço negativo de energia sobre a fertilidade são mediados através 

de certos hormônios tais como insulina, fatores de crescimento semelhantes a 

insulina (IGF-1) e somatotrofina bovina.  

Ferguson (1994) afirmou que a extensão do balanço negativo de energia 

influencia a duração dos problemas de fertilidade. Na maioria dos estudos foi 

observado que o BEN é altamente correlacionado com a produção de leite ou 

condição corporal (Holter et al., 1990; Nebel & McGilliard, 1993; Veerkamp & 

Brotherstone, 1997 e Heuer et al., 1999). Um terceiro indicador do desbalanço 

energético é a diminuição na gordura do leite ou a relação gordura/proteína do 

leite (Heuer et al., 1999). O BEN pode também afetar indiretamente a fertilidade 

devido ao aumento da incidência de doenças que tem sido associadas com 

vacas altas produtoras (Bigras-Poulin et al., 1990 e Heuer et al., 1999) e o 

aumento da severidade da doença tem sido relacionado com o estado cetótico.  

Os mecanismos pelos quais o BEN influencia a primeira ovulação pós-

parto não estão bem identificados, mas podem incluir a insulina, a glicose, os 

ácidos graxos livres e/ou IGF-1 (Butler & Canfield, 1989 e Britt, 1994). 

 
2.1.4 Animais de alta produção de leite 

 

Segundo Herdt (1988), o final da gestação e início da lactação 

representam uma fase de demanda metabólica crítica para a vaca leiteira, pois 

além da exigência em energia, há necessidade de enormes quantidades de 

glicose para sustentar a síntese de lactose pela glândula mamária. As vacas de 

alta produção podem exigir, para esta finalidade até 80% do suprimento total de 

glicose. 
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A produção de leite de uma vaca especializada, segue uma função 

curvilínea previsível, que atinge um pico entre a sexta a nona semana de 

lactação e então diminui a uma taxa constante. O acúmulo dos rendimentos e a 

entrada econômica total dentro de uma lactação é determinada pelo pico e 

persistência da produção de leite (Nebel & McGilliard, 1993). 

Segundo Butler & Smith (1989) e Britt (1992), o pico de produção de leite 

ocorre de 5 a 8 semanas pós-parto e acontece antes da ingestão máxima do 

consumo de energia, causando um BEN, podendo resultar em anestro pós-

parto prolongado, baixa produção de progesterona luteínica e baixa taxa de 

concepção. 

Vacas de alta produção apresentam concentrações elevadas de 

somatotrofinas e diminuídas de insulina (Bonczek et al., 1988) e altos níveis 

sangüíneos de hormônios lactogênicos. Estas alterações afetam, de algum 

modo, a atividade ovariana e o desequilíbrio energético no período de transição 

(Spicer et al., 1990; Nebel & McGillard, 1993; Spicer et al., 1993). 

 A somatotrofina bovina é um hormônio da hipófise anterior, encontrado 

na forma natural em bovinos, que após ser liberada é capaz de atuar em todos 

os tecidos, já que existem receptores em todo o organismo (Lucy et al., 1998). 

Entretanto, o local com maior quantidade de receptores é o fígado, órgão no 

qual este hormônio causa aumento da secreção do IGF-1 (Etherton & Bauman, 

1998). No início da lactação, foram observados altos níveis de BST e baixos de 

IGF-1; estas associações foram relacionadas com queda de desempenho 

reprodutivo, maior dificuldade no manejo reprodutivo destes animais, como por 

exemplo, a manutenção da taxa de concepção. O reflexo negativo sobre a taxa 

de concepção foi da ordem de 15%, segundo Butler & Smith (1989). Os efeitos 

do aumento de produção de leite, sobre o desempenho reprodutivo, estão 

associados basicamente com dois fatores: alterações nos perfis hormonais e 

metabólicos, assim como aumento no déficit energético no início de lactação, os 

quais estão intimamente relacionados (Santos, 1996).  
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Berger et al. (1981) encontraram correlação genética positiva entre 

produção de leite corrigida aos 60 dias e PS e números de serviços por 

concepção em animais de primeira e segunda lactação; e concluíram que, o 

aumento de pressão de seleção de animais jovens para altas produções de leite 

leva os animais a uma queda na eficiência reprodutiva. 

Vários parâmetros reprodutivos têm sido avaliados e comunicados 

através de pesquisas, entre produção de leite e desempenho reprodutivo, 

dentre eles o período de serviço e o intervalo entre parto. Embora, o período de 

serviço e, intervalo entre parto sejam medidas insatisfatórias para determinar 

possíveis relações de produção de leite e reprodução. Talvez, a taxa de 

concepção ou número de serviços por concepção estejam mais associados, 

haja visto que, vacas produzindo mais leite geralmente possuem menor taxa de 

concepção (Laben ,1982; Fonseca et al.,1983; Stevenson et al., 1983; Faust et 

al., 1988). Entretanto, dados de pesquisas indicam haver uma relação 

antagônica entre alta produção de leite e desempenho reprodutivo, pouco é 

conhecido sobre o desempenho reprodutivo de propriedades leiteiras nas quais 

as lactações excedem 13.500 kg (Nebel & McGilliard, 1993).  

Os parâmetros de eficiência reprodutiva são de baixa herdabilidade, 

razão pela qual os fatores ambientais são de importância fundamental (Santos, 

1996). Nos bovinos, a concepção e manutenção da gestação são altamente 

influenciadas por qualquer fator que possa alterar o equilíbrio metabólico e 

endócrino. Levando-se em consideração que, dentre os fatores ambientais, a 

nutrição é a variável de maior impacto que afeta a reprodução, fica fácil 

entender porque deficiências, excesso e ou mesmo desequilíbrios de nutrientes, 

refletem no desempenho reprodutivo em novilhas e vacas de corte e leiteiras 

(Santos & Santos, 1998).  

No pico da lactação, as vacas de alta produção apresentam menor 

duração do período de cio, menores taxas de concepção, maiores perdas de 

prenhez, maior número de animais em anestro, bem como maior incidências de 

gestações gemelares (Wiltbank, 2002). Algumas evidências indicam que estes 
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animais de alta produção, até antes dos 150 dias de lactação, têm ciclos 

ovarianos normais, porém, não manisfestam a aceitação da monta, 

característica típica de vacas em cio (Harrison et al., 1989).  

Altas produções de leite têm sido associadas com longos períodos para 

retomada da atividade ovariana pós-parto (Beam & Butler, 1998; Nebel & 

McGillard, 1993). Por outro lado, outros pesquisadores não têm concordado 

com estas afirmativas (Villa-Godoy, 1988; Harrison, 1990), ou mesmo afirmam o 

inverso (Staples et al., 1990; Lucy et al., 1992a). 

Harrison et al. (1990) verificaram haver alta correlação entre produção 

elevada de leite e ingestão de matéria seca e, maior propensão a apresentar 

anestro. Outra observação feita em vacas leiteiras de alta produção é a relação 

do BEN com a diminuição na taxa de concepção (Britt, 1992 e Sklan et al., 

1994).  

Segundo Vasconcelos et al. (1998), vacas leiteiras sob mesmo “status” 

energético, porém ingerindo maiores quantidades de MS, possuem menores 

concentrações de progesterona plasmáticas. O maior consumo de MS aumenta 

o fluxo sangüíneo hepático, com possível aumento da taxa de metabolização 

(“clearance”) do esteróide, o que pode afetar o desenvolvimento folicular, a 

maturação do oócito e conseqüente comprometimento da fertilidade. 

Observações semelhantes foram feitas por Ferrel (1991) citado por Santos 

(1996), onde, o maior consumo de matéria seca também aumenta o volume e o 

afluxo sangüíneo hepático. Além disso, há indícios de que a maior ingestão de 

alimentos aumente a concentração de enzimas hepáticas que oxidam 

hormônios esteróides, o que resultaria em um reduzido “feedback” negativo a 

secreção de LH e FSH. Cummining et al. (1971) foram os primeiros a reportar a 

relação entre consumo de matéria seca e nível de progesterona plasmática. A 

maioria das pesquisas direcionadas para as concentrações de progesterona 

tem sugerido que vacas com BEN e níveis baixos de progesterona, reflete muita 

das vezes uma disfunção do corpo lúteo (Carstairs et al., 1980; Ducker et al., 
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1985 e Villa-Godoy et al., 1988), estes animais podem ter um maior risco de 

luteólise precoce (Rabiee et al., 2001). 

A função reprodutiva pós-parto em vacas leiteiras, entre outros fatores, é 

diretamente dependente da disponibilidade de alimentos energéticos, para 

produção de leite e mantença. A energia é o nutriente mais importante que 

afeta a reprodução dos bovinos. O consumo deficiente de energia está 

correlacionado com baixo desempenho reprodutivo, dias para primeiro estro e 

ovulação pós-parto aumentados e taxa de concepção diminuída.   
A maior demanda metabólica provocada pela alta produção de leite e a 

baixa ingestão de matéria seca resulta em BEN, o qual afeta o momento de 

reinício de ciclos estrais ovulatórios (Butler & Canfield, 1989); e dependendo da 

extensão e profundidade do balanço energético, pode determinar o intervalo 

entre o parto e a primeira ovulação (Butler et al., 1981), tendo estes autores 

observado que a ovulação ocorreu aproximadamente 10 dias após o nível mais 

baixo do balanço mais negativo (NADIR).  

A procura de maior eficiência deve ser uma constante, pois se diz que: 

‘‘só os eficientes sobreviverão“. Na criação animal, isto não é diferente, pois 

todos, técnicos e produtores, devem buscar melhores índices zootécnicos 

como: menor idade a primeira cobertura, ao abate, melhor conversão alimentar, 

menor mortalidade, menor incidência de mastite, menor incidência de distúrbios 

metabólicos, maior produção de leite e melhor eficiência reprodutiva. O 

conhecimento, avaliação e interpretação dos dados da eficiência reprodutiva é 

fundamental, visto que estes índices determinam o nascimento de animais para 

reposição, evolução do rebanho, uma nova lactação e as entradas financeiras 

com venda de leite e animais.  
Hardin (1993) afirma que o sucesso no desempenho reprodutivo de 

rebanhos leiteiros depende de um manejo eficiente, de coleta e processamento 

de dados do rebanho, especialmente daqueles associados com a retomada da 

atividade cíclica no pós-parto. A acurácia na detecção dos cios e taxas de 

concepção são fundamentais para o estabelecimento de desempenho 
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reprodutivo satisfatório. De Kruif (1993) destaca que a fertilidade de um rebanho 

deve ser avaliada baseando-se em três critérios: a) taxa de prenhez após a 

primeira inseminação artificial; b) número de serviço/prenhez e c) intervalo 

parto/concepção.  

No início da lactação, vacas de alta produção apresentam balanço 

energético negativo, e sua magnitude, influencia o desenvolvimento folicular e o 

intervalo para a primeira ovulação (Staples et al., 1990). Conforme já 

mencionado anteriormente, os mecanismos pelos quais o BEN influencia a 

primeira ovulação pós-parto não estão bem identificados, porém, podem 

envolver a insulina, a glicose, os ácidos graxos livres e/ou IGF-1 (Butler & 

Canfield, 1989 e Britt, 1994). Além destas características, as vacas de alta 

produção apresentam concentrações elevadas de somatotrofinas e diminuídas 

de insulina (Bonczek et al., 1988). 

A severidade e a duração do balanço energético negativo, durante 3 a 4 

semanas pós-parto, estão altamente correlacionadas com o dia em que ocorre 

a primeira ovulação. Há também, uma correlação positiva entre o período em 

que acontece a primeira ovulação e a taxa de concepção dos próximos cios; 

razão pela qual o período do parto até a primeira ovulação representa uma 

importante interação entre o “status” energético e desempenho reprodutivo 

(Butler, 2000). 

As vacas respondem de forma individual ao balanço energético negativo 

e, através de diferentes combinações de consumo de alimento, mobilização de 

tecido adiposo e menor produção de leite (Garnsworth, 1988; Butler & Smith, 

1989 e Nebel & Mcgilliard, 1993). Ao aproximar-se o parto, a mobilização das 

reservas corporais tem objetivo principal de atender, parte das necessidades 

em energia e proteínas (Bertics et al., 1992). 

 O alto grau de lipólise, observado neste período, é fator principal de 

risco, associado a períodos anovulatórios prolongados (Roche et al., 2000). 

Entretanto, não está confirmado se é somente a mobilização de gordura que 

pode afetar o tempo da primeira ovulação pós-parto. Uma razão para esta 
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incerteza é o pouco conhecimento sobre o mecanismo fisiológico que conecta a 

atividade do tecido adiposo ao eixo reprodutivo (Kadokawa et al., 2000). 

Recentemente, dados de pesquisas têm proposto o envolvimento da 

leptina no consumo de alimentos, como sinalizador no sistema nervoso central, 

mais especificamente ao local que controla a liberação do LH (Cunninghan et 

al., 1999 e Blache et al., 2000a). O restabelecimento do padrão pulsátil de LH é 

o fator responsável pelo desenvolvimento folicular e início da atividade cíclica 

ovariana pós-parto. Em bovinos de corte, a amamentação e subnutrição são os 

fatores que mais influenciam este padrão pulsátil.  

Segundo Ferreira (1995), a vaca leiteira apresentando BEN no início da 

lactação, compara-se a uma condição de subnutrição. O BEN atrasa a atividade 

ovariana luteal cíclica pós-parto de duas maneiras: a) interfere com a habilidade 

do eixo hipótalamo-hipofisário, impedindo-o de desenvolver o necessário 

padrão pulsátil de LH, b) limita a resposta do ovário ao estimulo gonadotrófico 

em função da deficiência energética e dos baixos níveis de insulina, observado 

no início da lactação (Butler & Canfield, 1989). 
O intervalo entre o parto e o início da recuperação do balanço energético 

é positivamente correlacionado com o número de dias do parto até a primeira 

ovulação (Butler et al., 1981 e Zurek et al., 1995). Normalmente, espera–se que 

aos 50 dias pós-parto, menos que 15% das vacas estejam em anestro, e isto 

pode estar na dependência da magnitude da perda de peso (Rice, 1991), 

quanto antes as fêmeas reiniciarem suas atividades ovarianas menor será o 

período de serviço. Em termos hormonais, Harrison et al. (1990) e Senatore et 

al. (1996), consideraram que a ovulação tenha ocorrido quando se observa uma 

elevação da progesterona para 1ng/mL. Entretanto, outros autores consideram 

que este hormônio deve manter-se elevado por um determinado número de 

dias (Spicer et al., 1990; Lucy et al., 1992a e Zurek et al., 1995).  
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2.2 Condição corporal e reprodução 
 
A produção de leite no início da lactação se dá, essencialmente, às 

custas de reservas corporais acumuladas no pré–parto. A mobilização de 

gordura corporal que ocorre neste período fornece energia para atender a 

produção de leite parcialmente (Boyd et al., 1987 e Garnsworthy & Jones, 

1987). A quantidade máxima de leite que pode ser sintetizada a partir das 

reservas corporais pode ser considerada até 30% durante o primeiro mês, 20% 

no segundo e 10% no terceiro mês de lactação, respectivamente. Essa 

quantidade produzida dependerá do estado físico do animal no momento do 

parto, estimando–se que possa produzir até 900, 600 e 300 litros se o animal 

parir em bom, regular e mau estado corporal, respectivamente (Soberanes, 

1989). Portanto, o manejo nutricional no período pré-parto deve ter como 

objetivo a recuperação das reservas energéticas utilizadas na lactação anterior, 

sabendo-se que este é um período de menor exigência nutricional e maior 

eficiência por parte do animal em transformar em peso o alimento consumido. 

O escore de condição corporal (ECC) tem-se tornado uma ferramenta 

padrão de manejo nutricional usado pelos profissionais da área de 

bovinocultura, para quantificar as reservas de energia das vacas durante os 

períodos estratégicos do ciclo lactacional.  É um método subjetivo de avaliar as 

reservas energéticas das vacas, baseado na observação visual e palpação de 

áreas específicas de tecido adiposo subcutâneo, na forma de triglicerídeos 

contendo ácidos graxos de cadeia longa. A avaliação do escore de condição 

corporal de vacas leiteiras e corte tem sido recomendada, na prática, como um 

meio de se  avaliar o grau  relativo do balanço negativo de energia (Wrigth et 

al., 1984). 

As reservas energéticas lipídicas corporais tem localizações, 

principalmente no tecido subcutâneo, muscular e abdominal; a maior parte (50 – 

70%) se encontra nos tecidos subcutâneos e musculares. A gordura intra–

abdominal corresponde a aproximadamente 23 a 30% do total (Wildman et al., 
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1982). Baseados nestas observações, os autores estabeleceram uma escala de  

condição corporal  que  varia de 1 a 5 (sendo 1 os animais magros e 5 os 

animais obesos), onde cada unidade de condição corporal equivale, em vacas 

holandesas, a aproximadamente 84 kg de peso vivo (NRC, 2001).  

Para Weaver (1991), o manejo no pré-parto deve ter como objetivo 

recuperar peso, proporcionando condições para que as vacas cheguem ao 

parto com uma condição corporal de 3,25 a 3,5, na escala de 1 a 5, não 

devendo perder mais que 0,5 ponto no escore após o parto. Segundo Ruege et 

al. (1992), nos primeiros 60 dias de lactação podem ocorrer perdas de escore 

corporal, não devendo ultrapassar a uma unidade; ou equivalente, numa vaca 

de 650 kg a 417 Mcal de ELL (energia líquida para lactação), energia suficiente 

para produzir 564 kg de leite, corrigido para 4% de gordura. Neste mesmo 

trabalho, os autores observaram um aumento no período de serviço, quando a 

perda do escore foi acima de 0,75 pontos. A mudança no ECC nas primeiras 

semanas pós-parto pode ser mais importante que a própria condição corporal 

ao parto, que são reflexos de mudanças no BEN. As vacas que perderam mais 

que 0,75 unidades na ECC durante os primeiros 30 a 40 dias pós-parto tiveram 

sua função ovariana comprometida e aumento nos dias para concepção 

(Ferguson, 1991). 

Estudos anteriores mostraram que o escore de condição corporal ao 

parto e a perda da condição corporal no início da lactação foram relacionados 

com a saúde animal (Reid et al., 1986; Gearhart et al., 1990 e Markusfeld et al., 

1997), fertilidade (Markusfeld et al., 1997; Garnsworthy, 1988 e Gearhart et al., 

1990) e produção de leite (Pedron et al., 1993 e Markusfeld et al., 1997). 

 Segundo o NRC (2001), o ECC está correlacionado com gordura e o 

conteúdo de energia. Em bovinos leiteiros, o excesso de condição corporal 

(>4,0), ao parto, pode influenciar a ingestão de MS e o BEN durante o final da 

gestação e início da lactação (Santos, 1996).  

Muito pouco é conhecido sobre a associação entre dados da condição 

corporal, saúde, reprodução e produção de leite (Heuer et al., 1999). Desta 
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forma, ao selecionar vacas para alta produção, se estará selecionando, 

indiretamente, animais que fisiologicamente utilizarão mais reservas corporais 

para produzir. Esta afirmativa se baseia no fato de que as vacas leiteiras no 

período de transição sofrem uma diminuição na ingestão de MS, o que as 

obriga a produzir às custas das suas reservas corporais.    

Entretanto, este fato é muito importante, pois Mertens (1986) afirma que 

o CMS é a variável mais importante que afeta o desempenho animal e é 

regulado por mecanismos de curto e longo prazo. Neste período, podem ser 

perdidas até 60% do total das gorduras corporais (Tamminga et al., 1997). 

Roseler (1997) considera que 45% da variabilidade do consumo de matéria 

seca é devido a produção de leite, 25% é devido aos alimentos e manejo, 17% 

ao peso vivo, 10% ao clima e 6% é devido à condição corporal. A produção de 

leite no início da lactação se dá, em parte, às custas de reservas corporais 

acumuladas no pré-parto (Boyd et al., 1987; Garnsworthy & Jones, 1987).  

As mudanças no peso corporal das vacas, nem sempre, refletem as 

mudanças verdadeiras no depósito de tecido gorduroso. Neste particular, 

experimentos onde o depósito de tecido gorduroso foi avaliado ao abate, 

observou-se uma variação de no máximo de 40% das reservas energéticas, 

enquanto pouca ou nenhuma mudança foi encontrada no peso corporal do 

parto até 5 a 12 semanas após (Andrew et al., 1994; Gibb et al., 1992). 

Vacas de alta produção, normalmente não ingerem quantidades 

adequadas de nutrientes para suportar altas produções no início da lactação, 

com conseqüente perda de peso, alterando a sua condição corporal, o que 

pode alterar o intervalo entre o parto e primeiro cio e consequentemente a 

eficiência reprodutiva pós-parto (Miyoshi et al., 2001).  

Butler et al. (1981), Fulkerson (1984) e Santos (1996) concluíram que a 

boa condição corporal ao parto foi um fator importante para a retomada da 

atividade cíclica pós-parto, tendo-se observado que as vacas que pariram em 

bom estado corporal apresentaram cio mais cedo, quando comparadas com 
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aquelas vacas que pariram com baixa condição corporal, independente da 

variação do peso vivo. 

 De acordo com Rice (1991), as perdas severas de peso (20% do peso 

corporal), devido a subalimentação, estão relacionadas com anestro em vacas 

de corte. O ECC pode ser usado como um indicador de balanço energético no 

início da lactação, porque a mobilização de gordura provoca alteração na 

condição corporal. 

Segundo Wright et al. (1992b), em gado de corte a condição corporal ao 

parto influência a freqüência de pulsos de LH no pós-parto e este efeito parece 

estar ligado à freqüência de liberação do GnRH pelo hipotálamo e conseqüente 

crescimento folicular.  

De Kruif (1993) afirma que o excesso de concentrado ao final da lactação 

e período seco resulta em condição corporal elevada, acarretando nestas 

fêmeas uma maior predisposição para a ocorrência de síndrome da vaca gorda, 

bem como outras doenças do periparto que afetam a fertilidade. O autor conclui 

que devem ser proporcionados altos consumos de energia após o parto e limitar 

a energia na dieta durante o final da lactação e período seco, para se obter 

maximização do desempenho reprodutivo. 

Quando se alimenta a vaca em excesso no período seco, há um 

aumento da condição corporal ao parto. Este aumento de peso provoca uma 

perda do apetite após o parto (Fronk et al., 1980; Garnsworthy & Topps, 1982; 

Vann Den Top, 1995), o que acarreta em maior e profundo balanço energético 

negativo (Rukkwamsuk et al., 1998), aparecendo grandes quantidades de 

ácidos graxos livres circulantes que devem ser metabolizados pelo fígado. 

Quando há um aumento da lipólise, ocorre aumento dos ácidos graxos livres 

provenientes do tecido adiposo, saturação da capacidade oxidante do fígado e 

acúmulo destes ácidos nos hepatócitos, fator importante para o 

desenvolvimento de fígado gorduroso. Sendo assim, Rukkwamsuk et al. (2000) 

observaram haver diferente percentagem dos ácidos graxos dentro do fígado, e 
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estes são mudados intensamente quando a lipólise aumenta, esta mudança é 

mais pronunciada nas vacas que desenvolvem fígado gordo.  

Devido à concentração de gordura do leite tender a aumentar no início 

da lactação e a proteína tender a diminuir nos períodos de BEN no pós parto, 

sugeriu-se que a proporção de gordura/proteína poderia ser um indicador 

potencial da deficiência energética. Além disso, houve alta relação 

gordura/proteína com deslocamento de abomaso para esquerda, o qual 

aumentou em 8,6 vezes (Heuer et al., 1999). 

 

2.3 Distúrbios  metabólicos 

 

A maioria dos problemas metabólicos da vaca leiteira no pós-parto 

(cetose, hipocalcemia, esteatose hepática), infecciosos (metrites e mastites) e 

decorrentes dos distúrbios metabólicos (deslocamento do abomaso, retenção 

de placenta e laminite) ocorrem durante o período de transição. Estes 

problemas podem diminuir o pico de produção de leite em 5 a 10 kg de leite/dia, 

totalizando de 1000 a 2000 kg de leite perdido durante toda a lactação. Estes 

distúrbios também podem provocar diminuição do desempenho reprodutivo, 

resultando em perdas econômicas adicionais (Holcomb et al., 2001). 

Além das características intrínsicas do período de transição, os últimos 

dias de gestação coincidem com a formação do colostro, crescimento fetal, e 

das membranas fetais, os quais aumentam as exigências de glicose, 

aminoácidos, ácidos graxos, minerais e vitaminas pelo tecido mamário 

(Grummer, 1995 e Bertics et al., 1992).     

Durante a gestação, predominam altos níveis de progesterona, porém na 

fase final, observa-se a participação de outros hormônios envolvidos na síntese 

do colostro e lactogênese. Incluem-se entre estes hormônios a prolactina, 

ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), progesterona, estrógeno, 

prostaglandinas e hormônio do crescimento, cujas concentrações estão 
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diretamente relacionadas com a proximidade do parto. No contexto, tem-se 

observado um aumento considerável da prolactina, ACTH e prostaglandinas 24 

a 48 horas antes do parto. O aumento desta última substância provoca lise do 

corpo lúteo gestacional e como conseqüência, diminuição dos níveis de 

progesterona, permitindo assim a ligação da prolactina ao tecido mamário, 

intensificando a lactogênese (Reece, 1996).     

A insulina plasmática diminui e o nível do hormônio de crescimento 

aumenta, na medida em que se aproxima a data do parto e início de lactação, 

com uma elevação aguda de ambos, hormônios no parto (Kunz et al., 1985) e 

da glicose (Grummer, 1995), a qual pode ser devido ao efeito do cortisol, 

aumentando a gliconeogênese hepática. A tiroxina plasmática aumenta 

gradualmente durante o final da gestação, diminuindo aproximadamente em 

50% ao parto, para então iniciar um novo aumento (Kunz et al., 1985), visando 

manter a lactação (Reece, 1996). 

Os estrógenos, principalmente a estrona de origem placentária, 

aumentam durante a gestação, porém diminuem imediatamente ao parto. A 

concentração da progesterona, durante o período seco, se mantém elevada 

com o intuito de manter a prenhez, declinando rapidamente dois dias antes do 

parto (Chew et al., 1979). Os glicocorticóides e a prolactina aumentam sua 

concentração no dia do parto e, retornam logo após, a concentrações basais 

(Edgerton e Hafs, 1973). 

Estas mudanças, as quais são mais acentuadas que em qualquer outro 

período dentro do ciclo de gestação e lactação, têm influência no metabolismo 

tecidual e utilização de nutrientes (Grummer, 1995).  

O suprimento energético aos tecidos é feito continuamente, através da 

oxidação de compostos de carbono. Entretanto, apenas um número limitado 

destes compostos podem ser oxidados pelas células, mesmo sendo oferecidos 

de forma constante pela corrente sangüínea, o que permite o transporte e 

interconversão entre carboidratos, lipídios e proteínas. Quando este sistema 

falha, surgem os chamados transtornos no metabolismo da energia (Lago, 
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1997). Após o parto, a situação é mais delicada, devido a demanda súbita de 

nutrientes para a produção de leite, sem que haja um devido aumento na 

capacidade de ingestão de matéria seca, provoca uma intensa mobilização de 

reservas corporais, principalmente gorduras (Komaragiri & Erdman, 1995), 

gerando como resultado altos níveis de AGL circulantes, com conseqüente 

infiltração no tecido hepático ( Studer et al., 1993; Vasquez-Añon et al., 1994). 

Para Drackley (1999), os níveis de AGL em animais com balanço energético 

positivo devem estar em torno de 200 µeq/L, durante o período próximo do 

parto este valor se situa em torno de 200 a 300 e atingem os valores de 800 a 

1200µeq/L dois dias antes do parto até 3 dias após parto, isto é devido ao 

estresse do parto e ação de hormônios. 

O exato mecanismo para essa depressão no consumo de alimento não é 

completamente entendido, todavia, há hipótese de que o efeito físico dos 

depósitos de gordura abdominal, a maior concentração de triglicerídeos 

hepáticos, o maior nível circulante de ácidos graxos não esterificados e de 

corpos cetônicos em vacas obesas, possam reduzir o apetite e ocasionar a 

queda no consumo de MS nas últimas semanas pré-parto, e nas primeiras 

semanas pós-parto (Garnsworthy, 1988; Garnsworthy & Topps, 1982).  

As mudanças endócrinas e a diminuição na ingestão de matéria seca 

durante o final da gestação, influenciam o metabolismo e levam a uma 

mobilização de gordura do tecido adiposo e glicogênio hepático. Em 

decorrência disto, observa-se um aumento dos ácidos graxos não esterificados 

(NEFA), em até 3 vezes ou mais, nas duas a três semanas que antecedem  ao 

parto e 2 a 3 dias antes do parto, momento em que a concentração dos AGL 

aumenta significativamente até se completar o parto (Bertics et al.,1992; 

Vasques–Añon, 1994; Grum et al., 1996). 

Em parte, o aumento inicial de NEFA pode ser responsável pelas 

mudanças endócrinas, semelhantes com a restrição alimentar resultando em 

diminuição da ingestão de matéria seca. 
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 A alimentação forçada durante o período de transição próximo ao parto 

reduziu a magnitude do aumento do NEFA, porém, não o eliminou 

completamente (Bertics et al., 1992). Estas observações indicam que, no 

mínimo em parte, o aumento plasmático pré–parto de NEFA é hormonalmente 

induzido. Contudo, a elevação súbita de NEFA no dia do parto, talvez seja 

devido ao estresse provocado pelo parto, principalmente devido aos esforços 

da parição, ausência ou diminuição da ingestão de alimento neste dia e 

endocrinamente, no mecanismo do parto, estão envolvidos hormônios como 

ACTH e estrógenos que podem estar envolvidos na lipólise. Após o parto, os 

níveis plasmáticos de NEFA diminuem rapidamente, porém, permanecem 

maiores do que aqueles observados antes do parto (NRC, 2001). Por esta 

razão, deve–se procurar maximizar a ingestão de matéria seca antes do parto, 

prevenindo assim desordens metabólicas pós-parto.  

Bertics et al. (1992) avaliaram os efeitos da diminuição da ingestão de 

alimentos no pré-parto e o desenvolvimento de fígado gorduroso. Para isto, 

utilizaram 11 vacas alimentadas à vontade no pré-parto que foram usadas como 

controle. Outras 11 foram mantidas no mesmo nível de ingestão de matéria 

seca, porém com alimentação forçada das sobras via cânula ruminal, durante 

os 17 a 21 dias pré-parto. A ingestão de alimento declinou em 18% nas vacas 

controle nos 17 dias finais do pré-parto. Os triglicerídeos hepáticos das vacas  

que receberam alimentação forçada via fístula ruminal aumentaram 75% entre 

os dias 17 pré-parto e 1 dia pós-parto, enquanto que nas vacas controle, este 

aumento foi de 225%, com diminuição da ingestão de alimento. 

Resultados de numerosos estudos indicam que vacas obesas 

apresentam pouco apetite no pós-parto (Garnsworty & Jones, 1987 e Holter et 

al., 1990), e que a ingestão de alimento no pós-parto está relacionada com a 

ingestão de alimento no pré-parto, o que pode também sugerir que as vacas 

obesas poderiam também, comer menos no pré-parto (Grummer, 1995). Emery 

(1993) observou um coeficiente de correlação de -0,25 e 0,45 entre condição 



 

 

30 

 

corporal pré-parto e ingestão de matéria seca em 1 dia pré-parto e 21 dias pós-

parto, respectivamente.   

Uma alternativa para minimizar os efeitos do deficite de energia 

provocada pela redução da ingestão de MS, no período de transição, pode ser 

o aumento da densidade energética da dieta, usando maiores quantidades de 

CNF (carboidratos não fibrosos), o que pode proporcionar uma maior 

concentração de propionato no rúmen (Batajoo et al., 1994), podendo promover 

secreção de insulina (Harmon, 1992). Levando-se em consideração que 

insulina é anti-lipolítica, um aumento na quantidade de CNF na dieta poderá 

acarretar em uma diminuição dos AGL plasmáticos e reduzir a conversão 

hepática de triglicerídeos a corpos cetônicos (Rabelo et al., 2001). Segundo 

Dirksen et al. (1985), outra vantagem de aumentar a quantidade de CNF na 

dieta do pré-parto é aumentar o desenvolvimento das papilas ruminais e a 

capacidade de absorção dos AGV, condição essencial para minimizar o 

acúmulo destes ácidos, redução do pH, evitando a acidose no pós-parto. 

Entretanto, quando se aumenta os CNF na dieta pode-se desencadear 

mudanças positivas, porém, dietas que provocam pouco enchimento ruminal 

estão relacionadas com maior incidência de deslocamento de abomaso para 

esquerda (Shaver, 1997). 

Rabelo et al. (2001) avaliaram o efeito do aumento da densidade 

energética na dieta em vacas no pré-parto e não observaram diferença na 

ingestão de MS para os grupos de alta e baixa densidade energética. No 

obstante, observaram que as dietas altas em energia aumentaram a 

concentração total dos AGV no fluído ruminal em relação ao grupo de baixa 

densidade energética. A concentração de propionato e insulina foram maiores 

nas vacas alimentadas com dietas de alta densidade energética e, também 

apresentaram menores concentrações de AGL plasmáticos antes e após 

alimentação. Os autores concluíram que, o aumento da densidade energética 

da dieta das vacas no período seco afetou positivamente a ingestão de MS, 
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propionato ruminal, insulina sérica e AGL plasmáticos, o que pode ser útil, como 

estratégia para fornecer maiores quantidades de precursores gliconeogênicos. 

Em termos nutricionais, quando se muda a dieta de alto nível de 

concentrado para dieta alta em fibra, causa alteração na característica da 

população microbiana e do epitélio ruminal. Dietas ricas em concentrado 

favorecem as bactérias que utilizam o amido e a produção de propionato e 

lactato; dietas altas em fibra favorecem as bactérias celulolíticas e produção de 

metano e diminuem aquelas que produzem propionato e utilizam lactato.    

A introdução súbita de grãos logo após o parto, tem algumas 

conseqüências deletérias; a produção do lactato aumenta antes de se 

restabelecer a capacidade da sua utilização pelas bactérias, havendo uma 

redução do pH, com isso os ácidos graxos são absorvidos mais rapidamente 

(Goff & Horst, 1997b). 

Os produtos finais da fermentação influenciam o crescimento das papilas 

ruminais (Dirksen et al., 1985); estas são responsáveis pela absorção dos 

ácidos graxos voláteis (AGV). Ao se aumentar os grãos na dieta e a 

concentração de propionato no rúmen se promove um crescimento destas 

papilas, contudo dietas ricas em fibras causam um encurtamento das mesmas. 

No máximo 50% da área de absorção do rúmen pode ser perdida durante as 7 

primeiras semanas do período seco e o crescimento das papilas após a 

reintrodução de concentrados requer algumas semanas (Dirksen et al., 1985). 

Outra alternativa, além da densidade energética e diminuição do conteúdo de 

fibra na dieta, é agregar suplemento de gordura ou ambos e ainda adição de 

suplementos energéticos ou substâncias gliconeogênicas, porém, Staples et al. 

(1997) relataram que com dietas contendo 55–60% de grãos observou-se um 

aumento linear no consumo de energia. Porém, com mais de 60% de 

concentrado e quantidades limitadas de fibras, há maior osmolaridade ruminal, 

menor pH, aumento de AGV no rúmen e no sistema porta, bem como 

diminuição da ingestão de MS. 
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Dirksen et al. (1985) demonstraram que a redução da percentagem de 

fibra na dieta do pré-parto aumentava o desenvolvimento das papilas ruminais e 

da capacidade de absorção de ácidos graxos voláteis do rúmen. Isto evitava a 

diminuição do pH ruminal e também a acidose que, é característica do uso de 

grãos nas dietas no pós-parto. Outro aspecto muito importante diz respeito à 

maior produção de propionato no rúmen quando se incrementa o uso de grãos. 

O propionato é convertido à glicose pelo fígado e, ambos propionato e glicose, 

estimulam a produção de insulina pelo pâncreas. A função endócrina do 

pâncreas, no ruminante, é secretar insulina, glucagon, somatostatina e 

polipeptídeo pancreático, que podem ser mediados através de efeitos 

parácrinos e efeitos nutricionais (Harmon, 1992). Dos efeitos nutricionais, pode-

se mencionar a influência dos AGV que estimulam a secreção pancreática de 

insulina e glucagon, a qual foi observada após injeção endovenosa de 

propionato e butirato em ovinos; este fenômeno parece ser único para 

ruminantes (Manns & Boda, 1967 e Horino et al., 1968). A insulina é um 

hormônio antilipolítico, o qual pode ajudar a reduzir a mobilização de 

triglicerídeos das reservas corporais.  

Durante o período transicional, observa-se que os neutrófilos e linfócitos 

têm sua função deprimida, e a concentração de outros componentes do sistema 

imunológico se encontram diminuídos. Talvez, isto se deva a ação dos 

glicocorticóides e estrógenos que são imunosupressores, e se encontram 

elevados no plasma com a aproximação do parto (Goff & Horst, 1997b). O 

consumo de vitamina A e E, e outros nutrientes essenciais para função imune 

pode estar diminuído pela redução no consumo de MS observado no período 

de transição (NRC, 2001). Esta é a razão pela qual se observa um aumento da 

mobilização das reservas corporais e a infiltração de gordura no tecido hepático 

no período de transição (Vazquez-Añon et al., 1994 e Studer et al., 1993), que 

associadas ao déficit de glicose levou a um aumento na produção de corpos 

cetônicos (CC). O aumento dos CC podem ser detectados no sangue, urina e 
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leite e dependendo da sua magnitude leva a uma condição conhecida como 

cetose (Hibbit, 1979; Baird, 1982 e Drackley et al., 1992) 

 

2.3.1 Cetose 
 

Quando as demandas do animal ultrapassam a ingestão de nutrientes e 

o balanço energético torna-se negativo, há um aumento na taxa de lipólise e 

diminuição na lipogênese. O resultado final é um aumento na hidrólise de 

triglicerídeos pela enzima lipase sensível a hormônio (LSH), tendo como 

conseqüência uma maior liberação de glicerol e ácidos graxos livres (AGL). O 

glicerol é rapidamente utilizado pelos tecidos sendo incorporado no ciclo de 

Krebs. Os AGL resultantes da hidrólise de triglicerídeos pela LSH são 

transportados pela corrente sangüínea ligados à albumina. Esses AGL podem 

ser utilizados como fonte de energia pelos tecidos musculares, como 

precursores de gordura do leite pela glândula mamária ou então direcionados 

para o fígado. No fígado, os AGL podem ser completamente oxidados a CO2 e 

a energia é liberada; ou podem ser parcialmente oxidados a acetil-CoA, 

gerando corpos cetônicos ou ainda ser utilizados para síntese de triglicerídeos, 

dos quais a maior parte é incorporado ao tecido hepático (Santos & Santos, 

1998). 

Nas vacas de alta produção, a cetose ocorre normalmente entre os 10 

dias e 6 semanas após o parto; há, todavia um pico de ocorrência por volta de 3 

semanas após o parto (Grummer, 1993). É um problema metabólico associado 

diretamente ao suprimento inadequado de energia, observado em vacas 

leiteiras de alta produção, no início de lactação (Gustafsson, 1993), 

caracterizado por queda na concentração de glicose e aumento excessivo de 

corpos cetônicos no sangue. Esta condição é denominada de acetonemia, 

podendo se apresentar de forma  clínica ou sub-clínica (Lean et al., 1991). A 

forma sub-clínica é diagnosticada em função das concentrações sangüíneas de 

B-HBA (beta-hidróxido-butirato), oriundo da beta-oxidação dos ácidos graxos, 
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seguidos pela condensação de acetil-CoA, formando acetoacetil-CoA, que por 

ação enzimática no ciclo de Krebs forma-se o Beta-hidróxido-butirato (B-HBA). 

Segundo Drackley (1999), a beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia 

longa, entre eles os AGL, ocorre no interior da mitocôndria e sua entrada é 

mediada pelos transportadores carnitina palmitotransferase l (CAT l) e ll (CAT 

ll). Uma vez no interior da mitocôndria, a beta-oxidação produz acetil-CoA, 

proveniente da oxidação dos ácidos graxos e a baixa disponibilidade de oxalato 

durante o início de lactação, favorecem o direcionamento no sentido da 

formação de acetoacetil-CoA e posteriormente, acetoacetato e B-hidroxibutirato. 

 A cetose é considerada positiva pela maioria dos autores, quando as 

concentrações de B-HBA estiverem acima de 10mg/dL (Santos, 1996; Lago, 

1997 e Green, 1999).  Os sintomas clínicos incluem sinais de hipofagia, queda 

na produção de leite, perda rápida de peso, hálito cetótico característico, 

hipoglicemia, hipoinsulinemia, altos níveis de AGL, letargia, sintomas nervosos 

e as vezes morte (Guard, 1995 e Veenhuizen et al., 1991).  

A retirada dos AGL da circulação sangüínea é realizada pelo fígado e, 

está diretamente relacionada com sua concentração na corrente circulatória 

(Lean, 1991; Bauchart, 1993 e Grummer, 1993). Uma vez absorvidos pelo 

fígado, podem passar por: oxidação completa, incompleta ou síntese de 

triglicerídeos. A oxidação completa dos AGL produz energia em forma de ATP e 

CO2 via ciclo de Krebs e cadeia respiratória, exigindo para isto a disponibilidade 

de oxalacetato, para que o acetil-CoA possa ser oxidado. A oxidação 

incompleta do acetil-CoA produz como produto final os corpos cetônicos, 

acetoacetato e beta-hidroxibutirato (Lean et al., 1992 e Reynolds et al., 1988). 

Outra fonte de beta-hidroxibutirato é o butirato produzido no rúmen que, é total 

ou parcialmente oxidado pelo epitélio ruminal a CO2 ou trasformado em beta-

hidroxibutirato, portanto, tornando o fígado e o epitélio ruminal as fontes mais 

importantes de corpos cetônicos em ruminantes.  

A incidência de acetonemia em rebanhos leiteiros varia conforme os 

autores, assim Dohoo et al. (1984), no Canadá, encontraram incidência de 9,6% 
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dos animais com níveis plasmáticos acima do normal.  No mesmo país, Duffield 

et al. (1995) encontraram 14,1% dos animais com concentrações médias de 

10,4 mg/dL, caracterizando a presença do problema nos rebanhos analisados. 

Valores de 3,7% na incidência foram reportados por Jordan & Fourdraine, 

(1993) analisando 61 rebanhos americanos, com uma variação de 0 a 20%, e 

constataram ainda uma prevalência de 7,2% de febre do leite (0 a 44,1%) e 

3,3% de deslocamento de abomaso (0 a 14%). 

Nos E.U.A., a incidência de animais acometidos por cetose varia de 4 a 

7% e destes 1% morre, 5% são descartados e apresentam perdas na produção 

de leite da ordem de 200 kg por lactação, representando um custo médio de 

U$145,00. As perdas são ainda maiores se considerar que a maioria dos 

animais desenvolvem a cetose sub-clínica, portanto, não diagnosticadas 

(Schlatter, 1997).  

No Brasil, existem poucos dados de pesquisas referentes à ocorrência 

de cetose em bovinos leiteiros, porém, Magalhães & Belém (1995) observaram 

uma incidência de 18,8% de casos positivos de um total de 22 vacas 

estudadas, nas primeiras seis semanas pós-parto. Porém, Castillo (1994), 

analisando a presença de acetona e acetoacetato no leite no início da lactação, 

não encontrou nenhum caso positivo, tendo-se argumentado que, o alto 

consumo de alimentos concentrados poderia explicar o fato. Lago (1997) 

encontrou uma incidência de 13,56% de cetose sub-clínica e 0,84% cetose 

clínica. Entretanto, Fonseca (1997) observou uma prevalência de 21,7% de 

cetose clínica, considerado pelo autor estar acima das médias registradas por 

outros autores. 

De acordo com Grummer (1993), a ocorrência de acetonemia, esta 

geralmente associada com esteatose hepática, e a susceptibilidade é máxima 

durante períodos de maior produção de leite, em que há grande demanda por 

glicose, observando-se hipoglicemia, e hipoinsulinemia. No início da lactação as 

vacas leiteiras estão em BEN, e estão especialmente dependentes da 
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gliconeogênese hepática (Young, 1977), período em que a função hepática esta 

comprometida. 

Gerloff et al. (1986), estudaram 9 rebanhos no estado de Michigan 

(USA), utilizando a biopsia hepática no pré e pós-parto, observaram 20% dos 

animais com lipidose moderada, 15% com lipidose severa, sendo que o 

primeiro grupo apresentou 5 a 10% e segundo acima de 10% de triglicerídeos 

no fígado. Os animais com lipidose severa apresentaram concentrações de 

AGL no soro superior aos demais durante e após o parto, enquanto que os 

animais com lipidose moderada apresentaram concentrações superiores aos de 

lipidose branda apenas no pós-parto. 

A concentração de AGL é o principal fator determinante de acúmulo de 

triglicerídeos no fígado (Bell, 1981). Durante o período próximo ao parto, as 

concentrações de AGL em bovinos leiteiros aumentam em aproximadamente 1 

mM (Bertics, 1992). 

Em animais que estão em balanço energético positivo, o principal 

substrato para cetogênese hepática é o butirato, já nos períodos de alta 

demanda energética e balanço negativo de energia, há um aumento da lipólise 

e conseqüente aumento de AGL sangüíneo, estes ácidos graxos tornam-se os 

precursores cetogênicos mais importantes (Zammit, 1990). No fígado, os AGL 

são esterificados e exportados para a circulação e utilizados nos tecidos via 

VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) ou, armazenados no parênquima 

hepático, mais especificamente na forma de vacúolos de gordura no citoplasma 

dos hepatócitos (Maclachlan & Culen, 1990). Entretanto, a vaca leiteira tem 

uma capacidade hepática limitada para sintetizar VLDL; além do mais, é pouco 

responsiva aos aumentos na taxa de esterificação de ácidos graxos no fígado 

(Kepple et al., 1988 e Pullen et al., 1990), e este é o fator principal que, contribui 

para desenvolvimento do fígado gordo (Bertics et al., 1992). Herdt (1988) tem 

sugerido que altos níveis de triglicerídeos no fígado predispõe à alteração da 

função hepática, redução no consumo de alimento, baixa produtividade e baixo 

desempenho reprodutivo.    
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Segundo Grummer (1993) e Vazquez-Añon et al. (1994), a esteatose 

hepática ou fígado gorduroso ocorre quando a taxa de síntese de triglicerídeos, 

no fígado é maior que a capacidade de exportação, quer seja por hidrólise ou 

por transporte via VLDL. Os fatores que regulam o destino dos AGL no fígado 

são pouco conhecidos, no entanto, fatores que diminuem a oxidação 

geralmente aumentam a esterificação (Grummer, 1993). 

De acordo com Grummer (1993), a ocorrência de acetonemia está 

geralmente associada com esteatose hepática. A susceptibilidade à esta 

desordem é máxima durante períodos de maior produção de leite, em que há 

grande demanda por glicose, observando-se hipoglicemia, e hipoinsulinemia.  

A cetose é uma doença comum em vacas de alta produção, porém, nem 

sempre é observada clinicamente, podendo estar afetando a produção 

(Gustafsson, 1993) e reprodução (Andersson, 1991). Conforme mencionado 

anteriormente, a função reprodutiva está estreitamente relacionada com a 

deficiência de energia e as mudanças metabólicas e hormonais que ocorrem no 

pós-parto.   

As vacas que parem obesas mobilizam mais gordura corporal, 

desenvolvem fígado gorduroso, e esta condição está associada com longos 

intervalos para a primeira ovulação e fertilidade diminuída (Butler & Smith, 1989 

e Rukkwamsuk et al., 1999), devido ao longo período de balanço energético 

negativo a que estão sujeitas (Garnsworthy et al., 1988; Gearhart et al., 1990; 

Ferguson, 1991; Fergusson et al., 1994; Garnsworthy et al., 1997).  

Altas concentrações de corpos cetônicos (CC) no sangue também foram 

relacionadas com redução na fertilidade (Benjaminsen, 1977, citado por Baird, 

1982), o que sugere uma interferência da cetose na reprodução. Por outro lado, 

Anderson & Emanuelson (1985) não encontraram relação entre o pico de 

concentração de acetona no leite e o intervalo entre o parto e o primeiro 

serviço. Porém, Butler & Smith (1989) sugeriram um efeito negativo de altos 

níveis circulantes de CC sobre o hormônio liberador de gonadotrofina 

hipotalâmica (GnRH), o que segundo os autores explicaria o maior período de 
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serviço, observado nos animais com altas concentrações de CC circulantes. Na 

mesma linha de pesquisa, Andersson & Gustafsson (1991), analisando 15438 

vacas em 471 rebanhos, verificaram que, vacas com altos níveis de acetona no 

leite apresentavam maior freqüência de cistos ovarianos e maior período de 

serviço. Também na Suécia, Emanuelson et al. (1993), estudando vacas de 

1692 rebanhos daquele país, puderam confirmar estes resultados e verificaram 

que a cetose aumentava o risco de ocorrer disfunções ovulatórias. Da mesma 

forma, Dohoo & Martin (1984) também relataram que a cetose aumentava o 

risco de ocorrerem infecções uterinas e cistos ovarianos e Kuzma et al. (1994) 

verificaram a diminuição na eficácia do tratamento para ovários císticos. 

Nos ruminantes, aminoácidos e propionato são os principais 

glicoprecursores, embora, lactato e glicerol também sejam utilizados (Reynolds 

et al., 1994). Há, contudo, necessidade de lembrar-se que, no início da 

lactação, o consumo reduzido de alimentos não fornece quantidades suficientes 

de aminoácidos e de propionato que, em primeira instância devem atender às 

exigências de glicose na glândula mamária. 

Alimentar a vaca durante este período é um desafio, pois trata-se de uma 

fase marcada por mudanças endócrinas, responsáveis pela preparação da 

fêmea para o crescimento final do feto, parto e lactogênese (Grummer, 1994). 

Embora uma dieta bem balanceada possa reduzir os problemas no período de 

transição, este programa ficará comprometido caso haja diminuição de 

consumo, o que acarreta uma deficiência de energia e outros nutrientes. Neste 

contexto, a administração oral forçada de nutrientes pode ser uma ferramenta 

útil para aumentar os níveis de cálcio sangüíneos, minimizar o deficite de 

energia, reidratar o animal e estimular a fermentação ruminal (Stokes & Goff, 

2001). 
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2.4 Período de transição 

 

A produção de leite esperada de uma lactação começa a se configurar 

no período pré-parto ou período seco, que se refere a uma fase preparatória ou 

de transição, período este de pequenas exigências para um período de grandes 

demandas metabólicas, para síntese de colostro e grandes quantidades de 

leite. Esta fase de ajuste coincide com muitas alterações endócrinas e 

metabólicas que, quando não bem coordenadas, podem acarretar problemas 

metabólicos e infecciosos, tais como: hipocalcemia, cetose, deslocamento de 

abomaso, retenção de placenta, laminite e mastite. 

Segundo Grant & Albright (1995), o período de transição pode ser 

dividido em duas fases distintas, de 5 a 7 dias pré-parto, caracterizado por uma 

redução de 30% na ingestão de matéria seca, e de 0 a 21 dias pós-parto, 

durante o qual a ingestão de matéria seca poderá aumentar rapidamente. 

Observações semelhantes foram feitas por outros autores (Coppock et al., 

1972; Lodge et al., 1975 e Jourment & Remond, 1976). Por outro lado, o 

período de transição, segundo Schlatter (1997), varia de 3 semanas antes do 

parto a diferentes períodos pós-parto. 

Segundo Grummer (1994), alimentar a vaca no período de transição é 

um desafio, já que se trata de uma fase marcada por mudanças endócrinas e 

metabólicas provenientes das necessidades da fêmea de suprir o crescimento 

final do feto, parto e lactogênese. O autor observou, no mesmo período, uma 

diminuição no consumo de MS de até 30%, o que naturalmente leva a uma 

deficiência energética quantitativa, com conseqüente perda de peso e 

econômicas (Grummer, 1998). 

Em função destas observações, Grummer (1995) propôs maximizar a 

ingestão de matéria seca no pós-parto, de forma a reduzir a mobilização de 

tecido adiposo e prevenir a retirada excessiva de glicogênio hepático. Porém, 

dados de pesquisas, demonstraram ser inevitável uma diminuição no consumo 

de matéria seca no período de transição, havendo variação na sua magnitude e 
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duração (Copock et al., 1972; Kunz et al., 1985; Grummer, 1995). A 

conseqüência direta é um desempenho reprodutivo comprometido, 

particularmente a possibilidade de uma nova gestação poder estar associada 

negativamente com a magnitude e severidade do balanço energético negativo 

característico do início da lactação (Butler & Smith, 1989; Nebel & McGilliard, 

1993).  

Após o parto, as vacas leiteiras experimentam um lento aumento na 

ingestão de matéria seca, um rápido aumento na produção de leite e aumentam 

a mobilização de tecido adiposo corporal (Garnsworth, 1998; Butler & Smith, 

1989; Gearhart et al., 1990; Van Saun, 1991; Nebel & McGilliard, 1993), 

fenômeno este que pode ser observado em 80% das vacas no início da 

lactação, devido à demanda de energia para a produção de leite estar acima da 

consumida na dieta. 
Na maioria dos casos, o balanço energético negativo extremo ocorre 

durante a primeira e segunda semanas de lactação (Villa-Godoy et al., 1988; 

Butler & Smith, 1989; Zurek et al., 1995), observando-se um equilíbrio entre 

demanda e o consumo de nutrientes por volta de 40 a 50 dias de lactação 

(Staples et al., 1990; De Vries & Veerkamp, 2000), período em que o balanço 

energético está próximo de zero.  

Butler & Smith (1989) observaram uma alta correlação negativa entre 

balanço energético médio e produção de leite (r = -0,8), sugerindo que animais 

de maior mérito genético estariam, inevitavelmente, sujeitos a ovulações 

tardias.  Assim sendo, Villa-Godoy et al. (1988), observaram que as vacas no 

início da lactação, a variação no balanço energético negativo médio esteve 

mais intimamente relacionada com consumo de matéria seca do que com 

produção de leite (r = 0,73 e r = -0,25, respectivamente). Esta condição também 

foi observada por Staples et al. (1990), os quais verificaram que, vacas em 

anestro, consumiram 2,5 a 3,6 kg de MS menos que as vacas que estavam 

ciclando. O atraso no ressurgimento da atividade cíclica ovariana está 

diretamente relacionada com o “status” energético do animal (Santos, 1996; 
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Beam & Butler, 1997 e 1998). Assim, quanto antes ocorrer a primeira ovulação 

pós-parto, maior será o número de ciclos estrais que ocorrem durante o período 

de espera voluntária, havendo também maior expressão de sinais clínicos de 

cio e aumento da fertilidade a primeira inseminação (Thacher & Wilcox, 1973). 

Para Roche et al. (2000), quando a vaca leiteira pós-parto retira reserva 

corporal para balancear seu estado energético, esta mobilização de gordura é o 

maior fator de risco associado com períodos anovulatórios prolongados. 

Entretanto, Kadokawa et al. (2000) afirmam que não é certo se a mobilização 

de gordura por si só pode afetar o tempo da primeira ovulação pós-parto. Uma 

das razões para esta incerteza é que se conhece muito pouco sobre o 

mecanismo fisiológico que liga atividade do tecido adiposo e o eixo reprodutivo. 

Tem-se observado que, durante o período de balanço energético 

negativo, a glicemia, insulinemia e também os níveis de IGF1 estão baixos, bem 

como as freqüências dos pulsos de GnRH e LH. Por outro lado, as 

concentrações plasmáticas de progesterona também são afetadas pelo BEN 

em vacas leiteiras. Estudos in vivo e in vitro demonstraram que estes hormônios 

afetam a foliculogênese, ovulação e produção de esteróides (Santos, 1998). 

Conforme citado anteriormente, o efeito do BEN sobre a função ovariana 

pós-parto pode ser mediada pelo fator de crescimento semelhante a insulina 

(IGF-I) (Spicer et al., 1990 e Butler, 2000); mais recentemente, um sinal direto 

do tecido adiposo a leptina tem também sido proposta. Trata-se de um 

hormônio produzido principalmente pelos adipócitos, o qual regula o consumo 

de alimento, agindo como sinal metabólico, no sistema nervoso central que 

atuaria nos núcleos que controlam a liberação pulsátil do hormônio luteinizante 

(Cunningham et al., 1999 e Blache et al., 2000a).  

Para Stephenes et al. (1995), a leptina é uma proteína de 16K-D, (quilo 

daltons), produto do gene obeso produzido primariamente pelo tecido adiposo, 

o qual exerce um importante papel na regulação do consumo de alimento e 

peso corporal. Como um hormônio que interage na saciedade, suas 

concentrações podem mudar em respostas ao consumo de calorias, suprimindo 
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o apetite, aumentando a taxa metabólica, regulando o ganho de peso e 

deposição de gordura (Considine et al., 1996; Granowitz, 1997 e Zhang et al., 

1994). Estudos em humanos demonstraram uma correlação positiva entre a 

liberação e síntese de leptina e índice de massa corpórea ou percentagem de 

gordura corporal (Ahima et al., 1996; Sinha et al., 1996 e Nagatani et al., 2000). 

A leptina parece ser responsável por mudanças na secreção de LH em 

animais que estão em balanço energético negativo. Em bovinos, poucos 

estudos têm sido feitos, mas o jejum tem mostrado que a leptina suprime a 

síntese e reduz a atividade pulsátil do LH em novilhas pré-púberes (Amstalden 

et al., 2000). Durante o período de BEN, tem–se observado algumas alterações 

na concentração de hormônios ligados à função reprodutiva. Neste sentido, o 

tratamento com leptina impediu a queda da freqüência do pulso de LH induzido 

pelo jejum em macacos, ratos e ovinos machos tratados com estradiol (Finn et 

al., 1998; Nagatani et al., 1998 e 2000).  

Para alguns autores, os resultados de pesquisas sugerem que a leptina é 

um importante regulador das funções reprodutivas e pode ser um indicador da 

ligação entre “status” nutricional e reprodução (Smith et al., 2002).     

 
2.4.1 Suplementação com produtos energéticos no período de transição 

 

As constatações científicas da importância sobre o período de transição 

em vacas leiteiras de alta produção são claras no que diz respeito as grandes e 

complexas mudanças endócrino-metabólicas que, comprometem de diversas 

maneiras, a produção e a eficiência reprodutiva, energética dependentes.  A 

hipofagia, lipólise e disfunções ovarianas pós-parto são resultados da 

deficiência energética no período de transição.  

A maior fonte de energia para os ruminantes são os ácidos graxos 

voláteis (AGV) encontrados no rúmen, provenientes quase que em sua 

totalidade, da fermentação dos carboidratos dietéticos. A concentração total de 

AGV no rúmen, e a respectiva quantidade de cada um depende tanto da 
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composição da ração, nível de consumo e manejo alimentar. Dietas ricas em 

amido e sacarose favorecem a formação do ácido propiônico, um precursor de 

glicose, cuja síntese é feita por dois mecanismos; o primeiro envolve a 

formação de oxaloacetato e succinato e o segundo envolve a formação do 

acrilato.  

Muitas pesquisas têm sido realizadas com gorduras inertes e ionóforos 

como a lasalocida e monensina, produtos de fermentação de vários 

actinomicetos, cujo modo de ação difere da maioria dos antibióticos; 

basicamente alterando os movimentos dos íons através das membranas 

biológicas, podendo afetar bactérias, protozoários e fungos (Russel, 1997). 

Algumas substâncias gliconeogênicas foram inicialmente utilizadas em 

ruminantes, estritamente com fins terapêuticos, como a glicerina (Glicerol) e o 

propileno glicol, utilizadas no tratamento de acetonemia da vaca leiteira, 

acetonemia gestacional dos ovinos e como terapia de suporte. Não é prática 

recente, já que os primeiros trabalhos datam da década de 50 (Johnson, 1954; 

Maplesden, 1954, citados por Juchem, 2000). 

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pelo uso de propileno 

glicol administrado oralmente em vacas no período de transição com o objetivo 

de reduzir a incidência de cetose e aumentar as concentrações plasmáticas de 

glicose, insulina, colesterol e IGF1 (Canfield et al., 1990; Grummer et al., 1994 e 

Formigoni et al., 1996). 

O propileno glicol ou 1,2-propanodiol é um álcool de aparência cristalina 

e oleosa, gliconeogênico, usado para tratar cetose pós-parto, pois quando 

administrado por via oral, escapa intacto da fermentação ruminal, quase na sua 

totalidade, é absorvido no intestino e transformado em glicose no fígado, 

primeiramente pela rota do lactoaldeído com subsequente oxidação a lactato 

(Studer et al., 1993). Waldo & Schultz (1960) encontraram maior aumento de 

glicose sangüínea com o uso de propileno quando comparou, propileno glicol, 

propionato de sódio, lactato de sódio, mistura de lactato e sucrose administrado 

intraruminalmente. Os autores sugeriram que, a maior glicemia foi 
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provavelmente devido à absorção direta mais absorção dos produtos de 

fermentação. O aumento na produção de leite foi menor para o propileno 

quando comparado com propionato de sódio. Por suas características, têm sido 

utilizado, sobretudo, na forma de “Drench” (ingestão forçada), embora, alguns 

trabalhos tenham avaliado sua inclusão na dieta total ou no concentrado (Sauer 

et al., 1973; Formigoni et al., 1996 e Fonseca et al., 1997). 

Waldo & Schultz (1960) avaliaram o comportamento ruminal e sangüíneo 

de vacas recebendo, entre outros energéticos, o propileno glicol. Este produziu 

a maior resposta em glicose sangüínea (60 mg/dL) e a segunda em ácido 

propiônico ruminal (+ 76 mg/100 mL). Os autores concluíram que, o efeito 

hiperglicêmico do propileno glicol era conseqüência, em grande parte de sua 

absorção intacta e, em menor grau, da produção de ácido propiônico, portanto, 

sendo uma excelente alternativa para o tratamento de casos clínicos de cetose. 

Segundo Emery et al. (1964), fornecendo até 2,5 kg de propileno glicol 

aproximadamente, relataram alteração na proporção molar de ácido propiônico 

(30,3%), em relação ao grupo controle (19,1%) e, no laboratório conseguiram a 

recuperação do propileno glicol, após a incubação in vitro por 24 horas de 65 a 

84%, e de apenas 32 a 40% quando o mesmo processo se deu em 3 horas. Por 

Czerkawski & Breckenfidge (1973), citados por Juchem (2000), 

estudaram o efeito da dieta sobre a utilização do propileno glicol quando 

incubado in vitro por 4 horas, observaram que: houve uma utilização de 22% 

em dieta contendo feno, 49% quando incluíram concentrado e 100% quando 

incluíram a polpa de beterraba. Os autores sugeriram que a população 

microbiana predominante pode influenciar na degradação ruminal do propileno 

glicol. 

De acordo com Sauer et al. (1973) trabalhando com níveis de propileno 

glicol (0, 3, 6, e 9%) do concentrado nas oito primeiras semanas da lactação, 

observaram uma redução na incidência de testes positivos para a cetose 

subclínica no leite (26,7; 17,2; 5,6 e 6,3%, respectivamente). Resultados 

semelhantes foram também observados com os níveis de AGL sangüíneos, 
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menores para os níveis de 6 e 9%, muito embora, o nível de 3% tenha sido 

semelhante aos demais em diminuir os níveis plasmáticos de beta-

hidroxibutirato em relação ao controle. 

O conhecimento do metabolismo energético de animais no período de 

transição modificou a orientação das pesquisas. O propileno glicol passou a ser 

avaliado mais intensamente nos períodos pré e pós-parto, uma vez que, a 

mobilização do tecido adiposo corporal tem início nas últimas semanas de 

gestação (Bertics et al., 1992 e Tesfa et al., 1999). 

Fornecendo um litro de propileno glicol durante os 10 dias antes do 

parto, Studer et al. (1993) observaram uma redução significativa nos níveis 

plasmáticos de beta-hidroxibutirato e AGL (32%), bem como um aumento nas 

concentrações de insulina, durante o período de fornecimento. As vacas 

tratadas com propileno glicol apresentaram também menor concentração de 

triglicerol hepático do primeiro ao vigésimo primeiro dia de lactação. Não houve 

diferença significativa para os parâmetros sangüíneos avaliados durante a 

lactação, embora, os níveis de AGL tivessem mantido o mesmo padrão 

observado durante o período de fornecimento do propileno glicol. Da mesma 

forma, Formigoni et al. (1996) avaliaram o fornecimento de 300 mL de propileno 

glicol misturado à dieta total, durante o período pré-parto e sob a forma de 

“Drench”, durante os primeiros doze dias da lactação, não tendo observado 

diferença nos níveis sangüíneos de beta-hidroxibutirato e insulina, já os animais 

tratados, tiveram concentrações menores de AGL durante o período em que foi 

administrado sob a forma de “drench.” 

Fonseca et al. (1997) também forneceram 300 mL de propileno glicol 

durante o pré-parto e início de lactação, não tendo observado efeito significativo 

nas concentrações plasmáticas de beta-hidroxibutirato, AGL e glicose, nem tão 

pouco efeito sobre a incidência de cetose subclínica e intervalo entre parto e 

primeiro cio. Entretanto, os autores observaram maior produção de leite na 

quarta e quinta semanas de lactação para as vacas do tratamento com 

propileno glicol. Ruegsegger & Schultz (1986) não encontraram diferenças entre 
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as concentrações de glicose, Beta hidróxibutirato e AGL no plasma de vacas 

tratadas com 125 mL de propileno glicol.  

Grummer et al. (1994) avaliaram a utilização via oral de quatro níveis de 

propileno glicol (0, 296; 592 e 887 mL) aplicados a novilhas Holandesas sob 

restrição alimentar, de até 50% do consumo voluntário. A restrição alimentar, 

mimetizou as alterações de consumo e metabolismo energético, que 

normalmente ocorrem em vacas nas três semanas que antecedem ao parto. Os 

autores observaram aumento linear das doses de propileno glicol sobre os 

níveis plasmáticos de glicose, insulina e, diminuição de beta hidroxibutirato e 

AGL. A maior resposta por mililitro de propileno glicol ocorreu na dose de 296 

mL, embora a maior dose (887 mL), tenha sido eficiente em gerar valores 

semelhantes aos encontrados antes da restrição alimentar. Os autores 

concluíram que, 296 mL de propileno glicol são quase tão eficientes quanto 887 

mL em reduzir os níveis plasmáticos de AGL para as novilhas que participaram 

deste experimento. 

Fornecendo 2,5 mL de propileno glicol por quilo de peso metabólico (341 

mL para vacas e 307 mL para novilhas), Christensen et al. (1997) avaliaram  

formas de fornecimento (ingestão forçada, no concentrado e na dieta total). A 

administração forçada ou no concentrado produziram níveis de insulina 

superiores aos observados com a administração de propileno glicol na dieta 

total e também foram mais eficientes em reduzir AGL em vacas sob restrição 

alimentar, porém não encontraram diferenças para beta-hidroxibutirato e 

glicose. 

De acordo com Birchen et al. (2000), o fornecimento de 228 mL de 

propileno glicol sob a forma de “Drench” para vacas Jersey, a partir de uma 

semana antes do parto até a primeira semana de lactação, provocou aumento 

na concentração de glicose ao parto, menores concentrações de beta-

hidroxibutirato e menor perda da condição corporal para as vacas tratadas.      

Além do uso do propileno glicol, o uso do propionato de cálcio tem 

despertado um maior interesse devido à presença do mineral poder ajudar na 
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diminuição das hipocalcemias. Outras vantagens do uso do propionato seriam o 

fornecimento de energia prontamente disponível devido às propriedades 

gliconeogênicas do propionato e causaria um aumento da ingestão de matéria 

seca, devido a inibição de crescimento de fungos nos alimentos (Schlatter, 

1997). 

A mobilização de cálcio inicia-se na fase final de gestação (Horst et al., 

1994), e continua com o início da produção de leite, quando se requerem 

grandes quantidades de cálcio sérico. Estas necessidades são supridas através 

do cálcio da dieta ou derivado do cálcio armazenado nos ossos. A remoção do 

cálcio dos ossos exige numerosas enzimas, vitaminas D e um pH sérico 

adequado (Horst et al., 1994). Muito embora, as hipocalcemias sejam tratadas 

com injeções de sais de cálcio, as vacas que sofreram do problema, após a 

recuperação, são mais susceptíveis a problemas metabólicos e a doenças 

infecciosas (Curtis et al., 1983; Curtis et al., 1984 e Risco et al., 1984).  

 Embora, o efeito do cálcio no sangue não seja tão rápido como o do 

cloreto, a atividade do propionato poderia ser mais sustentada (Goff & Horst, 

1994). O propionato não tem um efeito acidificante no pH do sangue e, poderia 

servir como precursor gliconeogênico quando a vaca estiver em balanço 

negativo de energia (Goff et al., 1996). 

A adição de propionato na dieta do ruminante durante o pré-parto tem 

dois efeitos. Primeiramente, coloca o animal em melhor balanço de energia, e a 

relação de VLD/NEFA irá favorecer o metabolismo dos ácidos graxos hepáticos 

e segundo, o metabolismo de ácidos graxos para acetil-CoA é balanceado pelo 

efeito gliconeogênico do propionato. Este efeito gliconeogênico do propionato 

ocorre, porque o propionato no fígado é metabolizado para oxaloacetato. Este 

produto pode ser utilizado diretamente para balancear a produção de acetil-CoA 

da beta oxidadação da gordura no ciclo de Krebs, mas a maioria desse novo 

oxaloacetato, entretanto, é utilizado para gerar nova glicose através do 

processo reverso da glicólise e, esta nova glicose pode ajudar na diminuição da 

cetose e maior produção de leite (Schlatter, 1997). 
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Rufino et al. (1997) administraram 114 g/dia de propionato de cálcio via 

oral e, observaram aumento na produção de leite, insulina e glicose plasmática, 

porém, não observaram alteração nos ácidos graxos voláteis (AGV) 

encontrados no rúmen, que são provenientes quase que em sua totalidade, da 

fermentação dos carboidratos dietéticos, e constituem a maior fonte de energia 

para os ruminantes. A concentração total de AGV no rúmen, e a respectiva 

quantidade de cada um depende tanto da composição da ração, nível de 

consumo e manejo alimentar. Dietas ricas em amido e sacarose favorecem a 

formação do ácido propiônico, um precursor de glicose, cuja síntese é feita por 

dois mecanismos; o primeiro envolve a formação de oxaloacetato e succinato e 

o segundo envolve a formação do acrilato.  

Don Aslup & Schlatter (1997) também usando o mesmo produto na ração 

total, quando ofereceram 114 g por animal, durante 14 dias, para 700 vacas, 

encontraram diminuição dos corpos cetônicos, deslocamento de abomaso, 

retenção de placenta e aumento de hipocalcemia e pico de produção. Da 

mesma forma, Olson & Schlatter (1997) encontraram redução de 19% para 14% 

de desordens metabólicas, quando forneceram 114 g de propionato de cálcio 

para vacas em transição. Welser & Schlatter (1997) também forneceram 114 g 

de propionato de cálcio por animal, iniciando 3 dias antes do parto até 9 dias 

pós-parto, e encontraram uma redução de 7% de cetose, 11% de hipocalcemia, 

2% de deslocamento de abomaso e 6% de múltiplos sintomas clínicos.  



 

  

 

 

 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Local 
 

O presente projeto foi realizado em duas Fazendas comerciais, ambas 

com criação de gado Holandês, localizadas nos municípios de Araras (Fazenda 

1) e Engenheiro Coelho (Fazenda 2), Estado de São Paulo. 

 
3.2 Animais 

 

Foram utilizados 165 animais, sendo 132 vacas e 33 novilhas 

Holandesas P.O e P.C, que tiveram suas parições entre 15 de março a 15 de 

junho de 1999. A Fazenda 1 contribuiu com 96 vacas e 26 novilhas e a Fazenda 

2 com 36 vacas e 7 novilhas. As colheitas de dados iniciaram em 15 de março e 

se estenderam até 12 de agosto de 1999, totalizando um período de 150 dias 

de experimento. os animais foram manejados em sistema de confinamento tipo 

“free-stall” e com programa de alimentação com dieta total. Os animais do 

experimento não foram separados dos demais e foi seguido o mesmo sistema 

de manejo de cada propriedade. 

 
3.3 Tratamentos 

 

Os tratamentos experimentais foram os seguintes: 

A) Tratamento 1- Controle (C), este grupo foi composto de 41 animais (31 

vacas e 10 novilhas) submetidos às mesmas condições de manejo aplicados 
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aos demais tratamentos. Das 31 vacas, vinte e três eram da Fazenda 1 e 

oito da Fazenda 2. Das 10 novilhas, oito eram provenientes da Fazenda 1 e 

duas da Fazenda 2. 

B) Tratamento 2- Drench (DR), administração via oral de ”Dairy Power 

Drench”, em 42 animais, (31 vacas e 11 novilhas), que receberam os 

tratamentos conforme as recomendações do fabricante, ou seja, 3 

aplicações, sendo a primeira no dia do parto e por mais dois dias 

consecutivos. Das 31 vacas, vinte e três eram provenientes da Fazenda 1 e 

oito da Fazenda 2. Das 11 novilhas, nove eram da Fazenda 1 e duas da 

Fazenda 2. O produto, comercializado em embalagens de 500 g, era diluído 

em 25 a 30 litros de água morna e administrado via oral através de uma 

sonda. A composição do Dairy Power Drench, de acordo com o fabricante 

é a seguinte: levedura (Yea-Sacc), carbonato de cálcio, bicarbonato de 

sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobalto, sulfato de magnésio, cromo 

quelatado, vitaminas do complexo B, propileno glicol, dextrose e 

flavorizantes. 

C) Tratamento 3- Propileno glicol (PG), administração diária de 500 mL de 

propileno glicol  oralmente em 43 animais (33 vacas e 10 novilhas), iniciando 

em média treze dias antes da data provável do parto até 49 dias pós–parto. 

Das 33 vacas, a Fazenda 1 contribuiu com vinte e três, e a Fazenda 2 com 

dez. Das 10 novilhas, oito eram provenientes da Fazenda 1 e duas da 

Fazenda 2. O propileno glicol foi administrado aos animais via oral (500 mL 

por dia), sempre pela manhã. 

D) Tratamento 4- Propionato de cálcio (PC), administração, diária de 500 g de 

propionato de cálcio via oral, em 39 animais (37 vacas e 2 novilhas), sendo 

o tratamento iniciado em média onze dias antes da data provável do parto 

até 51 dias pós-parto. Das 37 vacas, 27 eram da Fazenda 1 e dez da 

Fazenda 2. E das 2 novilhas, cada fazenda contribuiu com uma. O 

propionato foi adquirido em embalagens de sacos plásticos, que continham 

20 kg na forma de pó. O produto foi colocado em garrafas de vidros de um 
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litro e completado ao foi adicionado volume de água suficiente para um litro, 

após homogeneização por agitação, a solução era  fornecida aos animais, 

nos mesmos horários do grupo anterior. OBS.: Neste grupo duas novilhas 

morreram e uma vaca apresentou problema respiratório devido a ingestão 

por falsa via. 

 

3.4 Variáveis avaliadas 
 
3.4.1 Escore de condição corporal 

 

O escore de condição corporal (ECC), foi avaliado semanalmente, 

segundo a metodologia de Wildman et al. (1982). O qual usa uma escala de 1 a 

5, onde 1 (magra) e 5 (gorda),  sendo utilizados intervalos de 0,25 pontos.  

A variação do escore corporal foi obtida da diferença entre o ECC da 

semana 6 e da semana 1 para cada animal. 

 
3.4.2  Peso corporal 

 

Foi realizada a aferição do peso corporal dos animais com auxílio da fita 

barimétrica, no mesmo dia da avaliação da condição corporal. Este 

procedimento foi realizado sempre pela mesma pessoa, para evitar a 

possibilidade de interferência do avaliador.  

A variação do peso corporal foi obtida da diferença entre o peso na 6a 

semana e na 1a semana experimental para cada animal. 

 A variação diária do peso corporal corresponde à perda diária de peso 

durante o período experimental. 
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3.4.3 Produção de leite 
 

Os animais foram ordenhados 3 vezes ao dia e a produção de leite foi 

medida individualmente uma vez por semana em todos os animais. 

 
3.4.4 Parâmetro sangüíneo  

 

As amostras sangüíneas foram colhidas uma vez por semana em tubos 

“vacuntainer” com oxalato de potássio e fluoreto de sódio, para a determinação 

dos ácidos graxos livres. Amostras em duplicata foram colocadas em caixa 

isotérmica até chegar ao local de centrifugação, que demorava 

aproximadamente 3 horas e então foram centrifugadas a 3000 x g, durante 20 

minutos. O plasma foi colocado em tubos “eppendorf”, em duplicata e 

armazenados em “freezer” a –200C para posterior análise. As análises de 

ácidos graxos livres foram realizadas com o uso do KIT NEFA C (WAKO 

Chemicals, Code no. 994-75409E). Este teste se baseia no método enzimático 

colorimétrico adaptado para ser usado em placas de microtítulo e posterior 

leitura em aparelho tipo “Elisa Reader”, com filtro de 550nm e apresenta os 

resultados em micromolar por litro.  

 
3.4.5 Parâmetros reprodutivos 

 

Foram avaliados o número de dias para o aparecimento do primeiro cio 

pós-parto, período de serviço e número de serviços por concepção. 

 
3.4.6 Amostragem do alimento 

 

As amostras de ração completa foram colhidas mensalmente e a cada 

duas colheitas, retirou-se uma amostra a qual foi armazenada a –180 C para 

posterior análise bromatológica, a qual foi realizada no laboratório de análise 
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bromatológica da AGRIBANDS, análises de MS, PB, EE, FB, MM, Ca e P foram 

analisados segundo AOAC (1985), FDN e FDA segundo Van Soest et al. 

(1991). A composição bromatológica das dietas está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição bromatológica das dietas das vacas em lactação das 
Fazendas 1 e 2, com base na matéria seca. 

 
Composição Fazenda 1 Fazenda 2 

MS (%) 51,65 44,45 
PB (%) 16,96 17,08 
EE (%) 4,76 4,58 
FB (%) 17,65 17,13 
FDA (%) 20,89 21,0 
FDN (%) 36,34 39,1 
MM (%) 6,0 6,63 
Ca (%) 0,9 0,81 
P (%) 0,32 0,29 
ENN (%) 54,65 54,59 
NDT (%) 71,71 71,33 
MS=matéria seca; PB=proteína bruta, EE=extrato etéreo; FB=fibra bruta; FDA=fibra em 
detergente ácido; FDN=fibra em detergente neutro; MM=matéria mineral; Ca=cálcio; P=fósforo; 
ENN=extrativo não nitrogenado; NDT=nutrientes digestíveis totais. 
 

3.5 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram analisados através do programa computacional 

Statistical Analysis System (SAS Institute Inc., 1985), sendo anteriormente 

verificada a normalidade dos resíduos pelo Teste de Shapiro-Wilk (PROC 

UNIVARIATE) e as variâncias comparadas pelo Teste de Hartley (Ott, 1983). 

Os dados que não atenderam a estas premissas foram submetidos à 

transformação logarítmica [Log(X+1)] ou pela raiz quadrada [RQ(X+1/2)]. Os 

dados originais ou transformados, quando este último procedimento foi 

necessário, foram submetidos à análise de variância que separou como causas 

de variação efeito de tratamento e efeito dos blocos formados em função da 

fazenda (Fazenda 1 e 2) e do números de partos (primíparas ou multíparas). 
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 As análises referentes aos valores de produção de leite, escore de 

condição corporal, peso vivo, variação diária do peso corporal dos animais e 

ácidos graxos livres foram analisados conforme descrito anteriormente, porém, 

foram acrescidos do fator medidas repetidas no tempo, referentes aos diversos 

momentos de colheita dos dados semanais (Tabela 2). As probabilidades das 

interações com o tempo foram determinadas pelo teste de Greenhouse-Geisse, 

utilizando-se o comando “REPEATED” gerado pelo procedimento GLM (PROC 

GLM do SAS). As análises por tempo somente foram realizadas quando as 

interações entre tempo e tratamentos foram significativas. A avaliação do efeito 

tempo dentro de cada tratamento foi realizada através de regressão, onde 

utilizou-se contrastes polinomiais. Na presença de efeito linear ou quadrático foi 

obtida a respectiva equação de regressão e o coeficiente de determinação (R2).  

 Na presença de efeito de tratamento, a comparação entre as médias 

dos tratamentos foi realizada através do teste de Tukey. Utilizou-se um nível de 

significância de 5% para todos os testes realizados, exceto quando 

especificado. 

 

Tabela 2. Esquema da análise de variância em delineamento 
em blocos casualizados com 6 medidas repetidas no 
tempo. 

 
Causas de variação Graus de Liberdade 
Tratamentos 3 
Número de lactações        1 
Fazenda 1 
Resíduo A 154 
    Sub-parcelas 159 
Tempos 5 
Interação Tempo x Tratamento 15 
Interação Tempo x Lactações 5 
Interação Tempo x Fazenda 5 
Resíduo B 770 

 



 
 
 

 
4 RESULTADOS E  DISCUSSÃO 
 

4.1 Condição corporal 
 
4.1.1 Escore de condição corporal (ECC) 

 

Para a variável escore de condição corporal não foi observada interação 

entre tratamento e tempo. Entretanto, houve uma tendência (P=0,0752) de 

efeito de tratamento sobre o escore de condição corporal e efeito significativo 

de tempo (P=0,0001), observando-se ser este de comportamento quadrático 

(P=0,0001). Estes efeitos encontram-se nas Tabelas 4 e 5 e Figura 1.  

Durante todo o período experimental, as vacas que receberam “Drench” 

tenderam a apresentar uma condição corporal 6% superior somente em relação 

ao grupo que recebeu propileno glicol (Tabela 3). 

Apesar de não ter sido observada interação entre tempo e tratamento, 

durante as 3 primeiras semanas de experimento, não houve diferença no ECC 

(P=0,1281) entre os tratamentos. Já na quarta semana, houve uma tendência 

(P=0,0719) do ECC das vacas tratadas com o “Drench” ser maior quando 

comparado com o grupo de vacas tratadas com propileno glicol. Este efeito 

passou a ser significativo (P=0,0097) na quinta semana, sendo que, na sexta 

semana obteve-se novamente uma tendência (P=0,0751) do ECC ser maior 

para o grupo “Drench” comparado com o propileno glicol.  

 Estes resultados estão de acordo  com os  encontrados por Domeq et al. 

(1997), os quais relataram perdas de 0,37 unidades de condição corporal entre 

a primeira e quarta semana de lactação em um estudo realizado com 720 vacas 
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em dois rebanhos comerciais sem adição de suplementos energéticos. Da 

mesma forma, Mashek & Beede (2000) observaram perda de 0,13 e 0,27 ECC, 

para as vacas entre a terceira e sexta semana pós-parto que tiveram tratamento 

com dieta rica em energia e vacas tratadas com baixo nível de energia, 

respectivamente. Os autores testaram a hipótese de que as vacas recebendo  

uma dieta de alta energia por um período longo poderiam melhorar o “status” 

energético no início da lactação e, pelos resultados, observaram uma menor 

perda da condição corporal neste grupo de animais.  

Durante as 6 semanas do experimento, o ECC para o grupo de vacas 

tratadas com propileno glicol foi 3,0. Este resultado  apresenta-se semelhante 

ao encontrado por Fonseca (1997) de 3,11, tendo este utilizado apenas 15 

doses de 300 mL de propileno glicol, com administração diária (do quarto dia 

pré-parto até o parto) e em dias alternados (do 10º ao sexto dia pré-parto e do 

parto até o 16º dia pós-parto). Studer (1993) também encontrou resultados 

semelhantes (ECC de 3,1), ao do presente experimento para as vacas que 

receberam 1L de PG, diariamente, durante 7 dias anteriores à data provável do 

parto. Da mesma forma, Juchem (2000) forneceu 300 mL diários e os animais 

apresentaram ECC de 3,13 na sexta semana de lactação. Porém, seus animais 

apresentaram produções de leite maiores (31,18kg) que os animais do presente 

experimento. Talvez o uso de menor quantidade de propileno glicol possa 

causar o mesmo efeito gliconeogênico, conforme resultados obtidos por 

Grummer et al. (1994) ou doses maiores de PG possam diminuir a ingestão de 

matéria seca, conforme citação de Fisher et al. (1973) e Christensen et al. 

(1997). 

Embora os dados de ECC sejam diferentes nos diferentes experimentos,  

Gearhart et al. (1990) define como condição corporal ideal para vacas em cada 

estágio de lactação, sendo aquela que otimiza a produção de leite, minimiza os 

problemas de saúde e desordens reprodutivas e maximiza o retorno econômico 

dos animais. Para Grummer (1994), o manejo ideal para a vaca no período de 

transição é que o parto ocorra em boa condição corporal, diminua a incidência 
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de fígado gorduroso, maximize a ingestão de matéria seca (MS), que o BEN 

não seja acentuado e que as funções e eficiências reprodutivas não sejam 

diminuídas. Devemos ressaltar que Gearhart et al. (1990) afirmaram que a 

utilização de energia metabolizável para ganho de peso é maior para as vacas 

em lactação do que no período seco e que o período seco pode ser muito curto 

para as vacas recuperarem a perda de condição corporal. 
 Loeffler et al. (1999) encontraram forte correlação entre a incidência de 

febre do leite e perda de condição corporal. Também observaram que o ECC 

médio de todos os tratamentos na primeira semana foi de 3,31, enquanto que 

ao final do experimento (sexta semana) foi de 3,04, apresentando um efeito 

quadrático.  

Dell’Orto et al. (2000) observaram que a condição corporal aos 15 dias 

pós-parto tendeu ser maior nas vacas tratadas com uma mistura de propileno 

glicol, dextrose e probióticos, quando comparada com o grupo controle (3,43 vs. 

3,25 respectivamente), enquanto no período seco a média do ECC foi de 3,7 e 

não houve diferença entre os grupos. Esta média foi superior às encontradas no 

presente experimento.  

No início da lactação, vacas leiteiras de raças especializadas, não 

mantêm um balanço energético positivo devido a alta produção e a capacidade 

limitada de ingestão de alimentos, portanto disponibilizam as reservas corporais 

através da lipólise, acarretando diminuição da condição corporal e ou do peso 

(Otto, 1991). As vacas que chegam ao parto com excessiva condição corporal, 

geralmente perdem mais peso durante o início da lactação e pode ter influência 

negativa na reprodução e produção de leite (Garnsworthy, 1988).  

No presente experimento, provavelmente não deve ter ocorrido alta taxa 

de lipólise, pois a variação da condição corporal foi pequena. Snijders et al. 

(2001) encontraram uma variação do ECC de 0,47 entre o parto e o 72º dia e 

0,23 entre o parto e o 70º dia, para vacas de alto e médio mérito genético para 

produção de leite, respectivamente, embora estes autores não tenham 

administrado suplementos energéticos. Os autores observaram também que a 
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condição corporal influenciou a qualidade dos embriões, pois os embriões 

oriundos de vacas com baixo ECC apresentavam menores taxas de clivagem e 

menores taxas de desenvolvimento do que as vacas em melhor condição 

corporal.  

 

Tabela 3. Efeitos dos tratamentos sobre o escore de condição corporal durante 
o período experimental. 

 Tratamentos    
Semana C DR PC PG Média EPM P 

1 3,3 3,4 3,3 3,2 3,3 0,029 0,2886 
2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,2 0,027 0,2676 
3 3,1 3,2 3,2 3,0 3,1 0,027 0,1281 
4    3,1ab

  3,2a    3,1ab  3,0b 3,1 0,027 0,0719 
5      3,0AB

b   3,2A
a       3,1AB

ab   3,0B
b 3,1 0,024 0,0097 

6    3,0ab  3,1a   3,1ab 3,0b 3,0 0,024 0,0751 
Média 3,1A

ab 3,2A
a 3,2A

ab 3,0A
b 3,1 0,011 0,0752 

C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão da 
média; P=probabilidade estatística. 
Letras diferentes sobrescritas dentro de cada linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 
a 5% e subescritas a 10%.   
 
 
Tabela 4. Probabilidades estatísticas dos efeitos de tratamento e tempo e sua 

interação sobre o escore de condição corporal. 
Efeito P 

Tratamentos 0,0752 
Tempo 0,0001 
    Linear 0,0001 
    Quadrático  0,0001 
Tratamento x Tempo 0,7754 
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Tabela 5. Equações de regressão para efeito de tempo dentro de cada 
tratamento, sobre o escore de condição corporal, coeficiente de 
determinação (R2) e probabilidade. 

   P 
Trat Equação R2 L Q 

C ECC=3,321-0,0576 sem 0,0759 0,0001 0,2652 
DR ECC=3,379-0,0461 sem 0,0623 0,0002 0,1750 
PC ECC=3,359-0,0530 sem 0,0845 0,0001 0,2887 
PG ECC=3,242-0,0555 sem 0,0888 0,0001 0,0579 
Total ECC=3,433-0,135 sem + 0,0118 sem2 0,0730 0,0001 0,0001 

Trat.=tratamentos; C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno 
glicol; R2=coeficiente de determinação; P=probabilidade; L=efeito linear; Q=efeito 
quadrático, sem=semana, sem2=semana x semana, ECC=escore de condição corporal. 

 

    ECC= escore de condição corporal   

Figura 1- Efeitos dos tratamentos sobre o escore de condição corporal 
durante o período experimental.  
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4.1.2 Variação no escore de condição corporal  

 

 Não houve diferença (P=0,7774) na variação da condição corporal entre 

os tratamentos durante o período experimental (Tabela 6). Em média, as vacas 

perderam 0,28 pontos no escore corporal. Portanto, considerando que uma 

unidade de perda representa uma redução de 84 kg de peso vivo (NRC, 2001), 

as vacas nos 49 dias de experimento após o parto perderam aproximadamente 

23,5 kg. 

 
Tabela 6. Diferença de ECC (ECC6 – ECC1) das vacas durante o período 

experimental 
Tratamentos  C DR PC PG Média EPM P 

Variação - 0,26 - 0,26 - 0,30 - 0,30 - 0,28 0,0207 0,7774 
C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão 
da média; P=probabilidade. 
Variação=diferença entre o ECC na semana 6 e na semana 1. 

 

O ECC para as vacas tratadas com o propionato de cálcio deste 

experimento foi de 3,2 no final do experimento, portanto uma queda de 0,30 

unidades quando comparado com a semana inicial, enquanto que Don Aslup & 

Schlatter (1997) obtiveram queda de 0,22, apesar destes autores terem 

utilizado apenas 114 g do mesmo produto. 

Moallen et al. (1997) observaram uma perda de 0,68 de ECC no grupo 

controle, porém neste experimento ocorreu uma perda de 0,26 para o mesmo 

grupo. Buckley et al. (2000) observaram maior perda de condição corporal para 

os animais de alto mérito genético para produção de leite, sendo que este 

grupo perdeu em média 0,13 kg/dia nas 8 primeiras semanas, enquanto as 

vacas de médio mérito genético perderam em média apenas 0,08 kg/dia no 

mesmo período. Heuwieser et al. (1994) também encontraram perdas de ECC 

iguais a 0,46, 0,68, 0,44 e 0,52 para quatro diferentes propriedades. Da mesma 

forma, Jorritsma et al. (2000) encontraram perdas de 0,5 e 0,7 unidades de 



61     
 

escore corporal quando avaliaram animais com concentrações de triglicerol 

menores de 50 mg/g e maiores de 50 mg/g, respectivamente. 

Talvez o fato dos animais deste experimento não terem apresentado 

ECC muito alto ao parto pode ter contribuído para uma menor variação do 

mesmo e menor diminuição no consumo de matéria seca no período 

transicional, podendo ser atribuído ao bom manejo nutricional das 

propriedades. Outra hipótese seria que os animais não eram de altíssima  

produção (23 kg na primeira semana), não havendo assim necessidade de 

utilização de grandes quantidades de reservas corporais e consequentemente 

menor variação na condição corporal. 

 
4.2 Peso dos animais 
 
4.2.1 Peso corporal (PC) 

 

Não houve diferença (P=0,8698) na perda de peso dos animais entre os 

tratamentos (Tabela 7  e Figura 2). Da mesma forma, não foi observado efeito 

de interação tempo e tratamento (P=0,8223) (Tabela 8). Entretanto, o peso 

corporal sofreu um efeito quadrático no tempo (P=0,0001), estando esta 

equação apresentada na Tabela 9. 
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Tabela 7. Efeitos dos tratamentos sobre o peso e variação do peso corporal 
dos animais (kg) durante o período experimental. 

Tratamentos 
Semana C DR PC PG Média EPM P 

1 554,6 555,0 563,9 559,5 558,2 5,338 0,7567 
2 546,0 545,1 553,2 543,5 546,8 5,418 0,7374 
3 535,3 537,4 545,5 537,8 538,9 5,476 0,7282 
4 528,0 533,8 543,1 528,4 533,2 5,428 0,7893 
5 524,8 524,9 540,3 530,7 530,0 5,413 0,9353 
6 527,0 527,9 537,2 529,3 530,2 5,295 0,7924 

Média 536,0 537,3 547,2 538,3 539,6 2,221 0,8698 
Variação -31,2 -27,1 -29,1 -30,7 -29,5 2,141 0,9048 

C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão 
da média; P=probabilidade estatística. 
Variação=diferença entre o peso na semana 6 e na semana 1 

 
Tabela 8. Probabilidades estatísticas dos efeitos de tratamento e tempo e sua 

interação sobre o peso corporal. 
Efeito P 

Tratamentos 0,8698 
Tempo 0,0001 
    Linear 0,0001 
    Quadrático  0,0001 
Tratamento x Tempo 0,8223 

 

Tabela 9. Equações de regressão para efeito tempo, dentro de cada tratamento 
sobre o peso corporal (kg), coeficientes de determinação e 
probabilidades. 

   P 
Trat Equação R2 L Q 
C Peso=556,851-5,977 sem 0,0239 0,0253 0,4086 
DR Peso=557,335-5,710 sem 0,0156 0,0616 0,6078 
PC Peso=564,698-5,003 sem 0,0276 0,0169 0,4694 
PG Peso=558,124-5,699 sem 0,0259 0,0229 0,2716 
Total Peso=571,952-15,207 sem+1,3729sem2  0,0212 0,0001 0,0001 
Trat.=tratamentos; C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; 
R2=coeficiente de determinação; P= probabilidade; L=efeito linear; Q=efeito quadrático, 
sem=semana; sem2=semana x semana 
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Figura 2- Efeitos dos tratamentos sobre o peso corporal durante o período 
experimental. 

 

O peso médio das vacas durante o período experimental, considerando 

todos os tratamentos, foi de 539,6 kg (558,2 no início e 530,2 kg no final). Estes 

resultados com relação à perda de peso estão de acordo com Butler et al. 

(1989) que afirmaram que no início da lactação a energia derivada do consumo 

dos alimentos é menor do que as exigências para mantença e produção. Esta é 

a razão pela qual vacas com alta produção de leite utilizam as reservas 

corporais para suprir tais deficiências, resultando em perdas de peso e 

condição corporal. Maior perda também se observa em vacas obesas ao parto, 

desta forma, Rukkwamsuk et al. (1998) observaram que durante o período 

seco, o ganho médio tendeu a ser maior em vacas com excesso de peso 

(supercondicionadas) do que em vacas com restrição alimentar (82,4 vs. 54,7 

kg). Entretanto, até a quarta semana após o parto, a perda média de peso vivo  

foi maior (175%) para as vacas com excesso de peso quando comparado com 

as vacas em restrição alimentar (88 vs. 32 kg). Esta perda foi bem superior à 

observada no presente experimento que foi de 29,5 kg, pois as vacas não 
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estavam obesas antes do parto e a produção de leite (23kg) na primeira 

semana pós-parto não foi muito alta (Tabela 13). 

Os resultados de Zurek et al. (1995) mostraram que as vacas perderam  

56 kg de peso do parto até 24 dias em lactação, sendo superior a perda de 19,3 

kg observada neste protocolo experimental no mesmo período pós-parto. 

Resultados próximos foram encontrados por Van Saun et al. (1993) onde as 

vacas perderam 17 kg, quando receberam dietas de alta degradabilidade de 

proteína no pré-parto e 12,2 kg para as vacas que receberam dietas com baixa 

degradabilidade protéica, em vacas com peso médio de 518 kg, próximos aos 

539,6 kg do presente experimento, onde as vacas receberam teores de proteína 

degradável de acordo com as recomendações do NRC (1989). Rukkwamsuk et 

al. (2000) observaram que as vacas sob restrição alimentar no período seco 

ganharam 67,8 kg e perderam 16,3 kg nas cinco primeiras semanas de 

lactação. Este resultado se apresenta inferior ao encontrado no presente 

experimento, que foi de 28,2 kg no mesmo período. 

 As vacas obesas mobilizam mais reservas corporais no pós-parto pois 

sofrem um balanço energético negativo mais severo (Rukkwamsuk et al., 1999). 

Em outro experimento,  Holcomb et al. (2001) obtiveram perdas de peso no 

pós-parto de 38 kg nos animais que durante o pré-parto se alimentaram de 

dietas com baixa forragem de maneira restrita, sendo assim quase 100% acima 

dos valores médios observados neste experimento, muito embora com dietas 

diferentes.    

 
4.2.2 Variação diária do peso corporal 

 

Em média, as vacas perderam 0,79 kg/dia durante todo o período 

experimental (Tabela 10 e Figura 3). Para esta variável, não foi observada 

interação entre tempo e tratamento (P=0,6252), nem tampouco efeito de 

tratamento (P=0,6684). Entretanto, observou-se efeito do tempo (P=0,0001) 
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sobre esta variável, apresentando um comportamento quadrático (P=0,0375) 

(Tabela 11), estando esta equação apresentada na Tabela 12. 

Na primeira semana, as vacas perderam em média 1,54 kg/dia. Nas 

semanas subsequentes, as perdas médias foram de 1,23, 0,82, 0,57, 0,13 e 

0,43 kg/dia para as semanas 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. 

Buckley et al. (2000) observaram que as vacas de alto (28,2 kg) e as de 

médio (25,0 kg) mérito genético para produção de leite tiveram perda de peso 

de 0,80 e 0,65 kg/dia, da primeira à quarta semana de lactação, 

respectivamente, o que corresponde a aproximadamente 22,4 kg para o 

primeiro grupo e 18,2 kg para o segundo, valores estes bem próximos aos do 

presente experimento. Por outro lado, Zurek et al. (1995) observaram uma 

perda de peso de 2,8 kg/dia e 2,2 kg/dia para as vacas que ovularam antes e  

após 24 dias pós-parto, equivalente a perdas de 67,2 kg e 52,8 kg, 

respectivamente, valores bem superiores aos do presente experimento, 

provavelmente devido a maior produção de leite de suas vacas. Entretanto, 

Jaster & Wegner (1981) observaram uma perda de peso de 1,1 kg/dia nos 

primeiros 30 dias pós-parto, embora estes autores tenham trabalhado com 

apenas 8 vacas, mas com produção média de 30,6 kg/dia . 

 

Tabela 10. Efeitos dos tratamentos sobre a variação diária do peso corporal (kg) 
durante o período experimental.  

 Tratamentos    
Semana C DR PC PG Média EPM P 

1 -1,23 -1,41 -1,53 -1,97 -1,54 0,208 0,3761 
2 -1,52 -1,11 -1,11 -1,18 -1,23 0,174 0,6577 
3 -1,04 -0,51 -0,34 -1,34 -0,82 0,169 0,1640 
4 -0,46 -1,27 -0,40 -0,15 -0,57 0,186 0,1686 
5 -0,20 0,42 -0,59 -0,20 -0,13 0,193 0,3753 
6 -0,37 -0,55 -0,23 -0,56 -0,43 0,199 0,9589 

Média -0,81 -0,74 -0,71 -0,91 -0,79 0,078 0,6684 
C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão da 
média; P=probabilidade estatística. 
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Tabela 11. Probabilidades estatísticas dos efeitos de tratamento e tempo e 
sua interação sobre a variação diária do peso corporal. 

Efeito P 
Tratamentos 0,6684 
Tempo 0,0001 
    Linear 0,0001 
    Quadrático  0,0375 
Tratamento x Tempo 0,6252 

 
 
Tabela 12. Equações de regressão para efeito de tempo, dentro de cada 

tratamento, sobre a variação diária do peso corporal (kg/d), 
coeficientes de determinação e probabilidades.  

   P 
Trat Equação R2 L Q 
C VP=-1,691+0,2538 sem 0,0399 0,0060 0,9311 
DR VP=-1,564+0,2374 sem 0,0763 0,0049 0,5178 
PC VP=-1,500+0,2296 sem 0,0385 0,0142 0,2341 
PG VP=-2,044+0,3302 sem 0,0441 0,0013 0,1539 
Total VP=-2,180+0,6218 sem-0,0515sem2  0,0362 0,0001 0,0375 
Trat.=tratamentos; C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; 
R2=coeficiente de determinação; P= probabilidade; L=efeito linear; Q=efeito quadrático; 
VP=variação diária de peso; sem=semana; sem2=semana x semana 
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Figura 3- Efeito dos tratamentos sobre a variação diária do peso corporal (kg) 
durante o período experimental. 

 
4.3 Produção de leite 

 

As vacas produziram em média 27,3 kg de leite/dia (Tabela 13 e Figura 4) 

durante o experimento, iniciando com 23,0 kg e finalizando na sexta semana 

com 29,7 kg. 

Houve interação entre os fatores principais tempo e tratamento (P=0,0076) 

para a variável em questão. Porém, dentro de cada semana, a análise de 

variância não detectou diferenças. A produção de leite não sofreu influência dos 

tratamentos administrados (P=0,5843). Entretanto, foi afetada pelo tempo 

(semanas) (P=0,0001), apresentando efeito quadrático (P=0,0019) (Tabela 14 e 

Figura 4).  

Ao analisar os resultados, verificou-se que no decorrer do tempo, os 

aumentos na produção foram de 12,5% da segunda semana em relação à 

primeira, de 6,1% da terceira semana em relação à segunda, e assim 

sucessivamente de 3,8%, 3,4%, 0,8% (Tabela 13). Os tratamentos controle, 

“Drench” e propileno glicol apresentaram efeito linear no tempo (P=0,0001), 
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sendo que a cada semana houve um aumento da produção de 1,355, 1,337 e 

0,999 kg, respectivamente. Já o tratamento com propionato de cálcio sofreu um 

efeito quadrático no tempo (P=0,0072). Estas equações estão apresentadas na 

Tabela 15.    

 
Tabela 13. Efeitos dos tratamentos sobre a produção de leite (kg) durante o 

período experimental. 
 Tratamentos    

Semana C DR PC PG Média EPM P 
1 23,2 22,6 23,2 27,1 23,0 0,538 0,9229 
2 25,5 24,9 27,7 25,6 25,9 0,566 0,7539 
3 27,9 25,9 29,7 26,6 27,5 0,547 0,2437 
4 29,0 27,0 30,6 27,5 28,5 0,532 0,2494 
5 30,4 28,7 31,0 28,1 29,5 0,540 0,3075 
6 29,5 29,5 31,7 28,4 29,7 0,551 0,3500 

Média 27,6 26,4 29,0 26,5 27,3 0,235 0,5843 
C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão da 
média; P=probabilidade estatística. 
 

Tabela 14. Probabilidades estatísticas dos efeitos de tratamento e tempo e 
sua interação sobre a produção de leite. 

Efeito P 
Tratamentos 0,5843 
Tempo 0,0001 
    Linear 0,0001 
    Quadrático  0,0019 
Tratamento x Tempo 0,0076 
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Tabela 15. Equações de regressão para efeito de tempo, dentro de cada 
tratamento sobre a produção de leite (kg), coeficientes de 
determinação e probabilidades.  

   P 
Trat Equação R2 L Q 

C Prod=22,851+1,355 sem 0,0907 0,0001 0,0784 
DR Prod=21,746+1,337 sem 0,0981 0,0001 0,5996 
PC Prod=19,486+4,649 sem - 0,447 sem2 0,1972 0,0001 0,0072 
PG Prod=23,061+0,999 sem 0,0817 0,0001 0,1350 
Total Prod=20,20+3,25 sem - 0,279 sem2 0,1020 0,0001 0,0019 

Trat.=tratamentos; C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; 
R2=coeficiente de determinação; P=probabilidade L=efeito linear; Q=efeito quadrático; 
Prod=produção de leite; sem=semana; sem2=semana x semana 
 

Figura 4- Efeitos dos tratamentos sobre a produção de leite (kg) durante o 
período experimental. 

 

A média diária de produção leite dos animais suplementados com PG 

neste experimento foi de 26,5 kg, inferiores aos 31,2 kg encontrados por 

Miyoshi et al. (2001), que forneceram o mesmo volume (500 mL) de PG. Da 

mesma forma, foram inferiores aos de Fonseca (1997) que encontrou média de 

27,03 kg, porém tendo administrado apenas 15 doses de 300 mL de PG. É 

necessário frisar que neste caso as produções foram computadas da segunda à 

12a semana de lactação. Resultados superiores (31,18 kg/dia) foram obtidos 

por Juchem (2000), tendo utilizado 300 mL/dia de PG nos 21 dias pré-parto. Da 
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mesma forma, Stokes & Goff (2001) obtiveram médias de 39,7, 41,1 e 42,8, 

para os grupos controle, propionato de cálcio e propileno glicol, 

respectivamente, utilizando-se apenas duas doses de 300 mL de PG e duas  de 

680 g de propionato de cálcio. Os resultados para o propionato de cálcio do 

presente experimento (28,98 kg) foram inferiores aos 41,1 kg encontrados por 

Stokes & Goff (2001), aos 46 kg de Don Aslup & Schlatter (1997a), aos 47,8 kg 

de Dubois & Schlatter (1997) e aos 45 kg de Don Aslup & Schlatter (1997b).  

No experimento realizado por Rukkwamsuk et al. (1998), onde os autores 

trabalharam com animais apresentando excesso de peso e animais sob 

restrição alimentar, os autores obtiveram praticamente a mesma produção de 

leite na primeira semana (27,1 vs. 27,3). Já da segunda até a 12a semana de 

lactação, as produções foram de 35,5 e 39 kg para as vacas com excesso de 

peso e em restrição, respectivamente.   

As diferenças observadas nos diversos experimentos podem ser 

atribuídas a diferentes méritos genéticos para produção de leite dos animais 

utilizados nos respectivos experimentos, ou as condições de manejo e nutrição 

como um todo, adotados nos grupos experimentais. 

 

4.4 Eficiência reprodutiva 
 
4.4.1 Dias para ocorrência do primeiro cio detectável pós-parto 

 

Não houve diferença entre os tratamentos (P=0,7399) com relação ao 

aparecimento do primeiro cio detectável pós-parto. Em média, as vacas 

apresentaram o primeiro cio aos 69,5 dias pós-parto, considerando todos os 

tratamentos (Tabela 16 e Figura 5). Este resultado é semelhante ao encontrado 

por Heuwieswer et al. (1994) que foi de 69,3 dias e ao encontrado por De Vries 

et al. (1998) que obtiveram em média 69,4 dias.  

Este resultado foi superior ao obtido por Thatcher & Wilcox (1973) de 43 

dias, e Miyoshi (1995) que encontrou 53,1 dias para os animais que receberam 
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500 mL de propileno glicol e 56,8 dias para os animais do grupo controle. Da 

mesma forma, Jorritsma et al. (2000) observaram um intervalo de 54,1 dias 

para o aparecimento de cio, sem a administração de suplementos energéticos. 

Reist et al. (2000) também encontraram valores inferiores a 43 dias para vacas 

que apresentaram cio precocemente (<30dias) e 62 dias para as que 

apresentaram cio tardiamente (>31dias).  

Já Staples et al. (1990) observaram cio aos 47 dias para as vacas que 

apresentaram concentrações de progesterona elevados aos 21,9 dias pós-

parto. Schneider et al. (1981) também observaram a manifestação do primeiro 

cio pós-parto em média de 49 dias, com uma variação de 8 a 127 dias, e 

Schindler et al. (1991) obtiveram em média 39,3 dias para as vacas primíparas 

e multíparas sem qualquer problema reprodutivo pós-parto. Estas diferenças 

encontradas nos diversos experimentos citados acima podem ser devidas a 

diferentes práticas de manejo na detecção de cio, assim como a diferentes 

níveis nutricionais, sanitários e produção de leite das vacas.    

No Brasil, Fonseca (1997) registrou média para o aparecimento do 

primeiro cio de 40,33 dias para animais com concentrações normais e 51,6 dias 

para animais com acetonemia, contudo são valores inferiores aos 69,5 dias 

encontrados neste experimento. Entretanto, há necessidade de se ressaltar que 

a identificação de cio no referido experimento foi realizado através do sistema 

“Heat Watch”, instrumento de detecção de cio operado por radiotelemetria. 

Resultados mais expressivos e também inferiores aos da presente pesquisa 

foram registrados por Juchem (2000), cujas médias foram de 22,2 dias até a 

primeira ovulação para os animais que receberam propileno glicol e 18,6 dias 

para os animais do grupo controle, detectados com o auxílio de ultra-som. 

Resultados superiores aos deste experimento (69,5 dias) foram 

encontrados por Gillund et al. (2000) que encontraram em média 77,4 dias e 

Veerkamp et al. (2001), que obtiveram também em média  89 dias. Da mesma 

forma, Buckley et al. (2000) analisaram grupos de alto e médio mérito genético 
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para produção de leite e não encontraram diferença entre os dois grupos, 

obtendo 70 e 69 dias pós- parto para o primeiro serviço, respectivamente.  

Em condições normais, a primeira onda de crescimento folicular e 

ovulação no pós-parto acontece entre 10-14 dias após o ponto mais baixo de 

balanço energético negativo (Beam & Butler, 1997), ou seja, entre 14-21 dias 

pós parto e 5% das vacas permanecem em anestro (Morrow et al.,1966; Marion 

et al., 1968). Grande proporção destes cios acontecem sem a manifestação 

clínica, chamados de cios silenciosos, os quais ocorreram em 25,9% dos 

animais normais (Thatcher & Wilcox, 1973). Segundo alguns autores, é o 

resultado de uma deficiência de progesterona pós-parto, em função da 

ausência de um corpo lúteo funcional prévio. Já aqueles que manifestam as 

características do cio, sofreram luteinização de alguns folículos, formando 

tecido luteínico capaz de secretar concentrações de progesterona suficientes 

para sensibilizar receptores hipotalâmicos a responder à baixas concentrações 

de estrógeno, hormônio responsável pela manifestação clínica do cio.  

Nas vacas de alta produção de leite, o intervalo para a primeira ovulação 

é mais longo, provavelmente 10 dias, bem como a percentagem de vacas em 

anestro,  mais elevado (Stevenson 1999; De Vries & Veerkamp, 2000). A razão 

para estes intervalos prolongados pode ser explicado parcialmente pelo balanço 

energético negativo maior destes animais. O balanço energético negativo e a 

perda de peso normais no pós-parto, reduzem os pulso de LH, e 

consequentemente atrasam a retomada da função ovariana, permanecendo as 

vacas em anestro (Beam & Butler,1998; Butler,2000). 

Britt (1992) sugeriu que o crescimento folicular pode ser afetado pelo 

acentuado BEN durante o pós-parto, resultando em menor secreção de P4, 

especialmente no terceiro, quarto e quinto ciclo estral. Esta sugestão é apoiada 

pelo trabalho de Villa-Godoy et al. (1998) que encontraram nas vacas com BEN 

mais acentuado menor concentração plasmática de P4 no segundo e terceiro 

ciclo estral que as vacas em melhor BEN. Nos bovinos, a progesterona é o 

hormônio responsável pela manutenção da prenhez. As vacas cujas 



73     
 

inseminações resultaram em prenhez, observou-se que as concentrações de 

progesterona eram maiores nos primeiros 10 dias após a inseminação artificial 

(Mann,1999). 

 As perdas de peso e subnutrição em bovinos causam uma diminuição 

das concentrações de progesterona plasmáticas (Beal et al., 1978; Gombe & 

Hansel, 1973), tendo como conseqüência um atraso no aparecimento do 

primeiro cio. Os sistemas de alimentação durante o meio e final da lactação 

devem objetivar suprir os nutrientes para mantença, produção e acúmulo de 

reserva para a lactação seguinte. No presente experimento, uma das prováveis 

causas do atraso no aparecimento do cio detectável pós-parto (69,5 dias) pode 

ser a falha na detecção do cio, visto que a observação era realizada apenas 

visualmente, assim como a alta incidência de cistos ovarianos, principalmente 

na fazenda que contribuiu com um maior número  de animais para o 

experimento.    

 
Tabela 16. Efeito dos tratamentos sobre o aparecimento do primeiro cio (dias), 

serviço/concepção e período de serviço (dias), durante o período 
experimental.  

 Tratamentos 
Variável C DR PC PG Média EPM P 

Cio (dias) 73,9 72,6 60,6 71,2 69,5 2,790 0,7399 
n (cio) 35,0 39,0 38,0 37,0    

S/C   2,2   2,3   2,3   2,2   2,2 0,124 0,9342 
n (S/C) 40,0 41,0 39,0 33,0    

PS (dias)   160,2  162,2  162,2 205,2  172,6 11,556 0,8874 
    n (PS) 29,0 33,0 32,0 32,0    
C=controle; DR=”drench”; PC= propionato de cálcio; PG= propileno glicol; EPM= erro padrão 
da média; P= probabilidade estatística, cio= dias para apresentação do primeiro cio 
detectável; S/C= número de serviços por concepção; PS= período de serviço em dias,       n= 
número de amostras para cada variável. 
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Figura 5- Efeitos dos tratamentos sobre o número de dias para apresentação do 

primeiro cio dos animais.  
 
4.4.2 Número de serviços por concepção 

 

O número médio de serviços por prenhez foi de 2,2, não havendo 

diferença (P=0,9342) entre os tratamentos (Tabela 16 e Figura 6). Dados muito 

próximos aos deste experimento foram também encontrados por  autores como 

Coleman (1985), Miyoshi (1995), Foot & Rieck (1999) e Veerkamp et al. (2001), 

os quais encontraram 2,3 serviços/concepção para o grupo controle. Já Staples 

et al. (1990) obtiveram 2,38 serviços/concepção para aqueles animais que 

ovularam até 21 dias após o parto. Da mesma forma, Smith & Wallace (1998) 

obtiveram 2,1 serviços/concepção para as vacas que ciclaram após os 21 dias 

pós-parto. 
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Figura 6- Efeitos dos tratamentos sobre o número de serviços/concepção 

durante o período experimental. 
 

Valores inferiores aos deste experimento (2,23) foram encontrados por 

Miyoshi et al. (1995) de 1,7 serviço/concepção nos animais também 

suplementados com 500mL de propileno glicol. Valores também inferiores em 

animais sem suplementação, foram observados por Gearhart et al. (1990), 

Heuer et al. (1999); Heuwieser et al. (1994); Foot e Rieck (1999), Reist et al. 

(2000), Gillund et al. (2000) e Keady et al. (2000), os quais observaram 1,8; 

1,82; 1,6; 1,9; 1,49 ; 1,34 e 1,81 serviços/concepção, respectivamente. Quando 

se comparou com animais que ciclaram até 43 dias pós-parto, valores 

inferiores, aos 2,23 deste experimento,  foram observados por  Schneider et al. 

(1981) com 1,5 e Staples et al. (1990) que obtiveram 1,77 serviços/concepção. 

Buckley et al. (2000), trabalhando com grupos de alto e médio mérito genético 

para produção de leite, obtiveram 2,05 e 1,93 serviços/concepção, 

respectivamente.  

Resultados superiores aos deste experimento foram encontrados por 

Smith & Wallace (1998), com 2,7 S/C para as vacas que ciclaram antes do dia 

21 pós-parto; Heuwieser et al. (1994) com 3,3 serviços/concepção em animais 

com menos dias para o primeiro serviço e menores produções e Foot & Rieck 
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(1999) com 2,6 serviços/concepção para vacas com algum problema 

reprodutivo. 

O número de serviços/concepção é uma variável que resulta de uma 

observação de cio bem feita, inseminação bem conduzida e bem sucedida, boa 

taxa de fertilização e baixa taxa de morte embrionária precoce (Ayalon, 1978).  

O número de serviços/concepção obtido no presente experimento foi 

relativamente alto, uma vez que até 2,0 S/C é considerado normal ou aceitável. 

O valor mais alto obtido (2,3) pode ser devido a uma  associação dos fatores 

acima citados, e a não exclusão de  vacas repetidoras de cio, para efeito de 

análises estatística.  

A literatura clássica define uma categoria de vacas como repetidoras de 

cio,  referindo- se  aquelas vacas que recebem quatro ou mais inseminações e 

não ficam prenhas (Casida, 1961). Estudos de vacas repetidoras de cio 

mostraram que estas fêmeas são diferentes, uma vez que apresentam maior 

taxa de morte embrionária (Ayalon, 1978). Esta mortalidade aconteceu em dois 

estágios diferentes, porém ambos considerados precoces, sendo um, pouco 

tempo após a concepção e outro posterior ao período de alongamento ou 

filamentoso. Nesta última fase, os autores observaram que os embriões de 

vacas repetidoras eram menores, devido a um ambiente uterino adverso, o que 

pode ter provocado falha no bloqueio do processo luteolítico. Este problema 

pode ter  ocorrido e contribuído para aumentar o número de 

serviços/concepção, uma vez que algumas vacas em todos os tratamentos 

repetiram cio regularmente sem nenhuma causa aparente. 

As doenças metabólicas também estão relacionadas com menores taxas 

de concepção. A lipidose hepática, resultante das altas taxas de lipólise 

observadas no pré e pós-parto, pode também estar relacionada com os maiores 

números de serviços/concepção. Nas vacas leiteiras, no período de transição, 

observa-se uma diminuição do consumo de matéria seca, o que também pode 

reduzir o fluxo sangüíneo hepático e a causar consequentemente a redução da 

gliconeogênese. Uma diminuição da glicose plasmática tem mostrado inibir a 
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secreção de LH, hormônio ligado não apenas ao reinício da atividade ovariana 

pós-parto, como também com a ovulação e a divisão meiótica do ovócito. 

Porém, neste experimento, a perda de peso das vacas no pós-parto foi normal, 

não devendo desta maneira ter contribuído para aumentar o número de 

serviços/concepção.  

A inseminação bem sucedida requer, entre outros fatores, que seja 

realizada no momento adequado, respeitando momento de ovulação, 

capacitação espermática, maturação ovular no trato genital feminino, 

capacidade fertilizante do espermatozóide e bloqueio espermático do óvulo, 

para evitar polispermia. Talvez  falhas em um ou mais destes itens também 

possa ter contribuído para aumentar o número de serviços/concepção.        

 
4.4.3 Período de serviço 

 

O período médio de serviço, neste experimento, foi de 172,6 dias (Tabela 

16 e Figura 7). Esta variável não foi afetada (P=0,8874) pelos tratamentos. 

Entretanto, numericamente as vacas que receberam o PG demoraram mais  

para se tornarem prenhes (205,2 dias), quando comparadas às do grupo 

controle, DR e PC que apresentaram um período de serviço de 160,2, 162,2, e 

162,2 dias, respectivamente. Talvez, se houvesse um número maior de animais 

em cada grupo, poderia se detectar diferença estatística entre o grupo de vacas 

tratadas com propileno glicol e os demais tratamentos .  

 

 

 

 

 

. 
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Figura 7- Efeitos dos tratamentos sobre o período de serviço durante o período 
experimental 

 
Resultados com, menor período de serviço, foram encontrados por 

Miyoshi (1995),  para o grupo que recebeu 500 mL de propileno glicol (95,5 dias 

e para o grupo controle 111,5 dias). Heuwieser et al. (1994), em um 

levantamento feito em quatro propriedades, encontraram 148,7, 111,5, 120,6 e 

104 dias  para as propriedades 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Da mesma forma, 

Jorritsma et al. (2000) encontraram 103,4 dias; Gillund et al. (2000) obtiveram 

87dias; Staples et al. (1990) verificaram 133 e 88 dias para as vacas que 

tiveram a retomada da atividade ovariana precoce (< 21 dias ) e tardia 

(>22dias), respectivamente. Já, Smith & Wallace (1998) obtiveram 138,6 e 

107,2 dias para as vacas que retomaram a atividade ovariana antes e após o 

dia 21 pós-parto, respectivamente. 

Levantamentos realizados por outros pesquisadores também mostraram 

menores períodos de serviço em relação ao encontrado no presente 

experimento. Entre eles estão:  Schneider et al. (1981), 88 dias; Schindler et al. 

(1991), 146 dias para vacas primíparas e multíparas sem complicações 

reprodutivas no pós-parto, Heuer et al. (1999), 110 dias e os 127 dias de 

Veerkamp et al.( 2001).  
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No Brasil, em um levantamento na Zona da Mata em Minas Gerais, 

Ferreira et al. (1984) constataram um período de serviço médio de 240 dias em 

1.634 vacas sem suplementação. 

O período de serviço, em bovinos leiteiros, é influenciado por diversos 

fatores: 

- o aparecimento do cio no pós-parto é uma das condições essenciais para 

a redução do período de serviço, o qual deve acontecer antes dos 60 dias, 

valores estes inferiores aos da presente pesquisa.  

- o período de serviço está na dependência do período de espera 

voluntária, eficiência de observação de cio e taxa de concepção (Ferguson, 

1995). O período de espera voluntária visa respeitar o período de involução 

uterina, o qual varia de acordo com a ordem de parição, tipo de parto, infecção 

uterina e alterações metabólicas, permitindo assim o estabelecimento de uma 

nova gestação.  

- o sucesso de um programa de inseminação artificial se inicia com o uso 

de métodos eficientes e precisos de observação de cios, técnicas apropriadas 

de manipulação do sêmen e inseminação em tempo correto em relação à 

ovulação. No contexto, a detecção do cio é citada como a falha mais comum e 

onerosa, que se traduz em perdas de produção de leite, menor número de 

bezerros nascidos/vaca durante a vida produtiva, excesso de dias abertos e 

aumento da taxa de descarte por reprodução (Walker et al., 1996). 

- a aceitação da monta é um dos sinais mais conclusivos de que a vaca 

está em estro (Esslemont et al.1976).  A determinação da concentração de 

progesterona plasmática, possibilitou a observação de que  5 a 30% das vacas 

inseminadas não se encontravam em estro (Senger et al.,1984). Já, Sturman et 

al. (2000) observaram que 19% das vacas inseminadas estavam em gestacão 

inicial. Estas inseminações são responsáveis por 17% das perdas embrionárias. 

Enfim, falhas na detecção do estro e/ou na taxa de concepção diminuem a taxa 

de prenhez, aumentando o período de serviço médio do rebanho e 

consequentemente, diminuindo a eficiência reprodutiva.      
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- o número de serviços/concepção neste experimento foi relativamente 

elevado, o que pode ter contribuído de forma indireta para o prolongamento 

deste período. Thatcher & Wilcox (1973) observaram que o número de 

serviços/concepção esteve associado ao número de cios observados desde o 

parto até os 60 dias. Houve um declínio significativo do número de serviços 

necessários com o aumento de cios observados no pós-parto, com menor taxa 

de não retorno e também período de serviço menor. A grande variação no 

número de dias para o aparecimento do primeiro cio pós-parto pode estar 

mascarando animais em anestro verdadeiro e animais com cios silenciosos. O 

anestro é um fator de extrema importância na determinação do período de 

serviço, uma vez que atrasa o intervalo para a primeira inseminação fértil. A 

incidência  de anestro foi de 28%, 10% e 25% nos estudos de Staples et al. 

(1990), King et al. (1976) e Thatcher & Wilcox (1973), respectivamente.  

Estes fatores podem ser  responsáveis pelo elevado período de serviço 

das vacas em estudo. 

 

4.5 Parâmetro sangüíneo 
 
4.5.1 Ácidos graxos livres (AGL) 
  

 As concentrações plasmáticas dos ácidos graxos livres analisados das   

vacas não sofreram interação dos efeitos tempo x tratamento (P=0,4791), 

conforme pode ser observado na Tabela 18 e Figura 8.  O fornecimento de 

“drench”, propionato de cálcio e propileno glicol não afetaram esta variável 

(P=0,4298). Entretanto, houve efeito de tempo (P=0,0001), apresentando 

comportamento linear (P=0,0001) (Tabelas 18 e 19). 
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Tabela 17. Efeitos dos tratamentos sobre as concentrações de ácidos graxos 
livres (µeq/L) durante o período experimental. 

 Tratamentos    
Semana C DR PC PG Média EPM P 

1 521,0 464,7 470,6 440,8 474,7 18,044 0,3118 
2 449,9 433,3 428,2 369,0 420,0 15,742 0,3186 
3 377,9 405,0 386,1 352,8 380,4 15,030 0,9228 
4 317,5 385,7 331,2 274,0 327,1 15,051 0,1791 
5 291,6 312,7 267,2 248,0 279,9 11,369 0,4900 

Média 392,2 401,3 374,4 338,4 376,6 7,218 0,4298 
C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; EPM=erro padrão da 
média; P=probabilidade estatística. 
 

Tabela 18. Probabilidades estatísticas dos efeitos de tratamento e tempo e 
sua interação sobre as concentrações de ácidos graxos livres. 

Efeito P 
Tratamentos 0,4298 
Tempo 0,0001 
    Linear 0,0001 
    Quadrático  0,1471 
Tratamento x Tempo 0,4791 

 

Tabela 19. Equações de regressão para efeito de tempo, dentro de cada 
tratamento, sobre as concentrações de ácidos graxos livres 
(µeq/L), coeficientes de determinação e probabilidades.  

   P 
Trat Equação R2 L Q 

C AGL=569,064-59,172 sem 0,2028 0,0001 0,5322 
DR AGL=505,559-35,042 sem 0,0799 0,0001 0,6312 
PC AGL=528,388-50,524 sem 0,1579 0,0001 0,5277 
PG AGL=481,406-48,085 sem 0,1939 0,0001 0,5748 
Total AGL=521,155-48,239 sem 0,1452 0,0001 0,1471 

Trat.=tratamentos; C=controle; DR=”drench”; PC=propionato de cálcio; PG=propileno glicol; 
R2=coeficiente de determinação;  P=probabilidade; L=efeito linear; Q=efeito quadrático;  
AGL=concentração de ácidos graxos livres; sem=semana 
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Figura 8- Efeito dos tratamentos sobre as concentrações (µeq/L) de ácidos 
graxos livres durante o período experimental. 

 

A média de ácidos graxos livres durante o período experimental foi de 

376,6 µeq/L (Tabela 17). 

  Na semana anterior ao parto, as vacas apresentaram em média 420 

µeq/L de ácidos graxos livres. Já na primeira semana pós-parto, a média de 

AGL subiu para 474,7 µeq/L. Observou-se que a média de AGL durante o 

experimento decresceu em 41% da quinta semana pós-parto em relação à 

primeira, diminuindo por semana 48,24 µeq/L (equação na Tabela 19).  

Estes valores estão dentro dos limites encontrados por outros 

pesquisadores. Vasquez-Añon et al. (1994) encontraram 300 µeq/L no  dia –10 

do parto, e 1014, 700, 445, 320 e 300 µeq/L nos dias zero, 5, 10, 20 e 25 pós-

parto, respectivamente. Blum et al. (1985) encontraram 121 µeq/L no período 

seco e 378, 386, 263, 222, 213 e 170 µeq/L para primeira, segunda, terceira, 

quarta, quinta e sexta semanas pós-parto, respectivamente. Staples et al. 

(1990) não encontraram efeito de interação entre tempo e tratamento e 
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observaram uma diminuição nas concentrações de AGL da primeira comparada 

à nona semana, sendo 612 µeq/L e 237 µeq/L, respectivamente. Estes autores 

relacionaram no mesmo experimento o efeito da concentração de AGL sobre a 

atividade ovariana e observaram que as concentrações de AGL não foram um 

bom indicador do “status” energético. As concentrações foram de 348, 351 e 

346 µeq/L, para as vacas que retornaram precocemente, tardiamente e que não 

retornaram à atividade ovariana, respectivamente. 

Rabelo et al. (2001) trabalhando com vacas alimentadas com dietas  de 

elevada ou baixas concentração energética, 97 dias antes do parto, observaram 

menores valores plasmáticos de AGL parta os animais recebendo mais energia 

(76,4 vs. 89,9 µeq/L) respectivamente. Quando o parto é antecipado, e as 

vacas não experimentam a diminuição de consumo de  matéria seca que ocorre 

nos dias que antecedem o parto, as concentrações de AGL  não são elevadas 

quando comparadas aos das vacas com parto não induzido. Bremmer et al. 

(1999) observaram maiores concentrações de AGL (818 µeq/L) no dia do parto 

para as vacas  cujo parto não foi induzido com prostaglandina. As vacas que 

foram induzidas com prostaglandinas tiveram menores concentrações de AGL 

(371 µeq/L) no pré-parto quando comparadas com as vacas que não foram 

induzidas (475 µeq/L). Os autores acreditam que possivelmente isto seja devido 

a um maior consumo de MS. 

 Em experimento com vacas obesas e vacas com restrição alimentar, 

Rukkwamsuk et al. (1998) observaram que uma semana antes  do parto não 

houve diferença na concentração de AGL entre os dois grupos (200 µeq/L vs. 

80 µeq/L, respectivamente). Entretanto, na metade da semana que antecedia o 

parto e na semana do parto as vacas obesas aumentaram de forma significativa 

as concentrações  de AGL (900 e 1200 µeq/L), enquanto as vacas magras 

passaram de 200 para 300 µeq/L. Estas diferenças continuaram maiores na 

segunda, terceira e sexta semanas pós-parto para as vacas obesas. Já na 12a 

semana, as concentrações diminuíram para valores semelhantes aquelas de 



84     
 

uma  semana antes do parto. Em outro experimento, Rukkwamsuk et al. (2000), 

estudando vacas sob restrição energética e superalimentadas, não encontraram 

diferença na concentração de AGL na última semana de gestação (250 vs. 250 

µeq/L), enquanto que na metade da semana pré-parto, primeira, segunda e 

terceira semanas pós-parto as concentrações foram de 700 e 1500, 600 e 1400, 

600 e 1200, 400 e 800 µeq/L para as vacas com restrição e superalimentadas, 

respectivamente. Bertics et al. (1992) encontraram 500 µeq/L de AGL no 14o dia 

pós-parto em vacas com restrição e 824 para vacas que não tiveram restrição. 

No 28o dia as concentrações foram de 395 e 534 µeq/L para as vacas sem 

ingestão forçada e com ingestão forçada, respectivamente. Veenhuizen et al. 

(1991) encontraram, em animais sem suplementação, concentrações de AGL  

de 520, 550, 600, 430, 500 e 380 µeq/L, para os dias –10, 0, 10, 21, 28 e 42 em 

relação ao parto, respectivamente. Stokes & Goff (2001) encontraram 533, 465 

e 543 meq/L de AGL para os grupos controle, propileno glicol e propionato de 

cálcio, respectivamente. Por outro lado, Fonseca (1997) não encontrou 

diferença entre o grupo controle (415 meq/L) e o grupo que recebeu propileno 

glicol (384 meq/L). Juchem (2000) encontrou 330 meq/L para os animais 

tratados com propileno e 345 meq/L para o grupo controle e não observou 

interação entre tempo e tratamento. Miyoshi (1995) encontrou diminuição dos 

AGL plasmáticos no grupo tratado com propileno glicol quando comparado com 

o grupo testemunha (302 vs. 386 µeq/L). Buckley et al. (2000) não observaram 

diferença entre vacas de alto e baixo mérito genético para produção de leite em 

relação aos níveis circulantes de AGL.  

Holcomb et al. (2001) obtiveram valores médios (pré e pós-parto) de 908, 

799, 650 e 674 µeq/L de AGL, para animais alimentados no pré-parto com dieta 

à vontade (alto teor de forragem), dieta restrita (alto teor de forragem), dieta à 

vontade (baixo teor de forragem) e dieta restrita (baixo teor de forragem), 

respectivamente. Os resultados do presente experimento mostraram que as 

concentrações de AGL aumentaram nos dias que antecedem o parto e na 
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primeira semana de lactação, com uma diminuição nas semanas seguintes. 

Este aumento acentuado do AGL neste período deve-se a dois fatores 

principais: primeiro, devido uma diminuição acentuada na ingestão de MS e 

segundo, ao aumento dos hormônios lipolíticos associados com o parto. Em 

termos de manejo nutricional está claro que pelas características metabólicas e 

endócrinas inerentes ao período de transição, a deficiência ou excesso  

nutricional apresentam resultados indesejáveis. Rabelo et al. (2001) mostraram 

que houve aumento da IMS e menores níveis de AGL quando aumentaram a 

densidade energética da dieta. Por outro lado, Rukkwamsuk et al. (1998) 

encontraram maior concentração de AGL, menor capacidade do fígado em 

metabolizar ácidos graxos com desenvolvimento de lipidose hepática nas vacas 

superalimentadas, no período pré-parto. Rabiee et al. (1997) também 

encontraram problemas reprodutivos em vacas obesas e Holcomb et al. (2001) 

encontraram pouco aumento de consumo de MS e produção de leite em vacas 

que tiveram restrição alimentar no pré-parto.  

As vacas do presente experimento, nas duas propriedades, tinham um 

bom manejo nutricional no período pré e pós-parto. Isto pode ser comprovado 

pelo não aparecimento de animais com cetose clínica pelos níveis de AGL, que  

foram relativamente baixos quando comparados com outros experimentos. Da 

mesma forma também não foram diagnosticados animais com febre do leite.     

Provavelmente o manejo nutricional aplicado , a produção de leite obtida 

(não considerada elevada), e o pequeno número de animais utilizado não 

permitiram a verificação de diferenças significativas entre os tratamentos, para 

os parâmetros avaliados. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 
5 CONCLUSÕES 

 

O uso de propileno glicol, propionato de cálcio ou Dairy Power Drench 

como suplementos energéticos não afetou a variação do escore de condição 

corporal, peso corporal, produção de leite, concentrações de ácidos graxos 

livres e parâmetros reprodutivos. 
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