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RESUMO 

 
 O objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar os fatores sanitários e 

reprodutivos capazes de afetar a produtividade de vacas leiteiras. Pesquisou-se por meio 

de dois estudos correlacionais os efeitos de ocorrências sanitárias no periparto e seus 

respectivos fatores de risco sobre a produção de leite no pico e aos 305 dias em lactação, 

e os fatores de riscos para falhas na concepção ao primeiro serviço pós-parto (CPS). Para 

concretizar o objetivo deste trabalho, foram coletados mensalmente durante os anos de 

2001 e 2002 dados de um rebanho comercial de vacas leiteiras de raça holandesa, 

localizado no Estado de São Paulo. Para a realização do primeiro estudo foram usadas 

15.613 observações e para a análise estatística dos dados foram utilizadas a regressão 

logística e a análise de regressão múltipla. Os resultados obtidos nestas análises 

demonstraram que as doenças do periparto e seus fatores de risco afetaram a produção 

de leite com diferentes efeitos em função do número de lactações, exigindo desta 

maneira maior cuidado com adoção de medidas profiláticas para serem evitadas doenças 

e para maximizar a produção de leite dos animais. Foram usadas no segundo estudo 
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13.594 observações e os dados foram analisados estatisticamente por meio de regressão 

logística, calculando-se a razão das chances no isolamento dos fatores de risco e na 

associação entre os riscos para sucesso ou falha na CPS. Os resultados obtidos indicaram 

que os principais fatores de risco foram o número da lactação, a época do ano ao 

primeiro serviço, a ocorrência de doenças no periparto, a relação entre as porcentagens 

de gordura e proteína do leite (RGP) e as alterações no escore de condição corporal 

(ECC). Os animais de primeira lactação apresentaram maior chance de sucesso ao 

primeiro serviço do que os animais multíparos. As vacas cobertas no período do inverno 

apresentaram, aproximadamente, cinco vezes mais chances de CPS do que as vacas 

cobertas no verão. Os animais que apresentaram doenças no periparto tiveram menor 

sucesso de concepção que os animais sadios. Os animais que apresentaram melhor 

condição ruminal, determinada pela RGP, principalmente durante o período de verão, 

tiveram melhor concepção do que os animais com RGP reduzida no verão. O ECC 

adequado nas diferentes fases produtivas das vacas (secagem, parto e cobertura) 

demonstrou ser uma importante ferramenta para identificar as vacas com risco de 

insucesso na concepção ao primeiro serviço. 
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SUMMARY 

 
These studies evaluate health and reproductive factors affecting dairy 

cows’ productivity. Through correlation studies were evaluated health occurrences and 

risk factors during peripartum for milk production at peak, after 305 days of lactation 

and conception failures on first service pos-partum (CFS). Using a commercial herd of 

“dairy holsteins cows” located in São Paulo state – Brazil, data were collect in 2001 and 

2002. On the first study were used 15,613 observations, the statistical analyses data were 

processed on logistic regression and multiple regression analyses. The analyses showed 

that peripartum diseases and risk factors directly affected milk production, with different 

effects based on lactations times, requesting extra care on prophylactics to avoid 

diseases and improve milk production. On the second study were used 13,594 

observations, the statistical analyses data were processed on logistic regression 

calculating chances ratio on risk factors isolation and risk factors association to success 

or failure on first service pos-partum. Results indicated as mainly risks factors: lactation 

times, year period that first service occurred, peripartum diseases, body score condition 

(BSC), milk protein and fat ratio (PFR). First lactation animals presented more chance of 

success to the first service than multiparous. Cows inseminated during winter time 

showed 5 times more chances of CFS than ones inseminated on summer time. Animals 
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with peripartum diseases had less conception success than healthy ones. Cows with 

better rumminal condition (FPR) had a much better conception than ones with lower 

FPR. The correct BSC on different productive steps (dry-off, calving and breeding) 

showed to be an important tool to identify animals with higher risks of failure on first 

service conception. 

 
 

 



 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A pecuária leiteira é uma atividade economicamente desafiante, na qual, 

falhas podem causar prejuízos, ocasionando até a retirada do produtor da atividade. 

 A manutenção na atividade depende basicamente da eficiência do sistema 

de produção, que objetiva obter a maior produtividade com o menor custo possível. Para 

que a atividade seja rentável é necessário estar atento aos inúmeros fatores que podem 

ocasionar prejuízos; portanto, é necessário determinar os principais fatores indicadores 

da eficiência do sistema. Neste estudo serão avaliados aspectos relacionados a 

reprodução e sanidade, dentre os principais fatores que afetam a produtividade da 

atividade leiteira. 

 O monitoramento é a ferramenta que permite identificar os pontos 

problemáticos e os resultados das eventuais correções. É preciso, antes de iniciar um 

trabalho, verificar o que acontece, como acontece e em que proporções pode afetar a 

atividade, para que posteriormente sejam estabelecidos parâmetros e traçadas metas que 

possam ser realmente realizáveis. 

 A reprodução e a sanidade podem ser monitoradas de diversas formas e 

sofrem a interferência de inúmeros fatores intrínsecos ou não à vaca. Devido à 

complexidade destas determinações e à falta de estudos, principalmente nacionais, 

abordando dados sanitários, reprodutivos e produtivos de vacas com alta produção 

leiteira, decidiu-se estudar esses dois fatores, intimamente ligados e de extrema 

importância: 

⇒ A sanidade (avaliando a lactação em função das doenças do parto); 

⇒ A reprodução (determinando os fatores de podem afetar a concepção à 1ª 

cobertura.); 



 2

 O produtor e o veterinário poderão combater pontualmente as causas dos 

problemas sanitários se for possível determinar quais são as doenças que afetam a 

produção leiteira, quantificando as perdas causadas, para obter maior sucesso no 

controle sanitário do rebanho. Poderá ainda estimar o valor a ser investido em programas 

sanitários e avaliar se este investimento será recuperado com a futura produção de leite. 

 O mesmo poderá também ser feito em relação à reprodução, 

determinando quais os fatores de risco para concepção à 1ª cobertura. Isolando-se os 

fatores que proporcionam as perdas na reprodução, ficará muito mais fácil a adoção de 

medidas técnicas e administrativas que visem diminuir as deficiências na reprodução do 

rebanho. 

 O trabalho nestas duas áreas cruciais da atividade leiteira facilita as ações 

dos produtores, veterinários e consultores, fornecendo orientação específica para 

soluções de cada um dos problemas, permitindo melhorar a produtividade nos rebanhos 

brasileiros. 

 

 



 
 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Produção de leite 

2.1.1 Relação da produção de leite com a sanidade animal 

 

 Há muito tempo o exame da questão relativa ao efeito do aumento da 

produtividade leiteira estar associado com um risco maior de ocorrência de doenças tem 

sido feito em diversos estudos, destacando-se o trabalho de alguns autores (Erb & 

Grohn, 1988, Grohn et al., 1989, 1990, 1995, Heuer et al., 1999; Pryce et al., 1997 e 

1998; Shanks et al., 1978 e Uribe et al., 1995). Contudo, as respostas a esta questão tem 

sido consideradas bastante vagas (Erb, 1987; Grohn et al., 1995 e Uribe et al., 1995), 

além de serem encontradas na literatura afirmações contraditórias (Rajala & Grohn, 

1998a). 

 Alguns autores conseguiram evidenciar maior incidência de doenças 

relacionadas com o aumento na produção leiteira (Aeberhard et al., 2001). Verificou-se 

que desordens metabólicas, clínicas ou subclínicas, mesmo quando discretas, causam 

freqüentemente diminuições na produção de leite (Erb et al., 1985). 

 Erb et al. (1981 e 1985), Dohoo et al. (1984) e Dohoo & Martin (1984a e 

1984b) investigaram os efeitos diretos e indiretos das doenças sobre a produção de leite. 

Os efeitos diretos referem-se às perdas ocorridas durante a lactação, após uma única 

ocorrência de doença. Os efeitos indiretos foram resultado do aumento nos riscos da 

recorrência após a primeira doença, ou devido ao efeito negativo de algumas doenças 

sobre a reprodução. 
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 Vários estudos apontam que a produção de leite corrigida para 305 dias 

de vacas pertencentes a rebanhos produtores de grande quantidade de leite foi afetada 

quando os animais sofreram doenças clínicas e/ou desordens reprodutivas (Dohoo & 

Martin, 1984b; Erb et al., 1981 e 1985; Lucey et al., 1986 e Rowlands & Lucey, 1986). 

 Deluyker et al. (1991), estudando um rebanho com produção média de 

10.900 kg/leite/lactação, observaram que a produção de leite dos animais foi 

significativamente reduzida devido a ocorrência de casos de deslocamento de abomaso, 

mastite clínica, metrites primária e cetose. 

 Poucos estudos nacionais abordam o assunto. Em um estudo realizado no 

Estado de São Paulo, Cassoli et al. (2000) não encontraram diferenças entre as vacas 

acometidas por alguma doença do periparto ou aquelas totalmente saudáveis em relação 

a tais doenças para a produção de leite aos 305 dias, sendo este resultado indiferente, 

tanto para primíparas, quanto para multíparas. Quanto ao pico de produção de leite, as 

vacas multíparas que apresentaram alguma doença tiveram pico inferior ao das vacas 

não doentes. 

 Erb (1987) afirma que vários autores negaram que a elevação na 

incidência de doença esteja relacionada à crescente produção de leite (Bigras-Poulin et 

al., 1990; Erb, 1987; Grohn et al., 1995); para eles, como a secreção de leite tem alta 

prioridade metabólica, sendo mantida claramente às custas de outros processos 

reprodutivos e metabólicos, o esforço metabólico a que o animal é submetido, para que a 

produção seja alcançada, pode ocasionar uma maior freqüência das doenças (Bauman & 

Currie, 1980). 

 Grohn et al. (1995) comentam que há falta de uma correlação 

demonstrável entre a produção de leite e a incidência de doença, servindo como uma 

possível indicação de que vacas mais produtivas não sejam necessariamente mais 

suscetíveis a doença, contanto que o manejo e a nutrição satisfaçam as necessidades 

biológicas aumentadas. 
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2.1.2 Relação da produção de leite com a reprodução 

 
 O parto é acompanhado por mudanças no metabolismo de lipídios, 

carboidratos, proteínas e minerais, de forma a sustentar a produção de leite, direcionando 

as prioridades metabólicas para a produção de leite e não para a reprodução (Smith et al., 

1981). 

 Vários estudos têm avaliado a correlação entre altas produções de leite e a 

reprodução de vacas leiteiras, apresentando resultados conflitantes. 

 Sargeant et al. (1998) sugerem que vacas com alta produção de leite (mais 

especificamente, do que vacas que são grandes produtoras de proteína) estão associadas 

a reduções no desempenho reprodutivo. 

 Vários estudos indicaram que a seleção genética para produção ocasionou 

declínio na fertilidade, determinando uma correlação desfavorável entre produção de 

leite e fertilidade (Hoekstra et al., 1994; Pryce et al., 1997, 1998, 2000). 

 Porém uma das explanações mais sensatas, baseada na revisão de vários 

trabalhos científicos, para explicar o efeito de altas produções leiteiras sobre a função 

reprodutiva, estabelece que é a ocorrência de uma deficiência energética severa no 

período do pós-parto, a qual proporciona um balanço energético negativo e conseqüentes 

alterações metabólicas, que pode ter efeito direto ou indireto sobre o sistema reprodutivo 

da vaca. 

 O atraso no reinicio da atividade ovariana após o parto está também 

associado à baixa ingestão de matéria seca (Hansen et al., 1992), à grande perda de peso 

ou de condição corporal no pós-parto (Butler & Smith, 1989), ou ainda à grande 

exigência energética para alta produção de leite (Butler et al., 1981 e Hansen et al., 

1992). 

 A alta taxa de aumento da produção de leite no início da lactação parece 

estar correlacionada negativamente com a taxa de concepção (Diskin, 1999). 

Provavelmente este efeito negativo é resultado da maior intensidade e da maior 

amplitude do balanço energético negativo das vacas de alta produção e não efeito da alta 

produção por si só. 
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 Vasconcelos et al. (1998) determinaram que vacas de alta produção e alto 

consumo de matéria seca (MS) possuem taxa de metabolização (“cleareance”) de 

progesterona (P4) maior em relação às vacas com menor consumo de matéria seca, 

justificando assim maior deficiência de P4, e conseqüentemente, possível menor 

concepção. 

 Após o parto, as vacas passam por um período de lento aumento na 

ingestão de alimentos, rápido aumento da produção de leite e uma intensa mobilização 

de reservas adiposas que afetam o desempenho reprodutivo (Butler & Smith, 1989; 

Garnsworthy, 1988; Gearhart et al., 1990; Nebel & McGilliard, 1993; Van Saun, 1991). 

 É estimado que 80% das vacas tenham balanço energético negativo no 

início da lactação, pois a energia necessária para produção de leite, e também para 

reprodução, não está disponível via dieta (Garnsworthy, 1988; Gearhart et al., 1990; 

Nebel & McGilliard, 1993; Van Saun, 1991). 

 As vacas respondem individualmente a essa situação, tendo o 

desempenho sanitário e reprodutivo, particularmente a probabilidade da concepção, 

associado negativamente com a magnitude e severidade do balanço energético negativo 

do início da lactação (Butler & Smith, 1989; Nebel & McGilliard, 1993).  

 Devido à produção leiteira crescer com o aumento do número de 

lactações, e a alta produção de leite estar associada ao menor desempenho reprodutivo, é 

observado um efeito de redução no desempenho produtivo em função do aumento no 

número de lactações (Miettinem & Setala, 1993). 

 Bagnato & Oltenacu (1994) examinando dados de 1,2 milhões de 

lactações de 305 dias, coletados ao longo de 12 anos, notaram que as vacas de alta 

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

serviços por concepção que as vacas de baixa produção. 

 Avaliando estes dados podemos perceber o quanto é difícil determinar se 

o pior desempenho reprodutivo das vacas ocorre em função do aumento da produção de 

leite, ou verificar que ao longo das lactações os animais reduzem a capacidade 

reprodutiva devido a diversos fatores, tais como maior susceptibilidade a doenças 

(reprodutivas ou não) e maior sensibilidade ao estresse térmico. 
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2.2 Os componentes do leite associados à sanidade e reprodução 

 

 A composição do leite de vaca varia em função de vários fatores, tais 

como raça, estação do ano, genética, estágio da lactação, sanidade e nutrição. As 

tendências econômicas atuais na comercialização do leite, provocando a demanda de 

certos produtos lácteos, afetam também a longo prazo a composição do leite.  

 A implementação de sistemas de pagamento está baseada em fazer com 

que os produtores orientem sua produção de acordo com as necessidades do mercado; 

por exemplo, se o mercado pagar incentivos para sólidos totais com bônus para proteína 

e gordura, os produtores irão começar a procurar tecnologias para aumentar a 

concentração destes componentes no leite.  

 

2.2.1 Gordura do leite 

 A gordura é o componente de maior variabilidade no leite. De modo 

geral, a gordura pode variar de 2,2 a 4,0%. Esta porcentagem é fortemente influenciada 

pela genética e fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, o manejo nutricional 

pode exercer uma influência muito importante na composição da gordura do leite. 

 De fato, se considerarmos a gordura, proteína e lactose como sendo os 

principais componentes do leite, a gordura é o componente de maior variação (Sutton, 

1989). Provavelmente devido a esta variabilidade, foi o primeiro componente do leite a 

ser usado nos programas de pagamento do leite. 

 Uma considerável quantidade de pesquisas tem mostrado a relação entre a 

presença de forragens nas dietas e a concentração de gordura no leite de vacas. Assim 

sendo, a presença de forragens na dieta de vaca irá assegurar uma adequada 

concentração de gordura no leite (Sutton & Morrant, 1989). Todavia, a determinação da 

proporção adequada de forragens nas dietas dependerá do tipo, da qualidade e da forma 

física dos diferentes alimentos que são fontes de fibra. 
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 As principais fontes de fibra na dieta são normalmente as forragens e, 

mesmo que seja possível o uso de outras fontes de fibra não oriundas das forragens, tem 

sido estabelecido como regra geral que uma dieta de gado leiteiro não deveria conter 

menos que 75% de fibra detergente neutra vinda das forragens. A forma física das 

forragens em dietas de vacas também deveria ser considerada a fim de maximizar a 

produção de gordura no leite (Sutton & Morrant, 1989). 

 Quando as forragens são excessivamente picadas, com menos que 0,5 cm, 

a efetividade da forragem em manter o bom estado do rúmen é diminuída e isto pode 

levar à acidose subclínica, que por sua vez, resultará numa produção diminuída de ácido 

acético (Emery, 1991). O acetato é o precursor da gordura do leite e qualquer 

diminuição de sua produção no rúmen resultará em concentrações sub-ótimas de gordura 

no leite (Sutton, 1989). 

 Durante o início da lactação, as vacas leiteiras alcançam sua máxima 

produção e normalmente entram em balanço energético negativo, já que não são capazes 

de consumir nutrientes suficientes para satisfazer as necessidades de sua alta produção 

de leite. Nesta fase, é necessário maximizar o consumo de nutrientes para permitir a 

máxima expressão do potencial genético dos animais. Ainda neste período, a adição de 

concentrados deve ser aumentada ao máximo, tendo cuidado para que não haja riscos de 

ocorrência de acidose ruminal.  

 Em geral, deve ser considerado que, quando as dietas contêm mais de 

50% de concentrados (MS), há maiores riscos de redução no conteúdo de gordura no 

leite e de ocorrência de problemas na manutenção do equilíbrio ruminal. Nestas 

circunstâncias, os nutricionistas devem tomar cuidado e monitorar de perto o 

desempenho de cada formulação. 

 A proporção correta de FDN irá assegurar uma proporção correta de fibra 

na dieta; irá ainda manter a saúde do rúmen e garantir uma adequada proporção de 

ácidos graxos lipogênicos (acetato e butirato) e glucogênicos (propionato). 

 Entretanto, a forma física da fonte de fibra deve ser cuidadosamente 

avaliada, a fim de estimar a efetividade no conteúdo de FDN. A efetividade da FDN é 
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mensurada na habilidade em manter a concentração de gordura do leite e na capacidade 

de estimular a ruminação (Linn, 1991). 

 Uma outra maneira de amenizar os efeitos da dieta sobre a diminuição da 

gordura do leite é o fornecimento mais freqüente de alimentos (Sutton & Morrant, 

1989). Com o oferecimento freqüente da dieta, o ambiente ruminal é mantido mais 

estável, com menores variações de pH e a manutenção dos microrganismos celulolíticos 

produtores de acetato. 

 

2.2.2 Proteína do leite 

 

 O nitrogênio ou a proteína bruta do leite é composto pela caseína, 

proteínas do soro e frações de nitrogênio não protéico (NNP). No leite de vacas a 

proteína verdadeira constitui 95,1% do nitrogênio total, sendo que a maior parte deste 

NNP é uréia. A caseína constitui 88% do nitrogênio total ou 82% da proteína verdadeira. 

 Caseína e gordura são os principais determinantes na produção de queijos, 

enquanto que as proteínas do soro, lactose e uréia são utilizadas em menor extensão no 

processamento do leite. Por causa da importância da concentração da proteína no leite, 

há uma tendência mundial em efetuar o pagamento do leite de acordo com a presença 

dela no conteúdo do leite. Entretanto, devido à importância da porcentagem de proteína 

verdadeira no leite usado para o processamento, há uma tendência em mensurar e pagar 

pela proteína verdadeira, ao invés da proteína total. Este fato se torna especialmente 

relevante se considerarmos que certas práticas alimentares podem causar variações 

consideráveis no conteúdo de NNP no leite (Sutton, 1989). 

 O aumento dos níveis de proteína na dieta acima das necessidades dos 

animais aumenta a proteína do leite, primariamente pela elevação da fração de NNP. Em 

termos gerais, aumentando a proteína bruta da dieta de 14 para 20% (na matéria seca), 

verificamos um aumento na produção de leite pela elevação da digestibilidade, consumo 

alimentar e proteína para síntese do leite. O aumento na proteína do leite é somente 

marginal e muito deste aumento em proteína pode ser devido à uréia (Oldham, 1984).  
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 A amônia ruminal, a uréia do sangue, do plasma e do leite estão altamente 

correlacionadas. O balanço da dieta, no que tange a proporção de proteína degradável e 

não degradável no rúmen, tem uma relação próxima com a quantidade de uréia 

circulando no sangue e, conseqüentemente, na quantidade de uréia que entra no leite 

(Jonker et al., 1999). 

 Por outro lado, o fornecimento de níveis sub-ótimos de proteína na 

alimentação diminui a produção de leite mais do que a porcentagem de proteína no leite. 

Em geral poderia ser dito que as tentativas para modificar a porcentagem de proteína no 

leite não têm produzido evidências claras, a ponto de se recomendar práticas de manejo 

dirigidas a aumentar a proteína do leite acima dos níveis atuais. 

 

2.2.3 Nitrogênio uréico do leite (MUN) 

 Os estudos sobre o nitrogênio uréico no leite (MUN), têm apresentado 

inúmeras controvérsias sobre sua utilidade como indicador do balanço protéico do 

animal e em conseqüência disto, do desempenho reprodutivo das vacas (Jonker et al., 

1999). 

 O efeito do elevado consumo de proteína bruta sobre o desempenho 

reprodutivo de vacas em lactação é um assunto controverso, que pode ou não ocasionar 

efeitos indesejáveis sobre o intervalo entre cios, dias da 1ª inseminação artificial, taxa de 

concepção, sobrevivência embrionária e outros (Fergunson et al., 1988 e Howard et al., 

1987). 

 Revisando a literatura, Ferguson & Chalupa (1989) demonstraram que o 

excesso de proteína degradável, em relação às exigências do animal, diminuiu a taxa de 

concepção. Além disso, ao estudarem os efeitos do excesso de proteína não degradável, 

também em relação às exigências do animal, demonstraram que a diminuição da taxa de 

concepção era ainda maior. Os autores postularam também que a porcentagem de 

proteína bruta na dieta é um fraco indicador da adequação da nutrição protéica de vacas, 

explicando que outros fatores, como energia da dieta e nível de produção da vaca, 



 11

poderiam estar envolvidos na determinação das concentrações de uréia plasmática 

(PUN), uréia sangüínea (BUN) e uréia no leite (MUN).  

 A uréia é um produto de excreção do metabolismo do nitrogênio e sua 

determinação em amostras de soro sangüíneo, junto com a albumina, fornecem 

informação sobre a atividade metabólica protéica do animal. A concentração sangüínea 

de uréia (BUN) está em relação direta com o aporte protéico da dieta, bem com a relação 

energia: proteína (Oltner et al., 1985 e Kohn, 2000).  

 A uréia sangüínea, por apresentar baixo peso molecular, atravessa o 

epitélio alveolar da glândula mamária difundindo-se no leite, existindo uma alta 

correlação entre as concentrações de BUN e a concentração de uréia no leite (MUN) de 

uma vaca (r = 0,904; p<0,01) (Roseler et al., 1993). 

 A quantidade de uréia tanto no sangue como no leite depende da relação 

energia: proteína, sendo que um aporte deficiente de proteínas está associado com 

valores diminuídos de uréia, enquanto que valores elevados de uréia indicam um aporte 

excessivo de proteínas (degradáveis e solúveis) no rúmen, ou estão relacionados com um 

aporte deficitário de energia (Kohn, 2000 e Jonker et al., 1999). 

 Com o objetivo de definir a qual destas duas últimas causas corresponde o 

aumento da uréia é útil determinar, junto com o MUN, a concentração de proteínas no 

leite, para uma interpretação em conjunto. 

 O conteúdo de proteínas do leite é dependente direto do aporte de energia 

da dieta. Um aporte deficiente de energia na dieta, leva à diminuição no conteúdo de 

proteínas no leite. Por outra parte, um excesso, em relação à energia, de proteínas 

degradáveis e solúveis no rúmen, leva a uma excessiva formação e absorção de amônia 

ruminal, com incremento de concentração de uréia no leite (Kohn, 2000). 

 Kaim et al. (1983), Bruckental et al. (1989), Canfield et al. (1990) e 

Larson et al. (1997) demonstraram uma diminuição significativa da taxa de concepção 

de grupos de animais que apresentaram concentrações de BUN iguais a 17, 32, 19 e 17 

mg/dL, respectivamente para cada um dos estudos. 
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 Entretanto, Rajala-Schultz et al. (2001) sugeriram que os níveis de MUN 

adversamente associados com fertilidade podem ser inferiores aos reportados na 

literatura (15,4 mg/dL).  

 De forma contrária, Folman et al. (1981), Howard et al. (1987) e Carroll 

et al. (1988) não encontraram prejuízo na taxa de concepção mesmo quando os níveis de 

BUN chegaram a 15, 26 e 24 mg/dL, respectivamente.

 Melendez et al. (2000) ao estudar as concentrações de MUN de um 

rebanho da Flórida constatou que vacas com valores de MUN superiores a 16 mg/dL, 

cobertas durante os meses de verão, possuem um risco maior de não concepção à 1a 

cobertura, quando comparadas a vacas com baixo MUN inseminadas nos meses de 

inverno, indicando que o MUN somente teve efeito sobre a não concepção quando 

associado à estação do ano e sendo assim, indicou a dificuldade de avaliar fatores como 

estação do ano e MUN isoladamente. 

 Os resultados do estudo de Godden et al. (2001) sugerem que um bom 

desempenho reprodutivo pode ser atingido mesmo em uma grande amplitude de 

concentrações de MUN. 

 Alguns autores (Bruckental et al., 1989 e Kaim et al., 1983) afirmam que 

as vacas multíparas são mais afetadas por desequilíbrios protéicos, embora Carroll et al. 

(1988) afirmem que as vacas primíparas sejam as mais suscetíveis.  

 Diversas hipóteses foram propostas para explicar os efeitos do 

desequilíbrio protéico sobre o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras (Staples, 

1990). Estas hipóteses podem ser classificadas em dois grandes grupos: os efeitos diretos 

e os efeitos indiretos.  

 Quanto aos efeitos diretos, as altas concentrações de uréia, amônia ou de 

outro composto nitrogenado desconhecido agiriam sobre o eixo hipotálamo-hipofisário-

ovariano, sobre os gametas, sobre os embriões em desenvolvimento ou sobre o sistema 

imune, prejudicando o processo de fertilização, o desenvolvimento embrionário ou a 

implantação do embrião (Butler et al., 1995 e Staples, 1990). 

 Existe ainda a teoria de que o excesso de amônia transformada em uréia 

pode interferir no metabolismo intermediário e influir nas concentrações de glicose, 



 13

lactato e ácidos graxos livres no sangue e na funcionalidade do corpo lúteo, além de 

ocasionar uma diminuição da capacidade imunogênica dos macrófagos (Staples, 1990). 

 Os efeitos indiretos do desequilíbrio protéico seriam efetuados através do 

aprofundamento do balanço energético negativo, seja através do aumento da produção 

de leite, promovida pela maior disponibilidade de proteína, seja pelo maior gasto no 

processo da detoxificação da amônia (Jonker et al., 1999 e Staples, 1990). 

 

 

2.3 Efeitos do estresse térmico sobre reprodução e produção 

 
 Segundo Yousef (1985), o estresse térmico pode ser definido como a 

somatória de forças externas ao animal homeotérmico, que atuam de forma a alterar a 

temperatura do estado de repouso, sendo este tipo de estresse capaz de desorganizar a 

fisiologia e o desempenho reprodutivo dos animais. 

 Na termoneutralidade, a vaca pode manter a homeostase sem o gasto 

excessivo de energia para termoregulação, estando esta energia, conseqüentemente, 

disponível para manter condições ótimas de saúde e desempenho (Yousef, 1985). 

 Quando o calor aumenta, o animal precisa eliminar energia direta para 

diminuir o calor excessivo e tentar manter o equilíbrio térmico interno. Todavia, nem 

sempre este mecanismo é suficiente. Por conseguinte, a temperatura corporal aumenta, 

afetando várias funções fisiológicas do corpo (Wolfenson et al., 2000). 

 O aumento da temperatura corporal causada pelo estresse térmico provoca 

conseqüências adversas diretamente na função celular, podendo, por exemplo, reduzir o 

percentual de embriões capazes de concluírem seu desenvolvimento (Ealy et al., 1995). 

 Além disso, as mudanças e adaptações fisiológicas pelas quais os animais 

passam durante o estresse térmico podem comprometer sistemas importantes em termos 

fisiológicos. Exemplo disto é a redistribuição do fluxo sangüíneo das vísceras para a 

periferia em períodos de estresse térmico. Apesar de aumentar a dissipação de calor do 
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corpo no ambiente, essa resposta também ocasiona a diminuição na perfusão vascular da 

placenta (Alexander et al., 1987) e atraso no crescimento do feto (Collier et al., 1982). 

 A produção de leite, o consumo de alimentos e a atividade física são 

reduzidas durante os períodos de estresse térmico (Fuquay, 1981); ao mesmo tempo, a 

habilidade reprodutiva é afetada (Francos & Macer, 1983 e Gwazdauskas, 1985). Está 

constatado que perdas produtivas e reprodutivas associadas com o EC são 

economicamente importantes (Igono et al., 1987). 

 Vários autores afirmam que o problema do estresse térmico tenderá a 

aumentar muito no futuro. A intensidade do estresse térmico poderá primeiramente 

aumentar em função do aquecimento global contínuo (Hulme, 1997). Em segundo lugar, 

a população mundial está crescendo de forma mais rápida nas áreas tropicais e 

subtropicais do que nas temperadas (Roush, 1994), assim é razoável supor que um 

número maior de animais de produção seja criado nessas regiões para suprir a demanda 

de consumo. E, por fim, as alterações na genética e fisiologia dos animais para aumento 

de produção os estão tornando menos capazes de regular a temperatura corporal e menos 

adaptados aos ambientes quentes. 

 

2.3.1 Efeitos do estresse térmico sobre a reprodução 

 
 Os primeiros relatos da diminuição na fertilidade de vacas durante o verão 

são de 1940 (Erb et al., 1940) e 1941 (Seath & Staples, 1941). 

 Parições durante as estações quentes do ano suprimiram a reprodução de 

vacas leiteiras no Arizona (Ray et al., 1992), Flórida (Silva et al., 1992), Kentucky (Olds 

et al., 1979), Mississipi (Moore et al., 1992) e Carolina do Norte (Farin et al., 1994; 

Faust et al., 1988; Seykora & McDaniel, 1983). Nestes estudos, o estresse térmico 

reduziu drasticamente as taxas de concepção nas vacas leiteiras. Vacas paridas no verão 

tendem a ter menores taxas de concepção, sendo esta situação ainda mais agravada 

quando as vacas produzem mais leite (Faust et al., 1988). Na Flórida, as taxas de 

concepção declinaram de 40 a 50% durante meses frescos para menos de 10% durante 

os meses quentes do ano (Badinga et al., 1985). 
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 Nos trabalhos de Farin et al. (1994), Faust et al. (1988), Seykora & 

McDaniel (1983) e Silva et al. (1992), taxas menores de concepção foram relacionadas 

com o aumento de dias à 1a cobertura, e a menor concepção na inseminação artificial, 

quando os animais pariram ou foram cobertos durante o verão. 

 Foram observadas taxas de concepção significativamente mais baixas em 

vacas cuja temperatura corporal era superior à normal no momento da inseminação, por 

causa da baixa fertilização e de uma alta incidência de mortes embrionárias (Fuquay, 

1981). Uma maior mortalidade embrionária devido ao estresse térmico também foi 

observada nos estudos de Ealy et al. (1993) e Pursley et al. (1997). 

 A viabilidade dos óvulos e dos espermatozóides também foi reduzida 

significativamente quando as temperaturas do corpo apresentaram-se mais altas que o 

fisiológico, resultando em redução da fertilidade (Chenoweth & Larsen, 1992). A libido 

dos touros, quando do uso de monta natural, também foi reduzida (Chenoweth & Larsen, 

1992). 

 Constatou-se que temperaturas altas afetam o desenvolvimento de 

embriões jovens, os quais são muito mais vulneráveis nos primeiros dias de vida, 

reduzindo-se drasticamente as taxas de sobrevida (Ealy et al., 1993; Fallon, 1962; Nebel 

& Jobst, 1998; Stott & Williams, 1969). 

 O estresse térmico afeta fortemente a expressão do cio pelas vacas, 

(Abilay et al., 1975 e Gangwar et al., 1965), diminuindo a intensidade e duração dos 

cios; desta forma é difícil a identificação dos animais para execução da cobertura, 

ocasionando um efeito negativo na incidência e na intensidade de montas (Nebel & 

Jobst, 1998 e Thatcher & Collier, 1986). Já no caso das novilhas, as taxas de concepção 

não se alteram tanto em função da estação do ano (Thatcher & Colier, 1986 e Francos & 

Macer, 1983). 

 Quando Thatcher & Colier (1986) analisaram os resultados de 6555 

inseminações realizadas em um rebanho, no período de três anos, eles encontraram uma 

taxa de concepção mais alta para as novilhas em relação às vacas em lactação, ao longo 

do ano. Esta diferença foi maior durante os meses de verão na Flórida (junho, julho, e 

agosto). Semelhantemente, a taxa de concepção para novilhas, em Israel, ficou inalterada 



 16

durante o verão, enquanto que a fertilidade das vacas era reduzida (Francos & Macer, 

1983). 

 Uma possível explicação é que a produção metabólica de calor pelas 

vacas em lactação ocasione hipertermia no verão. Já as novilhas, com menor produção 

de calor interno, podem não se tornar hipertérmicas a temperaturas ambientais 

equivalentes. As respostas reprodutivas ao estresse térmico deveriam ser semelhantes, 

tanto para vacas como para novilhas, se a hipertermia produzida fosse equivalente. 

Devido a este fato, pode-se considerar que a lactação modifica a resposta do animal ao 

estresse térmico (Wilson et al., 1998a) e também que as novilhas podem responder 

fisiologicamente melhor ao estresse térmico, tendo o desempenho reprodutivo menos 

afetado que as vacas (Thatcher & Colier, 1986). 

 Ainda avaliando o efeito do estresse térmico sobre as novilhas, Wilson et 

al. (1998b) determinaram que o estresse térmico inibiu o desenvolvimento do folículo 

dominante durante o período pré ovulatório. Constataram ainda que, em conseqüência 

do estresse térmico, as concentrações séricas de estradiol foram reduzidas, o declínio de 

progesterona na fase luteal foi atrasado e a porcentagem de novilhas com ciclos estrais 

com três ondas foliculares foi aumentado. 

 Durante a hipertermia induzida pelo estresse térmico, as novilhas e vacas 

em lactação (Wilson et al., 1998a e 1998b) sofreram mudanças semelhantes na função 

ovariana. Embora os mecanismos sejam somente entendidos parcialmente, este 

experimento demonstrou que uma resposta aguda ao estresse térmico influencia 

similarmente a função ovariana em novilhas e vacas. 

 Apesar dos efeitos do estresse térmico serem muito bem conhecidos, os 

mecanismos fisiológicos que conduzem à infertilidade de verão são apenas parcialmente 

entendidos; como conseqüência, muitos estudos publicados trazem resultados 

inconsistentes. 

 Algumas das perdas reprodutivas por estresse térmico (EC), são 

associadas com a diminuída expressão do estro (Her et al., 1988; Madan &. Johnson,. 

1973 e Younas et al., 1993). Uma hipótese explicativa para este acontecimento é que o 

EC inibe o desenvolvimento folícular ovariano e reduz as concentrações de estradiol 
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(Ealy et al., 1993). Estudos comparativos de concentrações de estradiol no sangue de 

vacas, sob estresse térmico e vacas controle, geraram resultados inconsistentes 

(Gwazdauskas et al., 1985, Roman-Ponce, et al., 1981 e Rosenberg et al., 1982). 

 Outros estudos (Badinga et al., 1993 e Wolfenson, et al., 1995) 

empregaram ultra-sonografia para examinar o crescimento folícular em vacas sob EC. 

Badinga et al. (1993) concluíram que o EC agudo reduziu o tamanho do folículo 

dominante no 8º dia do ciclo estral e a duração da primeira onda. Reduções no estradiol 

do folículo foram induzidas pelo estresse térmico, quando crônico, ocorrendo apenas no 

final do verão (Badinga et al. 1993). Wolfenson et al. (1995) injetaram uma dose 

luteolítica de PGF2α no 12º ou 14º dia do ciclo estral, obtendo conclusões semelhantes 

(redução do folículo dominante e estradiol em vacas com EC). A ultra-sonografia 

precedente a estes estudos sugere a redução da função folícular em vacas com EC, 

durante a primeira onda folícular ou quando a luteolise é induzida com PGF2α 

. Em outro estudo de Wilson et al., (1998a), o estresse térmico inibiu o 

crescimento folícular e a dominância durante o período pré-ovulatório. A função 

ovariana anormal em vacas submetidas a estresse térmico manifestou-se pela diminuição 

da elevação de estradiol no proestro, menor tamanho da segunda onda do folículo 

dominante, maior número de ondas foliculares por ciclo de estral e fases luteais mais 

longas. A explicação do autor é que a diminuição no estradiol sérico pode ter 

interrompido os mecanismos luteolíticos naturais e resultado em fases luteais mais 

longas com ondas  foliculares repetidas. 

 Gwazdauskas et al. (1975), procurando determinar as variáveis climáticas 

mais importantes na determinação da taxa de concepção, constataram a temperatura 

máxima no dia da inseminação e a ocorrência de chuva no dia de inseminação. Ingraham 

et al. (1974) afirmam porém que a média do índice de temperatura e umidade, dois dias 

antes da inseminação, teve uma relação mais alta que a mesma variável no dia de 

inseminação e no dia após a inseminação. 

 Diversas estratégias de manejo foram testadas para reduzir os efeitos do 

estresse térmico sobre a reprodução, resultando que a alteração do ambiente da vaca pelo 
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uso de sombras, ventiladores, ou resfriadores evaporativos é a mais utilizada (Bucklin et 

al, 1991).  

 Esta técnica, contudo, nem sempre elimina todos os problemas associados 

com estresse térmico. Por exemplo, em rebanhos leiteiros do Arizona, o intervalo entre o 

parto e a concepção, durante o verão, permaneceu de 24 a 67 dias mais longo do que o 

intervalo observado durante inverno, embora, durante todo o verão, as vacas tenham sido 

mantidas em instalações com resfriadores evaporativos (King et al., 1988). Já Roman-

Ponce et al., (1977), mantendo vacas em ambiente sombreado, conseguiram aumento na 

produção de leite e melhores taxas de concepção em relação às vacas mantidas em 

ambiente sem sombra. 

 Armstrong (1994) considera que as medidas de manejo sejam efetivas, 

reduzindo o efeito de estresse térmico somente até um certo grau; considera que tais 

medidas não são capazes de eliminar por completo o efeito deletério do estresse térmico 

sobre a reprodução. 

 Devido a afirmações como esta, prosseguem as buscas por estratégias 

reprodutivas adicionais, necessárias para combater os efeitos adversos do estresse 

térmico. 

 Uma das recentes estratégias encontradas consiste no uso de inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF). Ela é baseada em protocolos que envolvem injeções 

previamente programadas de GnRH (ou seus agonistas) e PGF2α, para provocar a 

sincronização de ovulação (Burke et al., 1996; Pursley et al., 1995; 1997a, 1997b e 1998 

e Schmitt et al., 1996). O uso da IATF oferece vantagens por induzir a atividade 

reprodutiva logo no início da lactação, reduzindo a necessidade da detecção de estro, e 

assim sendo, mostra-se particularmente efetiva durante períodos de estresse térmico. 

 Outra estratégia possível para aumentar a função reprodutiva durante o 

estresse térmico consiste na suplementação alimentar das vacas com antioxidantes. Esta 

sugestão está baseada na evidência de que os efeitos da elevação das temperaturas 

durante o desenvolvimento de embriões cultivados se relaciona com a produção de 

radicais livres (Aréchiga et al., 1995). Aréchiga et al., (1995) determinou que a 

exposição de embriões de rato ao choque de calor diminui as concentrações 
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intracelulares do antioxidante glutationa, e que quando houve a inibição da síntese de 

glutationa aumentou-se a sensibilidade ao choque térmico. 

 Em outros estudos, a adição de vários antioxidantes no meio de cultura 

provocou a diminuição dos efeitos da elevação de temperatura em embriões de bovinos e 

ratos (Aréchiga et al., 1994 e 1995 e Ealy et al., 1993 e 1994). Administrando injeções 

de vitamina E no momento da inseminação artificial não se obteve sucesso no aumento 

das taxas de concepção em vacas estressadas pelo calor; a explicação do autor (Ealy et 

al., 1994) para o insucesso é que o antioxidante não foi administrado por um número 

suficiente de dias para proteger o embrião da ação do estresse térmico. 

 A manipulação de certos ingredientes de dieta é uma outra estratégia 

benéfica: diminuir os níveis de fibra, respeitando-se os limites adequados para manter a 

função ruminal adequada, pode ser uma medida efetiva para o alivio parcial do estresse 

térmico (Cummins, 1989). Também é defendida como um dos possíveis meios de 

reduzir estresse térmico a prática de formular dietas com gordura suplementar, devido ao 

alto conteúdo de energia e baixo incremento de calor dos lipídios em relação a outros 

nutrientes (Beede & Collier, 1986 e Morrison, 1983). 

 

2.3.2 Efeitos do estresse térmico sobre a produção leiteira 

 
 A seleção genética de vacas com base na produtividade de leite reduziu a 

capacidade termorreguladora diante do estresse térmico (Berman et al., 1985) e ampliou 

a diminuição sazonal da fertilidade (Al-Katanani et al., 1998 e 1999). Acrescentando-se 

a isto o emprego de novas tecnologias, tais como o uso de promotores de lactação 

(somatotropina - bST), o estresse térmico pode ser agravado, pelo fato de aumentar a 

produção de leite, a taxa metabólica e a produção de calor corporal (West et al, 1991; 

Hansen et al., 1992 e Cole & Hansen, 1993). 

 Muito esforço foi investido para se encontrar raças ou cruzamentos, que 

sejam tolerantes ao calor e muito produtivos. Contudo, até hoje, este esforço não teve o 

êxito esperado pelos produtores de leite (McDowell et al., 1996). 
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 Entretanto, Ravagnolo & Misztal (2000) e Ravagnolo et al. (2000) 

afirmam que há variabilidade genética dentro da raça Holandesa suficiente para permitir 

uma seleção voltada para a tolerância ao calor, para produção de leite, gordura e de 

proteína. Estes autores definiram uma habilidade de produção regular, que é a habilidade 

genética para produzir leite na ausência de tolerância de calor, e um efeito genético para 

tolerância ao calor, que consiste na habilidade genética para evitar a redução do 

rendimento de leite quando submetida à exposição ao estresse térmico. Desta maneira 

afirmam ser possível selecionar simultaneamente animais com ambas as características. 

Isto também é possível para as características reprodutivas, que parecem mesmo ser 

mais susceptíveis ao estresse térmico do que a produção (Hansen, 2000). 

 Gasparino (1996) em seu estudo encontrou diferenças na produção de 

leite em função da época do parto, assegurando que ela foi influenciada, direta e/ou 

indiretamente, pela época do parto. 

 Devido às diferenças de temperatura e umidade entre as estações do ano, 

o impacto do ambiente sobre o animal poderá ser maior ou menor (Hansen et al., 1992). 

É evidente o efeito que as estações do ano podem exercer sobre a qualidade e a 

quantidade de volumosos produzidos, e o efeito destes sobre o estado nutricional do 

animal. Todavia, os efeitos e a intensidade do estresse térmico sobre a produção leiteira 

em função da época do parto dependem da tecnologia utilizada na atividade. 

 O efeito será maior quando for maior a dependência às pastagens e ao 

ambiente (por exemplo, o sombreamento), sendo tal efeito reduzido se ocorrer durante o 

ano inteiro o fornecimento de alimentos com alta qualidade, sombreamento e adoção de 

técnica de controle de temperatura ambiental (Pires, 1984 e Hansen, 2003). 

 No Brasil e no exterior, a estação de parição tem sido mencionada por 

muitos autores como um importante fator que afeta a produção de leite, seja de vacas 

Holandesas ou mestiças (Almeida et al., 1997; Balieiro et al., 1997; Costa et al., 1982; 

Gasparino, 1996; Matos et al., 1996; Mota et al., 1996; Queiroz et al., 1987; Ribas et al., 

1996). 
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2.4 Sanidade (Desordens sanitárias do periparto) 

 
 Apesar das doenças do periparto costumeiramente não afetarem um 

grande número de animais do rebanho, seus efeitos na vaca afetada podem ser grandes, 

causando inúmeras perdas à atividade. O parto é um evento crucial na vida da vaca, 

estando a maioria das doenças e custos veterinários, associados mais ao pós-parto do que 

a qualquer outro período do ciclo produtivo. 

 As desordens do periparto não devem ser analisadas apenas isoladamente, 

pois existe forte relação entre elas. Estudos citam, por exemplo, a hipocalcemia como 

fator de risco para outras desordens: distocias, retenção de placenta, cetose, prolapso de 

útero, metrites e deslocamento de abomaso. Várias destas doenças ocorrem como 

complexos de desordens, nos quais uma doença pode predispor à outra (Grohn et al., 

1990; Risco, 1992; Correa et al., 1993 e Emanuelson & Oltenacu, 1998). Os complexos 

de desordens podem aumentar o risco de infecções uterinas no pós-parto, afetando a 

fertilidade das vacas por causar atrasos na involução uterina e predispor a alterações 

degenerativas na função do ovário (Bosu & Peter, 1987). 

 Além de serem fatores que afetam diretamente os órgãos reprodutivos, 

muitas destas doenças reduzem o consumo de alimentos, prejudicando o equilíbrio 

energético; causam a mobilização de reservas corporais dos nutrientes, afetando a 

produção e a composição do leite. 

 As doenças podem afetar a eficiência produtiva por reduzir a produção de 

leite, o desempenho reprodutivo ou a expectativa de vida da vaca leiteira (Dohoo et al., 

1983). Contudo, o efeito da ocorrência de doenças no periparto sobre a produção do leite 

não é fácil de ser avaliado, pois depende de vários fatores, tais como a habilidade em 

reconhecer os sintomas da doença, a rapidez na execução do tratamento, bem como do 

manejo geral do rebanho (Ostergaard et al., 2000). Além disso, diferentes critérios de 

diagnóstico podem afetar as estimativas, ou mesmo invalidar o estudo.  

 Outra constatação é que vacas com altas produções são mais susceptíveis 

a doenças e que durante os períodos quentes do ano o número de ocorrências aumenta 
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(Dohoo & Martin, 1984a; Dohoo et al., 1984; Markusfeld, 1990; Grohn, 1990 e Sargeant 

et al., 1998).  

 Assim sendo, fica difícil determinar se o efeito sobre a reprodução é 

devido às grandes produções de leite, ao estresse térmico ou somente às doenças ou a 

suas causas isoladamente. 

 

2.4.1 Hipocalcemia 

 
 A paresia puerperal (também denominada hipocalcemia ou febre de leite) 

é uma doença metabólica comum em animais leiteiros, que ocorre no parto ou nas 

proximidades deste, especialmente em vacas com grande produção de leite.  

 A doença é caracterizada por um rápido declínio nas concentrações de 

Cálcio (Ca) do plasma, resultante da mobilização relativamente grande de Ca para 

formação do leite (principalmente o colostro); também se caracteriza por causar fraqueza 

muscular. 

 Uma vaca que produz, por exemplo, 10 litros de colostro, perde 

aproximadamente 23 g de Ca em uma única ordenha. Esta quantia é aproximadamente 

nove vezes maior do que o Ca presente em todo o pool de plasma da vaca (Horst et al., 

1997). 

 O cálcio perdido deve ser reposto pelo aumento da absorção de Ca 

intestinal, por aumento da reabsorção de Ca dos ossos, ou por ambos os processos. 

 Durante o período seco, quando as exigências de Ca são mínimas (10 a 12 

g Ca/dia), estes mecanismos estão relativamente inativos (Ramberg et al., 1984). Por 

ocasião do parto, porém, a vaca precisa suprir a necessidade de 30 g de Ca/dia. Como 

conseqüência desta súbita exigência de Ca, todas as vacas experimentam algum grau de 

hipocalcemia durante o primeiro dia pós-parto, até que o intestino e os ossos se adaptem 

à demanda de Ca resultante da lactação (Curtis et al., 1984). 

 Os sinais clínicos variam de tremores musculares, nos estágios iniciais, 

até paralisia flácida, coma e morte nos estágios avançados. Os tratamentos de Ca 

intravenosos (normalmente 8 a 10 g de Ca) produzem muito bons resultados e são 
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capazes de manter a vaca viva até que os intestinos e ossos se adaptem aos mecanismos 

que transportam o Ca. Aproximadamente de 60 a 70% das vacas morrem dentro de um 

ou dois dias após a manifestação dos sintomas, quando não tratadas (Hibbs, 1950). 

 A importância da hipocalcemia para a atividade leiteira não é bem 

quantificada devido à pequena incidência de casos; além disso, o tratamento é eficaz e 

facilmente realizado. Os valores de incidência reportados em estudos variam de 1,2% a 

14, 1%, demonstrando a grande maioria dos estudos incidências inferiores a 7%. 

 A incidência de hipocalcemia aumenta em função da idade, sendo esta 

relação explicada pelo fato de que a produção de leite aumenta, enquanto que a 

disponibilidade de cálcio diminui com a idade (Oetzel et al., 1988 e Oetzel, 1993). 

 A hipocalcemia é uma doença economicamente importante, podendo 

reduzir a vida produtiva de uma vaca em 3 ou 4 anos (Payne, 1968). O custo médio por 

caso de febre de leite foi calculado recentemente em US$ 334 (Guard, 1996). Este valor 

baseia-se no custo direto, associado com o tratamento dos casos clínicos e com as perdas 

de produção calculadas. Vacas com febre de leite são mais suscetíveis a problemas 

secundários que aumentam significativamente o custo de produção. 

 Animais que desenvolvem o quadro de hipocalcemia possuem níveis 

elevados de cortisol no plasma em comparação com animais que não a desenvolveram, 

acentuando a já deprimida capacidade imunológica da vaca no pós-parto (Curtis et al., 

1984). Curtis et. al (1983) demonstrou que vacas se recuperando da febre de leite têm 

oito vezes maior chance de sofrerem de cetose e mastite (especialmente mastite por 

coliforme) do que vacas que nunca tiveram febre de leite. 

 A incidência de distocia, retenção de placenta, deslocamento de abomaso 

(síndrome da vaca caída) e prolapso uterino também são grandemente aumentadas como 

resultado de febre de leite (Horst et al., 1997). 
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2.4.2 Retenção de placenta 

 
 A retenção das membranas fetais (RMF), mais comumente denominada 

retenção de placenta (RP), constitui uma desordem freqüente no pós-parto, podendo ser 

definida patologicamente como a retenção das membranas fetais por um período maior 

que 12 a 24 horas após a parição (dependendo dos autores). Em condições normais, a 

placenta é expelida dentro do período de 3 a 12 h após o parto (Roberts, 1986). 

 Trabalhos relatam que a incidência de retenção de placenta varia de 3 a 

39% sendo estes dados muito influenciados pela definição de RP utilizada (Grunert, 

1986, Laven & Peters, 1996). Em um grande estudo americano, realizado pelo USDA 

(USDA, 1996), a incidência de RP obtida para vacas leiteiras foi de 7,8 %. 

 A retenção de placenta ocasiona significativas perdas econômicas, pois 

muitas vacas com RP desenvolvem metrite e podem sofrer de infertilidade (Coleman et 

al., 1985), sendo que a RP também pode provocar a diminuição da produção de leite 

(Lucey et al., 1986). 

 O número de casos e a incidência podem aumentar com partos anormais 

(distocias, gêmeos, cesarianas, induzidos, abortos e prematuros), com rebanhos 

infectados por brucelose, leptospirose, vibriose, listeriose, rinotraqueite infecciosa 

bovina e outros organismos infecciosos, com problemas de manejo, com deficiências 

nutricionais (vitaminas A e E, minerais como selênio, cobre e iodo), com doenças 

metabólicas e mastites agudas na parição. 

 Permanecem obscuros tanto os mecanismos de expulsão da placenta 

como as causas da RP. Vários fatores como idade, espécie, hereditariedade, ambiente, 

hormônios e nutrição foram sugeridos como causas da RP (Hurley & Doane, 1989). 

 Gunnink (1984) propôs uma teoria instigante, afirmando que no parto, 

quando cessa o suprimento de sangue para a placenta, esta se torna um "corpo estranho” 

ao organismo. O autor sugeriu que o sistema imune materno reconhece o “corpo 

estranho” e “ataca” a placenta fetal, expelindo-a. Os dados, porém, são conflitantes e 

nenhum fator isolado, endócrino ou nutricional, é capaz de fornecer uma explicação 

satisfatória do porquê das vacas desenvolverem esta desordem. 
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 A retenção de placenta aumenta o risco de ocorrência de metrites, 

resultando em redução da fertilidade, aumento dos dias para concepção e aumento no 

risco de descarte, além de acarretar diminuição da produção de leite. São evidentes, 

portanto, as graves conseqüências econômicas. O custo estimado por caso, somando-se 

os custos de tratamento e perda de produção, foi de US$ 285 (Guard, 1996). 

 No estudo realizado por Rajala & Grohn (1998b) a retenção de placenta 

teve um efeito negativo significante sobre a produção de leite durante várias semanas 

após o parto. Lucey et al. (1986) determinaram que a retenção de placenta suprimiu a 

produção leite por aproximadamente quatro semanas depois do parto; Rowlands & 

Lucey (1986) informaram que a retenção de placenta reduziu a produção de leite no pico 

de lactação, mantendo este efeito negativo por um período maior; eles calcularam uma 

redução de 7% na produção aos 305 dias para as vacas com retenção placenta. 

 No estudo de Van Werven et al. (1992) as vacas mais velhas diminuíram 

a produção de leite em função do aumento na duração dos casos da retenção de placenta. 

Simerl et al. (1992) observaram que a produção de leite das vacas de primeira lactação 

foi reduzida devido à retenção de placenta. Deluyker et al. (1991) reportaram que vacas 

com RP tiveram produções médias menores durante os primeiros cinco dias após o 

parto. 

 Martin et al. (1986) não determinaram nenhum efeito da retenção das 

membranas fetais sobre a produção de leite ao longo dos 305 dias de lactação. A perda 

da tonicidade muscular do útero, comum durante quadros de retenção de placenta, é 

também um dos principais causadores do prolapso uterino (Risco et al., 1984). 

 Como a retenção de placenta possui múltiplas causas, torna-se difícil 

estabelecer sua origem; um efetivo sistema de coleta de dados pode ajudar na 

identificação dos fatores causais. 
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2.4.3 Cetose 

 
 Cetose constitui uma desordem metabólica por vezes incluída na 

categoria de síndrome da vaca gorda, e seu nome tem origem nas características dos 

metabólitos presentes durante sua ocorrência. Trata-se de um problema metabólico 

associado ao suprimento inadequado de energia no início da lactação de vacas leiteiras 

de alta produção, caracterizado por queda na concentração de glicose e aumento 

excessivo de corpos cetônicos no sangue (Gustafsson et al., 1993). Este quadro é 

conhecido como acetonemia, podendo ocorrer na forma clínica ou subclínica (Lean et 

al., 1991 e 1992). Normalmente ocorre entre os 10 dias e 6 semanas após o parto; 

contudo, a maioria dos casos se concentra por volta de três semanas após o parto 

(Grummer, 1993). 

 Ocorre um grande aumento nas concentrações plasmáticas de corpos 

cetônicos, o acetoacetato e o β-hidroxibutirato. A maior concentração de corpos 

cetônicos é resultado do equilíbrio energético negativo causado pelo aumento das 

necessidades de nutrientes para a síntese de leite. A retirada da glicose da circulação 

sangüínea (hipoglicemia) para síntese da lactose do leite estimula indiretamente a 

mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e a subseqüente oxidação destes ácidos 

graxos no fígado. Estes ácidos graxos são metabolizados por vários tecidos, mas tendem 

a se acumular no fígado (como acetil-CoA), devido à reduzida habilidade da utilização 

destes pelo fígado. O excesso de acetil-CoA é convertido então em cetonas: 

acetoacetato, β-hidroxibutirato e acetona. Estes, por sua vez, podem ser metabolizados 

por vários tecidos, inclusive pelos músculos. Contudo quando a produção de corpos 

cetônicos ultrapassa a capacidade de uso pelos tecidos periféricos, há o acúmulo, 

desenvolvendo-se então  o quadro clínico ou subclínico da cetose (Risco, 1992). 

 A sintomatologia clínica inclui a diminuição da produção leiteira, com 

sinais de hipofagia, perda rápida de peso, sinais de acometimento do sistema nervoso 

central, hálito cetótico característico (odor de acetona), hipoglicemia, hipoinsulinemia, 
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altos níveis de ácidos graxos livres no sangue, letargia e por vezes morte (Guard, 1995 e 

Veenhuizen et al., 1991). 

 A incidência de cetose nos rebanhos é bastante variável; em rebanhos 

canadenses, Dohoo et al., (1984a e 1984b) encontraram incidência de 9,6%; já Duffiled 

et al., (1998) encontraram 14,1% de animais acometidos.  

 Nos EUA, a incidência varia de 4 a 7%, sendo mortal para 1% e causando 

o descarte de 5% destes animais. A perda de produção calculada é de 200kg por 

lactação. Estas perdas podem ser maiores quando somadas às perdas causadas pela 

cetose sub-clínica (Schlatter, 1997). 

 No Brasil poucas pesquisas fornecem dados sobre a incidência em 

rebanhos leiteiros. Lago (1997) encontrou 13,56% (sub-clínica) e 0,84% (clínica); 

Fonseca (1997) observou o acometimento de 21,7% dos animais (clínica). Contudo nos 

estudos nacionais citados o número de animais avaliados sempre foi pequeno (inferior a 

100 observações). 

 As altas concentrações de corpos cetônicos no sangue foram relacionadas 

com a redução de fertilidade (Andersson, 1998; Andersson et al., 1991; Butler & Smith, 

1989; Emanuelson et al., 1993) e com o aumento no risco de ocorrência de infecções 

uterinas (Dohoo & Martin, 1984a). 

 

 

2.4.4 Deslocamento de abomaso 

 
 O deslocamento de abomaso (DA) é uma doença comum em vacas com 

altas produções de leite (Grymer, 1980; Robb et al., 1986 e Cameron et al., 1998). 

Ocorre com maior freqüência até oito semanas pós-parto. Causa perda econômica 

devido aos custos de tratamento, ao descarte prematuro, à perda de produção e à morte 

(Geishauser et al., 1997). 

 As teorias para explicar a sua ocorrência são variadas, indo desde a 

obesidade das vacas (vacas com ECC maior de 4,5) até a diminuição no consumo de 

forragens ou de fibra efetiva (Shaver, 1997). 
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 Trabalhos citam uma incidência entre 0,9% e 2,5%, sendo variável 

segundo os sistemas de criação (confinado ou a pasto) e os regimes de alimentação 

(dietas completas, fornecimento separado de concentrado e volumoso, etc.). 

 As estimativas da incidência média anual de DA para esquerda (DAE) 

variam de 1,4 a 5,8% (Correa et al., 1990; Curtis et al., 1985, Erb et al., 1984; Jordan & 

Fourdraine, 1993; Markusfeld, 1987; Massey et al., 1993 e Pehrson &. Shaver, 1992).

 Phearson & Shaver (1992) obtiveram uma taxa de incidência média para 

DAE de 5% (0 a 21,7%) pesquisando 71 rebanhos e um total de 5742 vacas. As taxas de 

incidência variaram de 1% (0 a 3%) em 34 rebanhos de baixa incidência (< 3% DAE) a 

8,7% (3,2% a 21,7%) em 37 rebanhos com alta incidência (> 3% DAE). 

 Jordan & Fourdraine (1993) encontraram uma taxa de incidência média 

para DAE de 3,3% (0 a 14%) pesquisando 61 rebanhos (com aproximadamente 244 

vacas por rebanho) de alta produção (média 11.096 kg de leite por lactação). 

 Apesar das perdas financeiras serem grandes, variando de US$ 256 a US$ 

406 por caso, no estudo realizado por Bartlett et al. (1986), que associou as despesas 

com o tratamento e as perdas de produção, ou de US$ 100 a US$ 200 por caso, no 

estudo de Eicker (1995), no qual também se constatou que 10% das vacas 

diagnosticadas com DA são descartadas ou morrem precocemente, as pesquisas nesta 

área permanecem escassas e com resultados controversos.  

 Eicker (1995) observou ainda nesse estudo que as vacas tratadas que 

permaneceram no rebanho produziram 350 kg menos de leite no mês seguinte do que 

vacas sem DA, demonstrando claramente desta forma as perdas na produção provocadas 

por esta desordem metabólica. 

 Apesar de que o deslocamento de abomaso pode ocorrer tanto para direita 

como para esquerda, de oitenta a noventa por cento dos casos de deslocamento ocorrem 

para esquerda (Guard, 1990; Pehrson &. Shaver, 1992 e Whitlock, 1969). 

 O deslocamento de abomaso (DA), quer seja para direita ou para 

esquerda, é considerado como uma doença multifatorial. Estudos epidemiológicos 

identificaram como fatores de risco potencial: a raça (Constable et al., 1992), o sexo do 

bezerro (Constable et al., 1992), a idade da vaca (Constable et al., 1992; Erb & Grohn, 
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1988 e Markusfeld, 1987), o tipo do parto: normal ou distócico (Constable et al., 1992 e 

Markusfeld, 1987), e a época do ano (Constable et al., 1992; Erb & Grohn, 1988; 

Markusfeld, 1987 e Robb et al., 1986). 

 Também foi encontrada importante associação entre o DA e outras 

desordens do periparto: hipocalcemia (Curtis et al., 1983; Hull & Wass, 1973; 

Martin,1972 e Massey et al., 1993), cetose (Curtis et al., 1985, Pehrson & Shaver. 1992; 

Van Dijk et al., 1989) e metrites (Markusfeld, 1987). 

 Uma especulação surgiu sobre a associação entre desordens do 

metabolismo energético (fígado gordo e cetose) e a ocorrência de DA (Curtis et al., 

1985, Erb & Grohn, 1988 e Van Dijk et al., 1989). O balanço energético negativo é o 

fator desencadeante do desenvolvimento da cetose e fígado gordo, sendo que este 

desequilíbrio freqüentemente pode começar durante o período de pré-parto (Grummer, 

1993). 

 Outra possível explicação está no fato de que vacas super condicionadas 

realmente apresentarem redução de apetite após o parto. Esta redução de apetite limita o 

consumo de forragem e diminui as contrações e o tônus da musculatura do rúmen. Com 

isto, o abomaso tem a possibilidade de movimentação (Geishauser et al., 1997). Dietas 

com reduzidas proporções de fibra também podem reduzir o tônus da musculatura 

ruminal e o enchimento ruminal (Shaver, 1997). 

 A nutrição tem impacto significativo na incidência de DA e talvez seja o 

fator causal mais controlável (Cameron et al., 1998). Medidas preventivas recomendadas 

incluem evitar o consumo excessivo de concentrados durante o período seco, 

alimentando-se os animais com fibra longa antes e após o parto e manter o controle da 

condição corporal. 
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2.4.5 Metrites 

 
 As metrites e endometrites são inflamações do útero. Metrites envolvem o 

endométrio, os tecidos glandulares e as camadas musculares. Já as endometrites 

envolvem apenas o endométrio e os tecidos glandulares e não apresentam sinais 

sistêmicos, sendo costumeiramente associadas a uma infecção crônica do útero no pós-

parto, geralmente com presença de bactérias patogênicas do tipo Arcanobacterium 

pyogenes. (Lewis,1997 e Bondurant, 1999). 

 Note-se que normalmente em estudos correlacionais o termo metrite é 

usado para denominar ambos casos (Sandals et al., 1979; Erb et al., 1984, 1985; Grohn 

et al., 1989; Oltenacu et al., 1983 e 1990; Correa et al., 1993; Emanuelson, 1993). 

 Desordens uterinas, principalmente infecções uterinas não específicas, 

reduzem a eficiência reprodutiva de vacas leiteiras. Em alguns rebanhos, 40% das vacas 

no pós-parto podem ser diagnosticadas e tratadas com infecções uterinas. Além de 

reduzir a eficiência reprodutiva, as infecções uterinas aumentam os custos de saúde do 

rebanho; freqüentemente reduzem o consumo de alimento, causam uma redução 

significativa na produção de leite e forçam os produtores a descartar vacas produtivas 

que poderiam permanecer no rebanho (Lewis, 1997). 

 As infecções uterinas podem ter um impacto considerável na 

rentabilidade de uma propriedade leiteira. Em 1986 calculou-se que o custo para cada 

vaca em lactação portadora de uma infecção uterina (metrite) era de US$ 106 (Bartlett et 

al.,1986). 

 Clinicamente, o desafio é identificar quais dessas vacas acometidas 

apresentam verdadeiro risco de ter a fertilidade prejudicada. O meio mais comum de 

diagnóstico de infecções uterinas é a palpação transrectal do útero. Porém este método é 

subjetivo e freqüentemente falho devido a ocorrência de eventos normais e a 

variabilidade na involução uterina (Morrow et al., 1966; Gier & Marion, 1968). Também 

é dificilmente associado com o desempenho reprodutivo (Studer & Morrow, 1978; 

Miller et al., 1980; Lewis, 1997). 
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 Os resultados de diagnósticos obtidos através de vaginoscopia são mais 

fortemente associados com infecção bacteriana e com redução no desempenho 

reprodutivo (Miller et al, 1980; Dohmen et al., 1995); contudo esta ferramenta não é 

geralmente empregada devido ao fato de aumentar o risco de novas infecções, 

ocasionadas pelo mau uso da técnica. As biópsias de endométrio no pós parto 

constituem outra técnica usada, tendo demonstrado grande utilidade para avaliar o 

desempenho reprodutivo, mas a própria técnica está associada a efeitos danosos sobre a 

fertilidade (Bonnett et al., 1993). 

 A incidência das infecções uterinas apresentadas em diversos estudos 

varia consideravelmente em função de que muitos pesquisadores não descrevem os 

métodos de diagnóstico, a classificação das infecções uterinas, o período pós-parto 

durante o qual as infecções foram diagnosticadas, o número de partos das vacas, as 

características produtivas das vacas ou as práticas de manejo do rebanho (Lewis, 1997). 

 Um estudo demonstrou que de vacas examinadas entre o 5º e 14º dia pós-

parto em sete rebanhos, 36% foram diagnosticadas com metrites, sendo que a variação 

entre rebanhos foi de 24,8 a 51,3%, o que demonstra que aparentemente houve um efeito 

de rebanho (Markusfeld, 1987). Já em outro estudo com 31 rebanhos, os quais foram 

examinados uma única vez durante os primeiros 30 dias pós-parto, 7,8% das vacas 

foram diagnosticadas com metrites, mas a variação da incidência entre rebanhos não foi 

informada, e a classificação de metrites incluiu endometrites, metrites e piometras 

(Curtis et al.,1985). Sendo assim, fica difícil estabelecer uma incidência média de 

infecções uterinas. 

 A maioria dos casos de metrites tem início no período pós-parto, durante 

a involução uterina (período em que o útero retorna ao tamanho normal, o que varia de 

26 a 55 dias). Nesta fase é essencial que haja uma ótima higiene e manejo sanitário, pois 

neste estressante período a vaca apresenta-se extremamente vulnerável a inúmeras 

infecções. 

 Um grande número de microorganismos está implicado como causadores 

de metrites. Bactérias, fungos, vírus e protozoários são encontrados em úteros quando há 

quadros de metrites. 
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 O principal momento da contaminação, particularmente em relação a 

bactérias e fungos, ocorre durante o parto ou no pós-parto imediato. O trato reprodutivo 

está muito susceptível neste momento, especialmente se existirem traumas ou lesões na 

vagina e vulva, e se as defesas naturais do animal estiverem suprimidas. 

 Qualquer manipulação durante o parto pode facilmente introduzir estes 

organismos no útero. Já as infecções virais (IBR, BVD, leptospirose, etc.) geralmente 

atingem o útero pela via sistêmica. Uma outra forma das infecções alcançarem o útero 

ocorre durante a monta natural (campilobacteriose e tricomoniose). 

 Os sinais clínicos comuns nas metrites incluem a presença de descarga 

vaginal purulenta, odor e alterações nas paredes do útero (tamanho e consistência). 

 Alguns estudos relatam que vacas com grandes ECC possuem uma maior 

incidência de metrites, possivelmente devido ao fato das vacas gordas possuírem a 

musculatura uterina fraca. 

 

 

2.5 Efeitos do escore de condição corporal sobre a produção, reprodução e 

sanidade 

 

 Devido a desequilíbrios entre o consumo de energia e a energia usada 

para produção de leite, a condição física dos animais é alterada ao longo do ciclo de 

lactação (Fergunson, 1992; Otto et al., 1991). 

 O escore de condição corporal (ECC) é uma ferramenta de manejo que 

pode ser usada para monitorar a quantidade e a mobilização de tecido adiposo ajudando 

na indicação de animais que se encontram em balanço energético negativo (Butler & 

Smith, 1989; Edmonson et al., 1989; Garnsworthy, 1988; Gearhart et al., 1990; Nebel & 

McGilliard, 1993). 

 Extremos da condição física do animal, obesidade ou emaciação, quando 

do parto, podem predispor vacas a problemas reprodutivos, produtivos e de sanidade. 
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 O escore de condição corporal (ECC) demonstra a quantidade de reservas 

corporais acumuladas especialmente sob a forma de gordura (Weaver, 1991). De 50 a 

70% da gordura corporal nas vacas da raça Holandesa encontra-se nos tecidos 

subcutâneo e muscular e de 23 a 30% na gordura intra-abdominal. A gordura subcutânea 

é mobilizada primeiro, a intra-abdominal em segundo e por último a intramuscular 

(Lamond, 1970). 

 O método utilizado consiste em estabelecer, mediante inspeção e 

palpação, a cobertura de músculo e gordura subcutânea nas áreas dos processos 

transversos lombares e da fossa ísquio-caudal, classificando o animal por meio de 

pontuações de um (extremamente magro) a cinco (obeso). 

 Nos Estados Unidos o sistema de escores mais utilizado é aquele proposto 

por Wildman et al. (1982), com escala de 1 a 5, e intervalos de 0,25 pontos para medir o 

escore de condição corporal (Chalupa et al., 1996; Edmonson et al., 1989). 

 É recomendada a determinação do ECC idealmente em quatro 

oportunidades durante o ciclo produtivo da vaca leiteira (secagem, parto, pico de 

lactação e momento da cobertura). 

 Os valores recomendados são de 3,0 a 4,0 desde que a vaca é seca até o 

parto, diminuindo para 2,5 a 3,0 até os dois meses de lactação e depois recuperando aos 

três meses de lactação para 2,5 a 3,5 pontos (Weaver, 1991). O mais importante é que a 

variação do ECC entre dois períodos nunca seja superior a 1,0 ponto, sendo a variação 

ideal a de 0,5. 

 

 

2.5.1 Escore de Condição Corporal e Produção de Leite 

 

 Muito da informação que relaciona o ECC com a produção de leite 

baseia-se em estudos desenvolvidos no Reino Unido (Garnsworthy, 1988). Esses estudos 

utilizaram pequeno número de vacas, com raças e estratégias de manejo diferentes dos 

usados nos EUA. Tais estudos prévios usaram uma escala de quatro pontos, em lugar da 
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escala vigente de cinco pontos para avaliar o ECC. Estes fatores dificultam a 

extrapolação dos resultados para as condições americanas e também para as brasileiras, 

porque utilizamos a escala de cinco pontos e possuímos rebanhos com diferente genética 

e tipo de manejo. 

 Em uma revisão de trabalhos realizados no Reino Unido, Garnsworthy 

(1988) sugeriu que a relação entre ECC ao parto (ECCP) e a produção de leite foi 

variável, e que vacas com ECC maior ao parto geralmente perdem mais unidades de 

condição corporal durante a lactação, o que poderia influenciar negativamente a 

produção de leite. 

 Vacas que estão gordas ou super condicionadas ao parto apresentam 

maior risco de produzirem menos leite e terem mais problemas reprodutivos e de saúde 

(Boisclar et al., 1986; Fronk, et al., 1980; Gearhart et al., 1990 e Morrow, 1975); porém 

vacas gordas ou super condicionadas (que possam representar os extremos do ECC) não 

são encontradas costumeiramente em rebanhos de alta produção. 

 Boisclar et al., (1986) e Gearhart et al., (1990) em seus estudos não 

conseguiram isolar nenhuma relação entre os problemas de saúde ou reprodutivos dos 

animais com a variação do ECC. 

 As conclusões de estudos mais recentes, realizados nos EUA, que 

investigaram o ECC e produção de leite, também são muito variáveis. 

 Em um estudo realizado com 66 vacas constatou-se que as produções 

diárias de leite e as produções acumuladas das vacas que pariram com um ECC superior 

ou inferior a 3,5 em uma escala de cinco pontos não foram diferentes (Ruegg et al., 

1992). A média de produção de leite diária também não foi influenciada pela quantidade 

de condição corporal (CC) perdida. 

 Ferguson (1992) em seu estudo não informou qualquer influência 

significativa do ECC ao parto sobre a produção de leite de 1300 vacas. Pedron et al., 

(1993) em estudo realizado na Itália indicaram que o ECC ao parto não era importante 

para a produção total de leite, mas que as mudanças no ECC influenciaram o pico de 

produção e a forma da curva de lactação. 
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 Contrário a isto, Waltner et al. (1993) citam que o ECC ao parto e as 

alterações no ECC durante a lactação são capazes de afetar a produção total de leite 

corrigido (3,5% de gordura) para os 90 dias da lactação. 

 Ruegg (1994) não encontrou diferenças na produção de leite corrigida 

para os 305 dias de lactação ou no pico de produção ao estudar 429 vacas de 13 

rebanhos canadenses, baseando-se no ECC ao parto. 

 O escore de condição corporal ao parto aparenta ter pequena influência 

sobre a produção de leite. As alterações no ECC, que estão relacionadas ao ECC ao 

parto, influenciaram porém as produções de leite de diversos estudos (Domecq et al., 

1997a). 

 O efeito do ECC no momento da secagem (ECCS) ou as mudanças de 

ECC durante o período seco (pré-parto) não foram incluídas em estudos prévios, mas 

autores afirmam que podem influenciar a produção de leite (Domecq et al., 1997a). 

 A taxa de aumento da produção de leite no início da lactação é importante 

para a produção total da lactação e pode refletir com mais precisão as mudanças na 

dinâmica biológica. A taxa de aumento da produção de leite pode ser associada com o 

ECC ou com as alterações do ECC (Gearhart et al., 1990). 

 Vacas que apresentam um ECC maior tendem a perder mais condições 

corporais (gastam o excesso de reserva energética disponível na produção de leite) do 

que vacas com ECC baixo (Butler & Smith, 1989; Erb et al., 1985; Gearhart et al., 1990; 

Sorenson & Enevoldsen. 1991). As vacas mais magras são capazes de aumentar a 

ingestão de matéria seca mais rápido e alcançar o balanço energético positivo mais cedo 

que as vacas mais gordas (Gearhart et al., 1990). 

 Em um dos poucos trabalhos realizados no Brasil relacionado com essa 

temática, Lago et al. (2001) mostraram que o ECC não influenciou a produção de leite 

das vacas até a 8ª semana de lactação. 
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2.5.2 Escore de Condição Corporal e Reprodução 

 

 Estima-se que 80% das vacas que se encontram no período inicial da 

lactação sofrem com o balanço energético negativo (Butler & Smith, 1989; 

Garnsworthy, 1988; Gearhart et al., 1990; Nebel & McGilliard, 1993 e Van Saun, 1991), 

respondendo de forma individual ao balanço energético negativo através de diferentes 

mecanismos, tais como o aumento no consumo de alimento, a mobilização de tecido 

adiposo e menor produção de leite (Butler & Smith, 1989; Garnsworthy, 1988 e Nebel & 

McGilliard, 1993). 

 O desempenho reprodutivo destas vacas, particularmente a probabilidade 

de concepção, pode ser associado negativamente com a magnitude e severidade do 

balanço energético negativo no início da lactação (Butler & Smith, 1989 e Nebel & 

McGilliard, 1993). 

 O ECC constitui uma ferramenta muito bem aplicada no manejo 

reprodutivo uma vez que pode ser usado para monitorar a mobilização de tecido 

adiposo, assim indicando o equilíbrio energético dos animais e servindo para predizer o 

estado reprodutivo dos animais (Butler & Smith, 1989; Edmonson et al., 1989; 

Garnsworthy, 1988; Gearhart et al., 1990 e Nebel & McGilliard, 1993). 

 Se a concepção é relacionada a ECC, a dimensão das alterações do ECC 

durante o início de lactação pode ser usada para determinar se as metas nutricionais são 

alcançadas e identificar potenciais problemas nutricionais, sanitários e reprodutivos 

(Butler & Smith, 1989; Garnsworthy, 1988 e Nebel & McGilliard, 1993). 

 Segundo vários estudos, o ECC de uma vaca ao parto parece não ter 

nenhuma relação com concepção ou o número de serviços por concepção (Butler & 

Smith, 1989; Nebel & McGilliard, 1993; Pedron et al., 1993; Ruegg et al., 1992 e Ruegg 

& Milton, 1995). 

 Garnsworthy (1988) em seu estudo concluiu que o ECC ao parto, ou ECC 

no momento da cobertura não esteve relacionado com a taxa de concepção. Contudo, as 

perdas de CC entre o parto e a cobertura influenciaram negativamente a concepção. 
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 Butler & Smith (1989), Ferguson (1992), e Ferguson & Otto (1989) 

obtiveram resultados semelhantes de concepção ao primeiro serviço (CPS) para vacas 

agrupadas de acordo com perdas de ECC. Vacas que perderam de 0,5 a 1,0 ponto de 

ECC tiveram a taxa de CPS de 53%, e as vacas que perderam >1,0 ponto de ECC entre o 

parto e a cobertura tiveram uma taxa de 17%.  

 Ruegg & Milton (1995) em um estudo com vários rebanhos identificaram 

uma associação marginal (P = 0,09) entre as perdas de ECC e número de coberturas. Já 

em outro estudo, Ruegg et al. (1992) indicaram que as perdas de ECC não estiveram 

relacionadas com o número de coberturas por concepção. 

 Vários estudos anteriormente citados usaram o número de coberturas (ou 

serviços) por concepção para investigar as relações entre ECC e a fertilidade das vacas. 

Contudo, o número de serviços por concepção pode não ser o melhor indicador do papel 

do ECC no sucesso ou fracasso da concepção porque a dimensão e a duração do balanço 

energético negativo, monitorado pelo ECC, muda ao longo da lactação.  

 Um método mais direto para avaliar a relação entre ECC e concepção foi 

utilizado por Butler & Smith (1989), Ferguson (1992), e Ferguson e Otto (1989), os 

quais apenas consideraram a concepção ao primeiro serviço (CPS). Normalmente, com o 

avanço da lactação, a dimensão e a duração do balanço energético negativo é reduzida. 

Se o balanço energético negativo (monitorado pelas mudanças do ECC) está associado 

com CPS, a associação provavelmente estaria no início de lactação quando o balanço 

energético é muito mais acentuado, devendo-se assim concentrar as pesquisas neste 

período. 

 O uso do ECC para monitorar mudanças no balanço energético negativo 

durante o período seco e durante os primeiros 30 dias da lactação (período periparto) 

pode ser importante para CPS (Domecq et al., 1995 e 1997b). 

 A associação entre o ECC do periparto e CFS não foi examinada em 

vacas com grandes produções (>11.000 kg / ano), sendo que estas vacas são mais 

propensas a um acentuado balanço energético negativo e a maiores diminuições no ECC 

(Nebel & McGilliard, 1993). 
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 A maioria dos estudos citados acima não controlaram as variáveis 

biológicas ou de manejo, tais como as estações do ano, a produção de leite e as 

desordens sanitárias que também podem influenciar muito a concepção e os resultados 

dos estudos. 

 

 

2.5.3 Escore de Condição Corporal e Sanidade 

 

 Dados provenientes de diversas pesquisas e estudos de observação 

sugerem que as mudanças no ECC podem influenciar a saúde e a produtividade das 

vacas leiteiras (Gearhart et al., 1990). 

 A rápida mobilização das reservas corporais logo após o parto pode ser 

associada com uma incidência mais alta de desordens metabólicas, acarretando prejuízos 

na fertilidade e outros problemas de saúde (Morrow et al., 1979; Perkins et al., 1985). 

 Em 1979, Zamet et al. determinaram que o aumento da mortalidade e 

complicações no pós-parto podem acontecer em vacas que sofreram diminuição de peso 

durante o período seco. 

 Vacas menos produtivas têm mais dias vazios e com isto ganham 

melhores condições corporais durante o decorrer da lactação (Wildman et al., 1982). 

Vacas com grandes produções devem parir com quantia adequada de reservas corporais 

para que a mobilização ajude a satisfazer as exigências de energia e proteína para 

produção de leite no início da lactação. 

 Para Gearhart et al. (1990), que analisaram dados de ECC coletados em 

produtores comerciais, o ECC pode ser relacionado à saúde das vacas; animais super 

condicionados na secagem tiveram o risco aumentado de apresentar problemas 

reprodutivos e de laminite na lactação subseqüente. Estes resultados sugerem que 

embora possam ser feitos ajustes no ECC durante o período seco, tais correções podem 

afetar a saúde de vaca adversamente ao parto; portanto este manejo não pode ser um 
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substituto para correção de erros no momento da secagem, devendo ser evitados altos 

ECC em qualquer fase da lactação. 

 Waltner et al. (1993), revisando diversos estudos, citam que a taxa e a 

quantia de perda de gordura corporal são os indicadores mais específicos de 

suscetibilidade de doença. Vacas super condicionadas ao término de lactação ou aos 30 

DEL são mais propensas a cistos ovarianos, infecções de casco e metrites. Contudo, 

quando realizaram seu próprio estudo, Waltner et al., (1993) não conseguiram relacionar 

o ECC a variáveis de reprodução ou doença; porém justificaram estes resultados 

afirmando que o grau de variação do ECC provavelmente está limitado no rebanho 

estudado devido ao manejo intensivo. Rebanhos com maiores variações no ECC exibem 

uma relação entre ECC e reprodução e doença. 

 Conclui-se claramente que o ECC deve ser suficiente ao parto para 

permitir a máxima produção e saúde, mas que o ECC excessivo ao parto, a perda 

excessiva de ECC durante a lactação e a diminuição da produção de leite indicam 

desempenho sub ótimo.  

 

 



 
 

 

 

3 IMPORTÂNCIA DAS DESORDENS DO PERIPARTO E 
SEUS FATORES DE RISCO SOBRE A PRODUÇÃO DE 
LEITE DE VACAS HOLANDESAS 

 

Resumo 

 

 Este estudo investigou efeitos de ocorrências sanitárias periparto e seus 

respectivos fatores de risco sobre a produção de leite, no pico e aos 305 dias em 

lactação. Foram utilizadas 512 vacas holandesas de um rebanho comercial do Estado de 

São Paulo tiveram seu desempenho sanitário e nutricional acompanhados desde o início 

do período pré-parto até o final da lactação. A ocorrência de doenças, os escores de 

condição corporal (no pré-parto e parto), as produções e composições do leite foram 

registradas. Para análise estatística dos dados, foram utilizadas a regressão logística e a 

análise de regressão múltipla. Os resultados obtidos demonstraram que as doenças do 

periparto e seus fatores de risco afetaram a produção de leite com efeitos diferentes em 

função do número de lactações, exigindo desta maneira maior cuidado com adoção de 

medidas profiláticas para se evitar as doenças e maximizar a produção de leite dos 

animais. 

 

Palavras chave: doenças do periparto, doenças do parto, produção de leite, vacas 

leiteiras. 
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The importance of peripartum health disorders and risk factors on Holsteins cows 
milk production 

 

Summary 

 
This study evaluates the effects of peripartum health disorders on milk 

production, during the peak and at 305 days of lactation. Data were collected from a 

commercial herd of holstein cows, recording nutritional and health performance like, 

diseases, body condition scores (at drying off and calving), daily production and milk 

composition, during pre calving to the end of lactation. Data recorded were processed 

through statistic methods: logistic regression and multiple regression analysis. Results of 

study showed a directly correlation from peripartum diseases and milk production. 

Different effects were found, based on peripartum diseases and lactation order, requiring 

attention on prophylactics actions to be taken in order to avoid disease and maximize 

milk production. 

 

Keys words: peripartum health disorders; calving diseases; milk production; dairy cows 
 

 

3.1 Introdução 

 

 O constante aumento na produção de leite ocorrido nas últimas décadas 

pode ser atribuído à combinação de melhorias no manejo, na nutrição e na intensa 

seleção genética. 

 Por outro lado, essas melhorias trouxeram impactos negativos, tais como 

aumento nas condições de estresse dos animais, e sob certas condições, aumento na 

ocorrência de desordens metabólicas e infecciosas no período do periparto (Erb & 

Grohn, 1988; Emanuelson & Oltenacu, 1998 e Grohn et al., 1990). 
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 Para que esses efeitos indesejados sejam minimizados, há necessidade do 

conhecimento acurado dos fatores que afetam a sanidade da vaca (o número de 

lactações, a estação do ano ao parto, o histórico sanitário), e as associações entre os 

problemas sanitários e a condição nutricional dos animais. 

 O estudo dos efeitos do ambiente, como das estações do ano (inverno e 

verão), e do manejo nutricional, utilizando-se o escore de condição corporal (ECC) nas 

diferentes fases da lactação (secagem e parto), procurando identificar os fatores de risco 

das doenças do periparto, poderá gerar informações úteis na elaboração de estratégias 

para redução da ocorrência das mesmas, diminuindo o efeito destas sobre o pico de 

produção e aumentando a produção de leite ao longo da lactação (Fergunson, 1992). 

 A redução na capacidade produtiva dos animais ocasionada pela 

ocorrência de doenças no periparto resulta em grande perda econômica. Pesquisadores 

demonstraram queda na produção de leite aos 305 dias, na ordem de 11% em vacas com 

deslocamento de abomaso (Fleisher et al., 2001), sendo este efeito maior durante os 

primeiros 120 dias da lactação (Raizman & Santos, 2002). 

 A retenção de placenta aumenta o risco de ocorrência de metrites, 

resultando em redução da fertilidade, aumento dos dias para concepção e aumento no 

risco de descarte, além de acarretar diminuição da produção de leite. São evidentes, as 

graves conseqüências econômicas. O custo estimado por caso, somando-se os custos de 

tratamento e perda de produção, foi de US$ 285 (Guard, 1996).  

 A importância da hipocalcemia para a atividade leiteira não é bem 

quantificada devido à pequena incidência de casos; além disso, o tratamento é eficaz e 

facilmente realizado. Contudo é considerada uma doença economicamente importante, 

podendo reduzir a vida produtiva de uma vaca em 3 ou 4 anos (Payne, 1968). 

 Para cada caso de cetose clínica é calculada uma perda de produção de 

200kg por lactação, sendo que essas perdas podem ser maiores quando somadas às 

perdas causadas pela cetose sub-clínica (Schlatter, 1997). Bartlett et al. (1986), 

calcularam que o custo para cada vaca em lactação portadora de uma infecção uterina 

(metrite) era de US$ 106. 
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 Diversos estudos demonstraram redução na produção de leite, aumento no 

custo de produção devido a despesas com veterinário e medicamentos, e maior número 

de descarte de animais acometidos por desordens sanitárias no periparto (Fleisher et al., 

2001; Guard et al., 1996 e Van Dorp et al., 1998). 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a associação existente entre as doenças 

do periparto, e destas com a época do ano ao parto e os escores de condição corporal. 

Procurou-se também determinar quais desses fatores e doenças afetam o pico e a 

produção de leite em 305 dias de lactação, quantificando seus impactos. 

 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Animais e instalações 

 
 Neste estudo foi utilizado dados provenientes de uma fazenda comercial 

(com 600 animais em lactação), localizada no município de Araras, no Estado de São 

Paulo, região de clima subtropical, com temperatura máxima de 35ºC em dezembro, 

janeiro e fevereiro e mínima de 10 ºC em maio, junho e julho. As vacas estiveram 

confinadas em free-stalls dotados de ventiladores e aspersores (posicionados acima da 

linha dos canzis), acionados automaticamente quando a temperatura ambiente 

ultrapassava 23oC. As vacas em lactação eram divididas em oito grupos de acordo com a 

produção e número da lactação. As vacas primíparas foram mantidas no mesmo grupo 

durante toda a lactação. 

 Foram utilizados 15.613 dados zootécnicos e sanitários provenientes das 

lactações de 512 fêmeas bovinas, multíparas e primíparas, da raça Holandesa, com 

produção média no pico de 43,3 kg, média de produção acumulada aos 305 dias de 

9.982 kg e média de 61 dias em lactação até o pico. 
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 Todos os animais paridos entre outubro de 2000 e novembro de 2001 

foram incluídos no estudo. As vacas multíparas entraram no estudo no momento da 

secagem e as novilhas, 60 dias antes da data prevista do parto.  

 A coleta de dados foi concluída quando os animais encerraram a lactação 

ou aos 305 dias em lactação, ou o que primeiro aconteceu. As vacas descartadas ou 

mortas durante o período do estudo não tiveram seus dados analisados (22 animais). 

 

3.2.2 Alimentação e monitoramento nutricional 

 

 Os animais foram alimentados sete vezes por dia, ocorrendo o primeiro 

fornecimento às 5:00 horas e o último às 21:00 horas. Todos os animais em lactação 

receberam uma única ração completa (TMR – total mixed ration), composta com os 

ingredientes citados na Tabela 1, e com a composição bromatológica citada na Tabela 2. 

Após 150 dias em lactação todas as vacas receberam a cada 12 dias, injeções de 500 mg 

de somatotropina recombinante bovina, via subcutânea. 

 As dietas foram formuladas seguindo as recomendações do NRC Dairy 

Cattle (NRC, 2001), sendo calculadas e avaliadas com auxílio do software Spartan 

Ration Evaluator – Balancer, versão 2.0, 1992 (MSU, 1992). Durante o período do 

estudo os ingredientes utilizados na dieta foram substituídos conforme a disponibilidade 

de mercado e a flutuação de preços. 

 Para a coleta de amostras representativas da dieta, mensalmente, foram 

estendidas na extensão do cocho três lonas plásticas (no início, meio e final do cocho) 

com dimensões de 1,5m x 1,0m, antes da distribuição de alimento aos animais. Após a 

passagem do vagão distribuidor de ração completa, as amostras de cada uma das lonas 

plásticas foram misturadas e homogeneizadas, sendo uma amostra da dieta retirada deste 

volume, a qual foi mantida armazenada em câmara fria até o momento da análise 

laboratorial. Através das análises laboratoriais foram determinados os teores de proteína 

bruta, extrato etéreo, matéria seca, matéria mineral, fibra detergente neutro e fibra 

detergente ácido, segundo a metodologia proposta por Goering e Van Soest (1970). 
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Essas análises foram realizadas mensalmente no laboratório de análises bromatológicas 

da FMVZ-USP. 
 
Tabela 1. Composição da dieta das vacas em lactação por ingredientes em % da matéria 

seca 
 

Ingrediente % MS 
Silagem de milho 36,60 

Pré-secado de “Coast Cross” 9,00 

Polpa cítrica peletizada 11,18 

Gérmen de milho 13,40 

Farelo de soja 11,98 

Protenose de milho 2,22 

Silagem de grão de milho com alta umidade 12,51 

Concentrado mineral e vitamínico* 2,22 

Sais de sabões de cálcio (gordura protegida) 0,89 
*Composição: Ca 17,69 %; Pt 3,33 %; Mg 4,60 %; Na 8,67 %; K 3,58 %; Cl 10,22 %; S 1,43%; Vit. A 
(1000 UI/kg) 221,28; Vit. D3 (1000 UI/kg) 34,23; Vit. E (UI/kg) 885,12; Fe (mg/kg) 1.545,42; Cu 
(mg/kg) 715,21; Mn (mg/kg) 1.442,12; Zn (mg/kg) 2.314,37; Co (mg/kg) 5,21; I (mg/kg) 21,02; Se 
(mg/kg) 10,46; Fl (mg/kg) 333,50; monesina (mg/kg) 352,80. 
 

 

Tabela 2. Composição bromatológica média da dieta das vacas em lactação, durante o 
período experimental em % da matéria seca 

 
Nutriente Bromatológica 

Matéria seca (%) 51,2 

Proteína bruta  15,9 

Extrato etéreo  3,8 

Fibra em detergente ácido  21,4 

Fibra em detergente neutro 36,8 

Carboidratos não estruturais 37,7 

Matéria mineral 5,9 
 



 46

 O acompanhamento da nutrição dos animais foi realizado através da 

avaliação do consumo de matéria seca (CMS) e do controle do tamanho de partículas da 

dieta. O consumo de matéria seca foi obtido através das pesagens diárias, da dieta 

fornecida e das sobras de cocho de cada lote. Com estes dados foi calculado o consumo 

diário por animal. O valor do consumo de matéria seca utilizado neste estudo foi a média 

dos consumos diários de cada mês. 

 O tamanho de partículas da dieta foi avaliado através do Separador de 

Partículas da Universidade da Pensilvânia, seguindo a metodologia dos mesmos 

(Lammers et al., 1996). As partículas foram determinadas como a porção retida na 

peneira superior (grossa - 19mm), na peneira média (média - 8mm) e o restante da 

amostra (fina), sendo expressos em porcentagens do total. Essa avaliação foi feita 

mensalmente, nos mesmos dias das coletas de amostras da dieta para as análises 

bromatológicas. 

 A Tabela 3 apresenta a análise descritiva (relativa 12 amostragens) das 

variáveis relacionadas aos consumos de matéria seca (CMS) e aos tamanhos de 

partículas. 

 
Tabela 3. Análise descritiva das variáveis relacionadas aos consumos de matéria seca e 

aos tamanhos de partículas 
 

Variáveis Média D. Padrão C. V. (%) Mínimo Máximo 

C
on

su
m

o 

Matéria Seca 
(kg/dia) 22,46 1,73 7,72 19,10 24,82 

Grossa (%) 25,13 3,15 12,52 21,99 32,28 

Media (%) 34,50 1,85 5,37 32,71 38,02 

Ta
m

an
ho

 

Fina (%) 40,37 4,66 11,54 29,70 45,23 
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 Os valores médios obtidos para o CMS e para o tamanho de partículas são 

semelhantes com os valores médios encontrados na literatura e são considerados normais 

para vacas da raça Holandesa, criadas em regime intensivo (Heinrichs et al., 1999; 

Hettinga, 1989 e Linn, 1991). 

 

3.2.3 Coleta de dados experimentais 

3.2.3.1 Produção de leite 
 

 As vacas foram ordenhadas três vezes ao dia, em sala de ordenha 

informatizada. As produções de leite de cada vaca foram medidas e registradas 

eletronicamente via computadores. 

 Os cálculos do pico de produção, dia do pico e da produção corrigida para 

305 dias em lactação foram realizados utilizando-se o software “Gerencial” do Programa 

de Análise de Rebanhos Leiteiros da Clínica do Leite, ESALQ-USP. 

 
3.2.3.2 Desordens Sanitárias 
 

 Todas as doenças foram diagnosticadas e registradas pelo mesmo 

veterinário. Estes dados foram coletados em visitas diárias à fazenda. As doenças foram 

codificadas como ocorridas ou não ocorridas (0 = não e 1 = sim). Ocorrências repetidas 

ou de um mesmo diagnóstico em uma mesma vaca não foram registradas; desta forma, o 

cálculo das incidências das doenças levou em consideração apenas a primeira ocorrência 

de cada doença. As doenças de interesse para o estudo foram: hipocalcemia, cetose 

clínica, deslocamento de abomaso, retenção de placenta e metrites primárias ou 

secundárias. As definições das desordens sanitárias são demonstradas na tabela 4 e são 

semelhantes às utilizadas em outros estudos. 

 Os dados sobre as doenças foram coletados após exame clínico de todos 

animais: 24 horas após o parto, entre o dia 8 e 10 da lactação e quando os animais 

apresentaram sinais clínicos de acometimento sistêmico ou alterações bruscas na 

produção de leite. 
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Tabela 4. Definições das desordens sanitárias avaliadas 
 

Desordem Definição 

Hipocalcemia  Fraqueza, baixa temperatura e resposta favorável a terapia 
endovenosa com cálcio. 

Retenção de Placenta  Retenção das membranas fetais > 18 h após o parto. 

Cetose Subclínica Determinação da presença de corpos cetônicos na urina 
com auxílio de fita reagente (Ketostic – Bayer®). 

Metrite Primária  
Descarga abundante e útero com tamanho anormal 
durante a palpação trans-rectal, diagnosticada no primeiro 
mês de lactação (checada a partir de 8 dias pós parto). 

Metrite Secundária  Metrite diagnosticada após caso de retenção de placenta. 

Deslocamento de Abomaso  Som metálico durante a auscultação abdominal e correção 
cirúrgica. 

 

3.2.3.3 Escore de condição corporal (ECC) 
 

 Toda avaliação do escore de condição corporal (ECC) foi feita por um 

único indivíduo, segundo a metodologia visual descrita por Wildman et al., (1982). As 

avaliações foram feitas no momento da entrada dos animais no estudo (secagem) e ao 

parto. 

 A avaliação do ECC no momento da entrada dos animais no experimento 

(ECC à secagem), foi feita no dia em que os animais foram transferidos para o lote pré-

parto. Desta forma, tanto os animais multíparos (que foram tratados com a terapia da 

vaca seca, sessenta dias antes do parto), como os primíparos (transferidos para o lote 

pré-parto 60 dias antes da data prevista do parto), tiveram o escore de condição, 

determinado como ECC à secagem, avaliado desta maneira. 

 As medidas do ECC ao parto foram realizadas no dia após o parto, no 

momento do exame clínico pós-parto a que todos animais foram submetidos. 
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3.2.4 Análise estatística 

 

 As análises estatísticas descritivas e a modelagem foram realizadas 

utilizando-se o sistema de análises estatísticas SAS (1999). Para a determinação das 

associações entre as doenças e da associação destas com fatores de manejo e ambiente 

foram realizadas análises de regressão logística, utilizando-se, para tal, o procedimento 

LOGISTIC do SAS® (1999), calculando-se a razão das chances, também denominada de 

odds ratio. 

 A razão chance (ou odds ratio) é uma medida da força de associação entre 

variáveis independentes e dependentes, que é extensivamente usada em estudos 

epidemiológicos (Erb et al., 1985 e Gearhart et al., 1990). Os odds ratio (OR) são o 

“log” natural do parâmetro estimado obtido na análise de regressão logística. Um odds 

ratio de 1,0 sugere que não existe alguma associação entre as variáveis dependentes e 

independentes; valores maiores ou menores que 1,0 indicam associação positiva ou 

negativa entre as variáveis, respectivamente (Domecq et al., 1997). 

 Já para a determinação dos fatores responsáveis por alterações no pico e 

na produção de leite estimada para 305 dias foi efetuada a análise de regressão múltipla, 

utilizando-se o método de seleção de variáveis “stepwise”, através do procedimento 

REG do pacote estatístico SAS® (1999). 

 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 
 Ao todo, neste estudo, foram computados 285 diagnósticos veterinários 

positivos. A incidência das doenças encontrada é apresentada na Tabela 5. Estas 

incidências estão de acordo com dados contidos na literatura, referentes a rebanhos com 

os mesmos níveis de produção leiteira e condições semelhantes de manejo (Domecq et 
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al., 1997; Erb & Grohn, 1988; Gearhart et al., 1990; Grohn et al., 1990; Markusfeld, 

1990 e Risco, 1992). 

 As metrites primárias e as retenções de placenta foram as doenças mais 

presentes neste rebanho, ocorrendo poucos casos de hipocalcemia e deslocamento de 

abomaso. A grande incidência de metrites primárias pode ser explicada devido ao 

manejo adotado nesta propriedade, onde o diagnóstico de metrites é realizado 

precocemente (a partir do oitavo dia pós parto) aumentando assim muito o número de 

animais acometidos, neste índice não foi considerado a necessidade ou não do 

tratamento dos animais. 

 

Tabela 5. Incidência de desordens sanitárias em vacas da raça Holandesa de alta 
produção comparado com dados da literatura 

 
Incidência (%) 

Desordem 
Estudo Literatura1

Hipocalcemia 1,8 0,7 a 2,3 

Retenção de Placenta 16,1 15,1 a 23,3 

Cetose 17,5 29,3 a 35,3 

Metrite Primária 18,1 24,8 a 51,3 

Metrite Secundária  2,6 1,1 a 5,6 

Deslocamento de Abomaso  1,8 0,9 a 2,5 
1 Dados de literatura referentes a rebanhos leiteiros de vacas Holandesas com semelhante nível de 

produção e manejo (Domecq et al., 1997; Erb & Grohn, 1988; Gearhart, 1990; Grohn et al., 1990; 
Markusfeld, 1990 e Risco, 1992). 

 
 Em uma primeira análise, foram estimadas as razões das chances (OR) 

entre as doenças do periparto, considerando o cruzamento destas duas a duas. A 

seqüência assumida para estimativa da razão das chances representa a seqüência de 

eventos que podem ocorrer no período periparto. Os resultados desta análise podem ser 

observados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Associação entre desordens primárias e secundárias (razão de chances) em 
vacas da raça Holandesa de alta produção 

 
Desordem Secundária 

Desordem Primária Retenção de 
Placenta Cetose Metrite 

Primária 
Metrite 

Secundária 
Deslocamento 
de Abomaso 

Hipocalcemia 4,33**     
Retenção de Placenta   0,39** 4,74***  
Cetose   1,73**  6,17*** 
Metrite primária      
Metrite secundária     4,88* 

* = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 10% (p ≤ 0,10); 
** = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 5% (p ≤ 0,05); 
*** = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 1% (p ≤ 0,01). 
 
 Vacas com hipocalcemia tiveram 4,33 vezes (p ≤ 0,05) mais chances de 

reterem as membranas fetais, sendo estes resultados semelhantes aos obtidos em vários 

estudos (Bendixen et al., 1987; Curtis et al., 1985; Dohoo & Martin, 1984 e Markusfeld, 

1984 e 1990). 

 Neste estudo, e em outros (Correa et al., 1993; Curtis et al., 1985; Erb et 

al., 1984; Emanuelson & Oltenacu, 1998; Erb & Grohn, 1988; Grohn et al., 1990; 

Markusfeld, 1984), a cetose foi fator de risco para deslocamento de abomaso (OR = 6,17 

e p ≤ 0,01). A metrite secundária, considerada como uma complicação decorrente da 

retenção de placenta, foi também identificada como fator de risco para o deslocamento 

de abomaso (OR = 4,88 e p ≤ 0,05). 

 A relação entre a cetose e o deslocamento de abomaso é classificada 

como bidirecional, pois o deslocamento de abomaso também pode ocasionar a cetose 

(Curtis et al., 1985, Dohoo & Martin, 1984). 

 As metrites primárias (OR = 1,73 e p ≤ 0,05) foram relacionadas como 

fatores de risco para cetose. Isto pode ser explicado pelo fato dos animais doentes, 

acometidos por metrites, estarem sujeitos a menor ingestão de matéria seca, consumindo 

suas próprias reservas corporais, sendo mais susceptíveis a cetonúria (Curtis et al., 1985; 

Emanuelson & Oltenacu, 1998). 
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 Confirmando o esperado, vacas com retenção de placenta tiveram 4,74 (p 

≤ 0,01) vezes mais chances de terem metrite secundária, e 0,39 (p ≤ 0,10) vezes menores 

riscos de terem metrite primária. 

 Em uma segunda parte da análise estatística foram associadas as 

desordens do periparto com o número das lactações (primíparas e multíparas), as 

estações do ano ao parto (verão ou inverno) e ECC (ao parto e antes do parto). Esta 

análise gerou o modelo de regressão logística final para cada uma das desordens 

estudadas.  

 As estimativas da razão das chances para os fatores de risco de cada 

doença, isolados como significativos pelo modelo, considerando-se um nível mínimo de 

significância de 10% (p ≤ 0,10), são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Estimativas da razão das chances para os fatores de risco segundo o modelo 
final da regressão logística para cada uma das desordens do periparto em 
vacas da raça Holandesa de alta produção 

 

Desordens Fatores de Risco Razão das 
chances P1

Hipocalcemia    
(n=09) Multípara vs primípara 1,48 0,0542 
 Inverno vs Verão 7,69 0,0676 
 R. Placenta vs não 4,35 0,0435 
R. Placenta    
(n=79) Multípara vs primípara 1,33 0,0005 
Cetose    
(n=86) ECC ao parto 2,04 0,0256 
Metrite Primária    
(n=89) Multípara vs primípara 0,51 0,0001 
Metrite Secundária    
(n=13) Desloc. Abomaso vs não 12,9 0,0292 
 R. Placenta vs não 5,88 0,0042 
Desloc. Abomaso    
(n=09) Cetose vs não 9,45 0,0030 

1 p =nível descritivo de probabilidade pelo Teste de Wald. 
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 No modelo final para hipocalcemia constatou-se que os animais 

multíparos tiveram 1,48 vezes mais chance de desenvolverem esta enfermidade do que 

os animais primíparos, que as vacas paridas no inverno tiveram 7,69 vezes mais chance 

de terem essa doença do que as que pariram no verão, enquanto que as vacas que 

tiveram retenção de placenta tiveram 4,35 vezes mais chances de serem acometidas por 

essa mesma enfermidade; tais fatos podem ser explicados por uma maior produção de 

leite das multíparas e dos animais paridos no inverno e pela retenção de placenta ter 

entre uma de suas causas a deficiência de contração da musculatura uterina, a qual pode 

ser relacionada à deficiência de cálcio na circulação sangüínea e musculatura, ocorrência 

comum nos casos de hipocalcemia (Nebel & McGilliard, 1993). 

 O risco da retenção de placenta foi mais freqüente nos animais multíparos 

(1,33 vezes), quando comparado com animais primíparos. Estes resultados são 

semelhantes aos citados por Joosten et al. (1987), que indica que a maior ocorrência de 

retenção de placenta em vacas mais velhas se dá pelo fato desses animais serem mais 

afetados pelo estresse (ambiental e nutricional), serem sujeitos a gestações mais longas e 

mais susceptíveis a infecções bacterianas e virais. 

 O aumento de uma unidade de ECC ao parto (acima de 3,5) aumentou o 

risco de ocorrência de cetose em 2,04 vezes, resultado similar aos obtidos por Gearhart 

et al., (1990) e Ruegg & Milton (1995), sendo explicado pelo fato dos animais 

supercondicionados (ECC > 4,0) serem mais susceptíveis ao balanço energético negativo 

após o parto devido à menor ingestão de matéria seca, quando comparados a vacas com 

ECC adequado (ECC entre 3,0 e 3,5). Quanto mais intenso for o balanço energético 

negativo, maior será a mobilização de reservas lipídicas, proporcionando maior chance 

da ocorrência de cetose. 

 Com relação as vacas com deslocamento de abomaso, a maior chance 

(OR = 8,52) de desenvolverem um quadro de cetose, é devido a esta patologia ser 

caracterizada por uma acentuada redução na ingestão de matéria seca, ocasionando o 

agravamento do balanço energético negativo e forçando o animal utilizar intensamente 

as reservas corporais lipidicas. 
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 As vacas multíparas (OR = 0,51) apresentaram menor chance de sofrerem 

de metrite primária. A correlação esperada entre a metrite secundária (devido à retenção 

de placenta) e a retenção de placenta foi confirmada com a razão das chances de 5,88. 

 Os animais portadores de cetose apresentaram 9,45 vezes mais chances de 

desenvolverem deslocamento de abomaso. Isto é explicado pelo fato de que as vacas 

com quadro avançado de cetose têm uma acentuada redução no consumo de matéria seca 

(hipomotilidade ou atonia ruminal), que pode suprimir o trânsito ruminal e aumentar a 

concentração de ácidos graxos voláteis no líquido ruminal, fatores primários para a 

ocorrência de deslocamento do abomaso. 

 Todas estas relações e as respectivas razão das chances podem ser 

observadas na Figura 1. 

 

Época do Parto

Número da Lactação

ECC ao Parto

Hipocalcemia

Retenção de
Placenta

Cetose
Deslocamento de

Abomaso

Metrite
Primária

Metrite
Secundária

7,69*

1,48*

0,51***

1,33***

2,04**
9,45***

5,88***
12,9**

0,51***

4,35**

* = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 10% (p ≤ 0,10); 
** = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 5% (p ≤ 0,05); 
*** = significativo pelo Teste de χ2 ao nível de 1% (p ≤ 0,01). 

 
Figura 1 – Relações entre as doenças do periparto e seus fatores de risco em vacas da 

raça Holandesa de alta produção 
 
 
 Nas figuras 2 e 3 são apresentadas nos gráficos de “box-plot” os valores 

de produção (em quilos de leite) obtidos para o pico e produção de leite aos 305 dias em 

lactação, em função do número de lactação (primíparas e multíparas), época do ano ao 

parto e acometimento ou não por doenças. 
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Figura 2 - Box-plot para produção de leite no pico, em função do número de lactações, 
época do ano ao parto e acometimento ou não por doenças 

 

Figura 3 - Box-plot para produção de leite aos 305 dias em lactação, em função do 
número de lactações, época do ano ao parto e acometimento ou não por 
doenças 

 

 Na terceira parte da análise estatística, utilizando-se a regressão múltipla 

“stepwise”, foram isolados e quantificados os fatores responsáveis por alterações no pico 

e na produção de leite aos 305 dias. Nesta análise, os efeitos foram divididos em função 

do número da lactação dos animais (primíparas e multíparas) devido à presença de 

heterogeneidade de variâncias, detectada entre vacas primíparas e multíparas, para o 

pico e a produção de leite aos 305 dias. 

 Em relação ao pico de produção, as multíparas apresentaram como fator 

negativo as metrites secundárias, reduzindo o pico em 4,78 kg de leite (p = 0,0721). 

Como fatores positivos, foram isoladas as estações do ano ao parto (vacas paridas no 
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inverno produziram 3,12 quilos a mais no pico (p = 0,0011), quando comparadas a vacas 

paridas no verão) e o ECC à secagem (o aumento de uma unidade no ECC representou 

um aumento de 1,44 kg de leite no pico, p = 0,1050). 

 As primíparas tiveram o pico afetado apenas de maneira positiva pelo 

ECC antes do parto, no qual o aumento de uma unidade de ECC à secagem representou 

1,45 kg de leite a mais no pico (p = 0,0327). Estas informações estão disponíveis na 

Tabela 8. 

 
Tabela 8. Fatores responsáveis por alterações no pico de produção de leite em vacas 

Holandesas multíparas e primíparas de alta produção 
 

NL1 Fatores Alterações 
Estimadas (Kg) Valor de F P2

Inverno vs Verão  3,12 10,82 0,0011 

ECC a secagem 
(60 dias pré-parto) 1,44 2,64 0,1050 

M
ul

típ
ar

as
 

Metrite Secundária - 4,78 3,26 0,0721 

Pr
im

íp
ar

as
 

ECC a secagem 
(60 dias pré-parto) 1,45 4,64 0,0327 

NL1 =Número de lactações. 
p2 = nível descritivo de probabilidade pelo teste F. 
  

 A produção de leite a 305 dias, para vacas multíparas, somente foi afetada 

pelo ECC ao parto. O aumento de uma unidade de ECC ao parto representou 466,4 kg 

de leite a mais por lactação, nas vacas multíparas (p = 0,0180). Este resultado confirma 

os obtidos por Ruegg & Milton (1995), de que vacas com maiores reservas corporais, até 

o limite ideal de 3,75 unidades de ECC produzem mais leite (Tabela 9). 
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Tabela 9. Fatores responsáveis por alterações na produção de leite estimada para 305 
dias em vacas Holandesas multíparas e primíparas de alta produção 

 

NL1 Fatores Alterações 
Estimadas (kg) Valor de F P2

M
ul

típ
ar

as
 

ECC ao parto 466,4 5,66 0,0180 

Cetose -410,8 2,69 0,1026 

Pr
im

íp
ar

as
 

Inverno vs Verão -545,9 7,08 0,0074 

NL1 =Número de lactações. 
p2 = nível descritivo de probabilidade pelo teste T. 

 

 A produção de leite aos 305 dias das primíparas foi afetada pela 

ocorrência de cetose e devido a estação do ano ao parto. As primíparas que sofreram 

cetose e as que pariram no inverno, perderam, respectivamente, 410,8 kg e 545,9 kg de 

leite, ao longo dos 305 dias da lactação, em relação às vacas que não tiveram cetose e as 

que pariram no verão. 

 Estes resultados demonstram que as vacas primíparas deste estudo se 

apresentaram mais susceptíveis às doenças e às alterações climáticas do que as vacas 

multíparas (Tabela 9); contudo, deve ser ressaltado que a incidência de doenças neste 

estudo não foi elevada e que os casos foram prontamente tratados, podendo com isto 

diminuir a gravidade dos problemas. No caso de propriedades com alta incidência de 

doenças, os animais provavelmente apresentarão um desempenho diferente, podendo ter 

a produção e o pico afetados de outra maneira. 

 Em relação à estação do ano ao parto, as primíparas que pariram no verão, 

quando comparadas às primíparas que pariram no inverno, produziram uma quantidade 

maior de leite aos 305 DEL, provavelmente devido ao fato que o maior período da 
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lactação (cerca de 2/3 da lactação) ocorreu durante a época do inverno (as primíparas 

possuem uma maior persistência de lactação, melhorada ainda mais pelo uso da 

somatotropina bovina recombinante). 

 Quanto à implicação financeira, no caso do rebanho estudado (512 

animais em lactação), o prejuízo devido às doenças do periparto (cetose e o fato dos 

animais parirem no verão) alcançou o valor de R$ 20.807,66 ao longo da lactação 

(Tabela 10), calculando-se somente a diminuição na produção de leite, sem incluir os 

custos de tratamento (medicamentos, veterinário, descarte de leite). Este valor foi 

calculado a partir do valor médio de R$ 0,49 (CEPEA, 2003) para o litro de leite pago ao 

produtor. Esta quantidade de leite perdida representa cerca de 1,2% de todo leite 

produzido na fazenda ao longo de 305 dias em lactação, considerando-se que uma 

propriedade leiteira alcança um lucro máximo de 10% ao ano, estes fatores 

(considerando apenas a perda produtiva) estão consumindo grande parte da saúde 

financeira da atividade. 

 
Tabela 10. Prejuízo calculado na produção de leite, da propriedade estudada, devido às 

doenças do periparto e seus fatores de risco 
 

Prejuízo 
Fator de Risco e/ou Doença 

Quilos de leite R$1

Cetose (primíparas) 14.789 7.246,61 

Inverno vs. Verão (primíparas) 46.410 22.740,90 

Total ao longo de 305 dias 61.199 29.987,51 
1 Calculado pelo valor de R$ 0,49 para o litro de leite pago ao produtor (CEPEA, 2003). 

 

3.4 Conclusões 

 

 Neste estudo foi possível determinar um modelo complexo da ocorrência 

das doenças durante o periparto, envolvendo as próprias doenças e outros fatores de 

risco (nutricionais e ambientais). 
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 A retenção de placenta e a cetose foram determinadas como fatores de 

risco para várias desordens. Também foram considerados fatores de risco o número de 

lactações, a estação do ano ao parto e o escore de condição corporal ao parto, quando 

incluídos no modelo. 

 Além disto, os resultados obtidos demonstraram que as doenças do 

periparto e seus fatores de risco são capazes de afetar significativamente a produção de 

leite. Contudo, os efeitos tiveram amplitude diferente conforme foram considerados em 

relação a animais primíparos ou multíparos. 

 Nas vacas primíparas houve efeito maior das doenças, enquanto que nas 

multíparas os efeitos maiores foram em relação às alterações do escore de condição 

corporal e a época do parto. 

 Não se pode esquecer, contudo, que os dados utilizados neste estudo 

foram coletados em uma única e bem operada propriedade leiteira, com alta produção de 

leite (Média de Equivalente Adulto 9.982 kg), e uso intensivo de programas de 

prevenção e diagnóstico de doenças. Assim, a confirmação destes resultados em outros 

rebanhos de menor produção é necessária, antes de serem generalizados para situações 

diversas. 

 Estes resultados demonstram também que há necessidade de maior 

cuidado com as medidas profiláticas para se evitar as doenças, e que seja mantida 

especial atenção ao manejo nutricional, monitorado através do ECC, e ao controle 

ambiental, para que se maximize a produção de leite e a sanidade dos animais. 



 
 

 

 

4  DETERMINAÇÃO DE FATORES DE RISCO 
ASSOCIADOS A FALHAS DE CONCEPÇÃO AO 
PRIMEIRO SERVIÇO EM VACAS LEITEIRAS DE 
ALTA PRODUÇÃO 

 

Resumo 

 
 Este estudo investigou fatores potenciais de riscos para falhas na 

concepção ao primeiro serviço pós-parto (CPS). Vacas holandesas (n = 427) de um 

rebanho comercial do Estado de São Paulo tiveram seu desempenho reprodutivo, 

sanitário e nutricional acompanhados desde o início do período pré-parto até o 

diagnóstico de gestação ao primeiro serviço. A ocorrência de doenças e os escores de 

condição corporal (ECC), no pré e pós parto, e as produções e composições do leite, no 

pós-parto, foram registradas. Análises de regressão logística, calculando-se a razão das 

chances, foram utilizadas no isolamento dos fatores de risco, e na associação entre os 

diversos riscos para sucesso ou falha na CPS. As principais variáveis ordenadas foram o 

número da lactação, a época do ano ao primeiro serviço, a relação entre as porcentagens 

de gordura e proteína do leite (RGP) e a produção de leite na época do 1º serviço, dias 

em lactação ao 1º serviço e as alterações no ECC. Os animais de primeira lactação 

apresentaram maior chance de sucesso ao primeiro serviço do que os animais 

multíparos. As vacas cobertas no período do inverno apresentaram, aproximadamente, 

cinco vezes mais chances de CPS do que as vacas cobertas no verão. Animais que 

apresentaram desordens sanitárias no periparto e baixo ECC ao parto tiveram menor 

sucesso de concepção que os animais sadios. Os animais que apresentaram melhor 
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condição ruminal, determinada pela RGP, e maior produção de leite, durante o período 

de verão, tiveram uma melhor concepção do que os animais com RGP reduzida e 

menores produções no verão. O ECC, adequado nas diferentes fases produtivas das 

vacas (secagem, parto e cobertura), demonstrou ser uma importante ferramenta para 

identificar vacas com risco de insucesso na concepção ao primeiro serviço. 

 

Palavras chave: reprodução, componentes do leite, escore de condição corporal, vacas 

leiteiras, concepção ao primeiro serviço. 

 

 

Determination of health factors associated with first conception service failures 

affecting milk productivity on lactating dairy cows 
 

Summary 

 This study evaluated potential factors that would increase the risks for 

failure on the first post partum service (CFS). Data were collected from a commercial 

herd of holstein cows (n = 427) of the São Paulo State, recording nutritional and health 

performance scores like, diseases, body condition, milk daily production and 

composition from pre calving to the first service conception check. Data recorded were 

processed through logistic regression analysis, in order to define the success or failure at 

first conception service, calculating odds ratio with isolated and association of several 

risk factors. Variables like number of lactation, first service season, peripartum diseases 

event, body condition scores (BCS) changes, milk fat and protein ratio (FPR). First 

lactation animals showed better chances of success on first service than multiparous 

animals. Cows inseminated during the winter showed five times more chance of CFS 

occurrence than the ones inseminated in during summer time. Health cows had a better 

conception performance than the ones with peripartum diseases, animals with better 

ruminal condition (FPR) mainly at summer time, presented better conception than ones 

with lower FPR. The BCS correctly applied to the animal on different steps of life, dry 
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off, insemination and first service demonstrated to be an important tool on identifying 

cows with higher risk for failure of conception at first service. 

 

Key Words: reproduction, milk components, body condition score; dairy cows, first 

conception service. 
 

 

4.1 Introdução 

 

 A reprodução, dentro da pecuária leiteira, ocupa papel de destaque, sendo 

um dos fatores de maior contribuição para a viabilidade econômica da atividade como 

um todo (Martin, 1992). 

 Atualmente, grande número de trabalhos publicados tem estudado o 

declínio da eficiência reprodutiva dos bovinos leiteiros. Butler (1998) ao estudar 

rebanhos leiteiros de Nova York (EUA) apresentou dados que evidenciam um declínio 

na taxa de concepção à primeira cobertura, de 65% em 1951 para 40% em 1996. Lucy 

(2001), ao revisar trabalhos publicados no Journal of Dairy Science, confirmou esse 

declínio. Em 1950, os pesquisadores reportavam taxas de concepção de 

aproximadamente 55% (Casida, 1961); já os trabalhos publicados recentemente 

reportam taxas de aproximadamente 45% de concepção em estros espontâneos 

(Dransfield et al., 1998) e de aproximadamente 35% em inseminações em tempo fixo 

(Schmitt et al., 1996 e Pursley et al., 1998). Essa menor eficiência reprodutiva foi citada 

em trabalhos feitos no mundo inteiro (Roche, 2000; Royal et al., 2000 e Macmilan et al., 

1996), sendo sugerido que a redução na fertilidade é relacionada ao aumento da 

produção leiteira. 

 Sendo assim, evidencia-se a necessidade de estudos que possam verificar 

se o mesmo ocorre nos rebanhos brasileiros, e identificar possíveis causas da redução no 

desempenho reprodutivo, determinando fatores que possam contribuir para a 

infertilidade dos animais. Interessam ao pesquisador eventos de natureza fisiológica, 
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patológica, terapêutica, ambiental e de manejo, os quais podem ou não interagir, 

influenciando o desempenho reprodutivo das vacas. 

 A análise de parâmetros tais como intervalo entre partos, taxa de detecção 

de cio, dias do parto ao primeiro serviço, taxa de concepção, doses de sêmen por 

concepção e intervalo de cios podem auxiliar muito na avaliação da fertilidade do 

rebanho. 

 Analisando estes parâmetros, De Kruif (1993) destaca que a fertilidade de 

um rebanho deve ser avaliada baseando-se em três critérios principais: a taxa de 

concepção à primeira cobertura; o número de serviços necessários por concepção e o 

intervalo do parto à concepção. Contudo, utilizando-se a avaliação da taxa de concepção 

à 1ª cobertura serão avaliados todos os animais liberados após o período voluntário de 

espera, durante a fase de lactação onde os animais encontram-se com acentuado balanço 

energético negativo. O parâmetro referente exclusivamente ao intervalo do parto à 

concepção, pode ser muito variável nas diversas propriedades, devido ao uso de 

diferentes períodos voluntários de espera, dificultando assim a comparação entre 

rebanhos e estudos. 

 Para se atingir a máxima eficiência reprodutiva é importante que as vacas 

retornem à função reprodutiva o mais rápido possível. Segundo Erb & Smith (1987), os 

principais fatores que afetam a retomada da função reprodutiva no pós-parto estão 

ligados à vaca (alta produção de leite no início da lactação, época do parto, peso 

corpóreo, escore de condição corporal, raça, idade e número de lactações), ao bezerro 

(tamanho, sexo, mortalidade fetal e incidência de partos gemelares), problemas do 

periparto (distocias, hipocalcemia, prolapsos de útero ou vagina, retenção de placenta, 

metrite, cetose, deslocamento de abomaso) e, ainda, mastites, laminites e outras 

conseqüências da alta produção leiteira. 

 Conforme afirmações de Call & Stevenson (1985) e Erb & Grohn (1988), 

pode-se concluir que o período do periparto é o momento chave, extremamente 

importante, para otimizar-se a reprodução de vacas leiteiras, pois é um momento em que 

há sobreposição de eventos potencialmente conflitantes e antagônicos, tais como a 

demanda energética máxima para o início da lactação e a necessidade da retomada da 



 64

atividade cíclica ovariana (Markusfeld, 1990 e Peters, 1996), devendo ainda ser 

considerado o risco de ocorrência de fatores negativos, tais como, infecções do trato 

reprodutivo (Hussain, 1989) e doenças metabólicas (Lean et al., 1992), comuns no pós-

parto. 

 O objetivo deste estudo foi investigar fatores potenciais de riscos para 

falhas na concepção ao primeiro serviço pós-parto (CPS) em vacas com altas produções 

de leite.  

 

4.2 Material e Métodos 

4.2.1 Seleção de animais 

 
 Este estudo foi desenvolvido em uma fazenda comercial (com 600 

animais em lactação), localizada no município de Araras, no Estado de São Paulo, região 

de clima subtropical, com temperatura máxima de 35 ºC em dezembro, janeiro e 

fevereiro e mínima de 10 ºC em maio, junho e julho. As vacas estiveram confinadas em 

“free-stalls” dotados de ventiladores e aspersores, acionados automaticamente quando a 

temperatura ambiente ultrapassava os 23o C. A produção de leite em equivalente adulto 

calculada do rebanho foi de aproximadamente 10.000 kg. As vacas em lactação foram 

divididas em oito grupos baseados na produção e número de lactação. As vacas 

primíparas foram mantidas no mesmo grupo durante toda a lactação.

 As vacas multíparas entraram no estudo no momento da secagem. Todas 

as vacas secas durante os meses de novembro de 2000 e novembro de 2001 foram 

incluídas no estudo. Todas a novilhas que tiveram o primeiro parto previsto entre 

novembro de 2000 e novembro de 2001 entraram no estudo 60 dias antes da data 

prevista para o parto. A coleta de dados foi concluída quando as vacas atingiram 150 

dias em lactação ou no primeiro serviço, quando este foi inferior aos 150 dias em 

lactação. As vacas descartadas ou mortas antes dos 150 dias de lactação não tiveram 

seus dados analisados. 
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4.2.2 Alimentação e monitoramento nutricional 

 Os animais foram alimentados sete vezes ao dia, ocorrendo o primeiro 

fornecimento às 5:00 horas e o último às 21:00 horas. A dieta foi do tipo total e única 

para todos animais, composta com os ingredientes citados na Tabela 1 e com 

composição bromatológica citada na Tabela 2. 

 

Tabela 1. Composição da dieta das vacas em lactação por ingredientes em % da matéria 
seca 

Ingrediente % MS 
Silagem de milho 36,60 
Pré-secado de “Coast Cross” 9,00 
Polpa cítrica peletizada 11,18 
Gérmen de milho 13,40 
Farelo de soja 11,98 
Protenose de milho 2,22 
Silagem de grão de milho com alta umidade 12,51 
Concentrado mineral e vitamínico* 2,22 
Sais de sabões de cálcio (gordura protegida) 0,89 

*Composição: Ca 17,69 %; Pt 3,33 %; Mg 4,60 %; Na 8,67 %; K 3,58 %; Cl 10,22 %; S 1,43%; Vit. A 
(1000 UI/kg) 221,28; Vit. D3 (1000 UI/kg) 34,23; Vit. E (UI/kg) 885,12; Fe (mg/kg) 1.545,42; Cu 
(mg/kg) 715,21; Mn (mg/kg) 1.442,12; Zn (mg/kg) 2.314,37; Co (mg/kg) 5,21; I (mg/kg) 21,02; Se 
(mg/kg) 10,46; Fl (mg/kg) 333,50; monesina (mg/kg) 352,80. 
 
Tabela 2. Composição bromatológica média da dieta das vacas em lactação, durante o 

período experimental (em % matéria seca) 
 

Nutriente % Matéria Seca 
Matéria seca (%) 51,2 
Proteína bruta  15,9 
Extrato etéreo 3,8 
Fibra em detergente ácido  21,4 
Fibra em detergente neutro  36,8 
Carboidratos não estruturais  37,7 
Matéria mineral  5,9 
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 As dietas foram formuladas seguindo as recomendações do NRC Dairy 

Cattle (NRC, 2001), sendo calculadas e avaliadas com auxílio do software Spartan 

Ration Evaluator – Balancer, versão 2.0, 1992 (MSU, 1992). Durante o período do 

estudo os ingredientes utilizados na dieta foram substituídos conforme a disponibilidade 

de mercado e flutuação de preços. 

 Para a coleta de amostras representativas da dieta, na extensão do cocho 

foram estendidas três lonas plásticas (início, meio e final do cocho) de dimensões de 

1,5m x 1,0m, antes da distribuição dos alimentos aos animais. Após a passagem do 

vagão distribuidor de ração, as amostras de cada uma das lonas plásticas foram 

misturadas e homogeneizadas, sendo retirada deste volume uma amostra da dieta, que 

foi mantida armazenada em câmara fria até o momento da análise laboratorial. Através 

das análises bromatológicas, realizadas mensalmente, foram determinados os teores de 

proteína bruta, extrato etéreo, matéria seca, matéria mineral, fibra detergente neutro e 

fibra detergente ácido, segundo a metodologia proposta por Goering e Van Soest (1970), 

no laboratório de análises bromatológicas da FMVZ-USP. 

 O acompanhamento da nutrição dos animais foi realizado através da 

avaliação do consumo de matéria seca (CMS) e do controle do tamanho de partículas da 

dieta. O consumo de matéria seca foi obtido através das pesagens diárias, da dieta 

fornecida e das sobras de cocho de cada lote. Com estes dados foram calculados os 

consumos diários por animal. O valor do consumo de matéria seca usado neste estudo 

foi a média dos consumos diários de cada mês. 

 O tamanho de partículas da dieta foi avaliado através dos Separadores de 

Partículas da Universidade da Pensilvânia, seguindo a metodologia do mesmo (Lammers 

et al., 1996). As partículas foram determinadas como a porção retida na peneira superior 

(grossa - 19mm), na peneira média (média - 8mm) e o restante da amostra (fina), sendo 

expressos em porcentagens do total. Essa avaliação foi feita mensalmente, nos mesmos 

dias das coletas de amostras da dieta para as análises bromatológicas. 

 A Tabela 3 apresenta a análise descritiva (relativa a 12 amostragens 

anuais) das variáveis relacionadas aos consumos de matéria seca (CMS) e aos tamanhos 

das partículas. 
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Tabela 3. Análise descritiva das variáveis relacionadas aos consumos de matéria seca e 
aos tamanhos de partículas 

 

Variáveis Média D. Padrão C. V. (%) Mínimo Máximo 
C

on
su

m
o 

Matéria Seca 
(kg/dia) 21,75 2,29 10,54 17,11 24,32 

Grossa (%) 25,13 3,15 12,52 21,99 32,28 

Media (%) 34,50 1,85 5,37 32,71 38,02 

Ta
m

an
ho

 

Fina (%) 40,37 4,66 11,54 29,70 45,23 

 

 Os valores médios obtidos para o CMS e para o tamanho de partículas são 

semelhantes aos valores médios encontrados na literatura e considerados normais para 

vacas da raça Holandesa criadas em regime intensivo (Heinrichs et al., 1999; Hettinga, 

1989 e Linn, 1991). 

 

4.2.3 Coleta de dados experimentais 

 

 Foram coletados 13.594 dados zootécnicos e sanitários referentes à 

concepção à primeira cobertura ocorrida após 60 dias em lactação (confirmada 40 a 45 

dias após a 1ª inseminação artificial, por palpação retal), produção e composição de leite 

na primeira cobertura (uréia, gordura, proteína), época do ano em relação à parição e à 

cobertura, escore de condição corporal à secagem, ao parto e à 1ª cobertura, além de 

doenças ao periparto (hipocalcemia, retenção de placenta, metrites primária e 

secundária, cetose e deslocamento de abomaso). 
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4.2.3.1 Produção e composição do leite 
 

 As vacas foram ordenhadas três vezes ao dia, em sala de ordenha 

informatizada. As produções diárias de leite de cada vaca foram medidas e registradas 

eletronicamente via computadores. A partir destes dados foi calculada a produção de 

leite ao primeiro serviço (média de produção calculada com dados de produção leiteira 

dos 5 dias anteriores e 5 dias posteriores a cobertura). 

 Foram coletadas mensalmente amostras de leite, segundo as 

recomendações do IDF Standards (1996), sempre na ordenha da manhã, diretamente do 

copo medidor, sendo transferidas para os frascos de coleta (contendo o conservante 

bronopol), e encaminhadas ao Laboratório da Clínica do Leite (ESALQ/USP), para 

determinação dos teores de gordura, proteína e uréia. 

 As concentrações de gordura e proteína foram determinadas por leitura de 

absorção infravermelha, e as concentrações de nitrogênio uréico no leite determinadas 

através de um método enzimático e espectrofotométrico de trans-reflectância. 

 
 
4.2.3.2 Desordens sanitárias 
 

 Todas as doenças foram diagnosticadas e registradas por um veterinário, 

sendo estes dados coletados em visitas diárias à fazenda. As doenças foram codificadas 

como ocorridas ou não ocorridas (0 =não e 1 = sim). Ocorrências repetidas ou de um 

mesmo diagnóstico, em uma mesma vaca não foram registradas, desta forma, o cálculo 

das incidências das doenças levou em consideração apenas a primeira ocorrência de cada 

doença. As doenças de interesse para o estudo foram: hipocalcemia, cetose clínica, 

deslocamento de abomaso, retenção de placenta e metrites primárias ou secundárias. As 

definições das desordens sanitárias são demonstradas na tabela 4 e são semelhantes às 

utilizadas em outros estudos. 
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Tabela 4. Definições das desordens sanitárias avaliadas 
 

Desordem Definição 

Hipocalcemia  Fraqueza, baixa temperatura e resposta favorável a terapia 
endovenosa com cálcio. 

Retenção de Placenta  Retenção das membranas fetais > 18 h após o parto. 

Cetose Subclínica Determinação da presença de corpos cetônicos na urina 
com auxílio de fita reagente (Ketostic – Bayer®). 

Metrite Primária  
Descarga abundante e útero com tamanho anormal 
durante a palpação transrectal, diagnosticada no primeiro 
mês de lactação. 

Metrite Secundária  Metrite diagnosticada após caso de retenção de placenta. 

Deslocamento de Abomaso  Som metálico durante a auscultação abdominal e correção 
cirúrgica. 

 

4.2.3.3 Escore de condição corporal 
 

 Toda avaliação de escore de condição corporal (ECC) foi feita por um 

único indivíduo, segundo a metodologia visual descrita por Wildman et al., (1982). As 

avaliações foram feitas no momento da entrada dos animais no estudo, ao parto e no 

momento da cobertura. 

 A medida do ECC no momento da entrada dos animais no experimento 

(ECC à secagem), foi feita no dia em que os animais foram transferidos para o lote pré-

parto. Desta forma, tanto os animais multíparos (que foram tratados com antibiótico 

intramamário no processo de secagem, sessenta dias antes do parto), como os primíparos 

(transferidos para o lote pré-parto 60 dias antes da data prevista do parto), tiveram o 

escore de condição, determinado como ECC à secagem avaliado desta maneira. As 

medidas do ECC ao parto, foram realizadas no dia após o parto, no momento do exame 

clínico do animal. Já a medida do ECC à cobertura foi realizada no dia da realização do 

primeiro serviço. 
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4.2.4 Análise estatística 

 

 As análises estatísticas descritivas e a modelagem foram realizadas 

utilizando-se o sistema de análises estatísticas SAS (1999). Para a determinação dos 

fatores de risco para concepção à primeira inseminação, foram realizadas análises de 

regressão logística múltipla, utilizando-se, para tal, o procedimento LOGISTIC do SAS 

(1999), calculando-se a razão das chances, também denominada de odds ratio. 

 A razão de chance (ou odds ratio) é uma medida da força de associação 

entre variáveis independentes e dependentes, que são extensivamente usados em estudos 

epidemiológicos (Erb et al., 1985 e Gearhart et al., 1990). O odds ratio (OR) é o “log” 

natural do parâmetro estimado obtido na análise de regressão logística. Um odds ratio de 

1,0 sugere que não existe alguma associação entre as variáveis dependentes e 

independentes; valores maiores ou menores que 1,0 indicam associação positiva ou 

negativa entre as variáveis, respectivamente (Domecq et al., 1997). Neste estudo, o 

modelo de regressão logística múltipla foi utilizado devido as variáveis serem 

dependentes discretas. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

 Neste estudo foi incluído um total de 427 animais. A taxa de concepção 

ao 1º serviço (CPS) para o rebanho foi de 33,5 %. As 163 vacas primíparas obtiveram 

uma taxa de CPS de 40,9% e as 264 vacas multíparas obtiveram a taxa de CPS de 

26,1%. Foi observada uma concentração de partos e de coberturas no inverno 

(respectivamente 58,3% e 79,9%). Dos animais avaliados, 61,8% eram multíparos e 

50,1% não tiveram nenhuma doença durante o período do periparto. A média anual de 

produção de leite foi superior a 10.000 kg por vaca. 
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 Na Tabela 5 estão apresentadas as freqüências e porcentagens e das 

variáveis qualitativas avaliadas. 

 
Tabela 5. Estatística descritiva para as variáveis qualitativas estudadas como fatores de 

risco para concepção ao primeiro serviço de vacas leiteiras 
 

Fatores Freqüência % 
Número da Lactação   

Primíparas 163 38,2 
Multíparas 264 61,8 

Época do Parto   
Verão 178 41,7 

Inverno 249 58,3 
Época de Cobertura   

Verão 86 20,1 
Inverno 341 79,9 

Doenças   
Não 214 50,1 
Sim 213 49,9 

Concepção ao 1º serviço (CPS)   
Não 284 66,5 
Sim 143 33,5 

 

 

 Na Tabela 6, podem ser observadas individualmente as incidências de 

cada uma das doenças avaliadas no estudo. A incidência de doenças deste estudo está de 

acordo com as apresentadas em outros estudos (Domecq et al., 1997; Erb & Grohn, 

1988; Gearhart, 1990; Markusfeld, 1990 e Risco, 1992), feitos com rebanhos de mesmo 

nível produtivo e características de manejo semelhantes. No presente estudo, a metrite 

foi a doença de maior incidência no rebanho (19,5%). 

Devido ao reduzido número de ocorrência de casos de algumas doenças (por 

exemplo: hipocalcemia e deslocamento de abomaso), pelo fato dos casos apresentarem 
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diferentes graus de severidade e também devido à associação entre as desordens, foi 

decidido avaliar as doenças em um único conjunto. Assim, na avaliação das doenças 

foram consideradas apenas duas classes de animais: os doentes e os não doentes. 

 
Tabela 6. Incidência de desordens sanitárias avaliadas como fatores de risco para 

concepção ao primeiro serviço de vacas leiteiras 
 

Desordem Incidência (%) 
Hipocalcemia  1,8 
Retenção de Placenta  16,1 
Cetose 17,5 
Metrite Primária  18,1 
Metrite Secundária  2,6 
Deslocamento de Abomaso  1,8 

 

 

 Na Tabela 7 são descritas as médias, os coeficientes de variação, os 

desvios padrão e os valores mínimos e máximos de todas estas variáveis quantitativas 

avaliadas no estudo. 

 
 
Tabela 7. Estatística descritiva das variáveis quantitativas estudadas como fatores de risco 

para concepção ao primeiro serviço de vacas leiteiras 
 

Fatores Média D. Padrão C.V. (%) Mínimo Máximo
Produção leite no pico (kg) 43,25 9,80 22,66 22,20 72,40 
DEL até o pico 61,15 10,72 17,54 45 90 
Produção ao 1º serviço (kg) 38,91 9,06 23,28 17,00 63,40 
DEL até o 1º serviço 82,32 19,50 23,68 60 150 
Gordura (%) 2,94 0,72 24,36 1,21 6,52 
Proteína (%) 2,82 0,25 8,78 2,24 3,97 
Relação Gordura/Proteína 1,05 0,28 26,80 0,42 2,80 
MUN (mg/dL) 12,90 3,17 24,57 2,60 21,68 
ECC ao parto 3,57 0,51 14,35 2,30 5,00 
ECC à cobertura 3,28 0,53 16,03 2,00 4,80 
ECC à secagem 3,53 0,65 18,43 2,20 5,00 

* DEL = Dias em lactação, MUN = Nitrogênio ureíco no leite, ECC = Escore de condição corporal 
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 A média geral de produção de leite diária do rebanho foi igual a 38,91 kg, 

produção esta considerada alta quando comparada com a média de 22,62 kg para 

rebanhos brasileiros da raça holandesa (Machado, 2003). O número médio de dias em 

lactação (DEL) até o pico foi de 61,15, sendo que o primeiro serviço foi realizado após o 

pico (a média de DEL até o primeiro serviço foi de 82,32). 

 As concentrações médias de nitrogênio ureíco no leite (MUN), gordura 

(G) e proteína (P) no mês da cobertura foram de 12,9 mg/dL, 2,94% e 2,82%, 

respectivamente, e a relação gordura/ proteína (RGP) média foi de 1,05.  

 O valor médio de MUN (12,9 mg/dL) obtido neste estudo está abaixo do 

considerado crítico para reprodução segundo vários autores (Kaim et al., 1983; 

Bruckental et al., 1989; Canfield et al., 1990; Larson et al., 1997 e Melendez et al., 

2000). Eles verificaram que a diminuição significativa da taxa de concepção das vacas 

somente ocorreu quando os valores médios de MUN foram superiores a 15,4 mg/dL. 

Entretanto, Rajala-Schultz et al. (2001), afirmaram ser possível o decréscimo na 

capacidade reprodutiva, mesmo com valores inferiores a estes (15,4 mg/dL), em 

situações específicas, como condições de estresse térmico. No presente estudo não foi 

determinado o efeito negativo do MUN sobre a reprodução dos animais, provavelmente 

porque a média obtida (12,9 mg/dl) está dentro da faixa considerada ideal (10 a 14 

mg/dl). 

 As concentrações médias de gordura (2,94%) e proteína (2,82%) obtidas 

no estudo próximo ao momento da inseminação artificial, apesar de serem baixas em 

relação a vários trabalhos, também estão dentro dos padrões citados na literatura (2,2 a 

4,0% para gordura e 2,8 a 3,6% para proteína) (Fonseca & Santos, 2000 e Sutton, 1989). 

A relação entre gordura e proteína do estudo (1,05) também está de acordo com a 

literatura, que indica valores entre 1,0 e 1,1 como ideais (Carvalho, 2000, Hutjens, 2001 

e Loeffler et al., 1999). 

 Possivelmente devido aos valores médios de G e P estarem dentro dos 

padrões considerados como normais pela literatura, não foi possível correlacionar 

diretamente estes componentes do leite com a reprodução. 
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 As médias obtidas de ECC ao parto, à cobertura e à secagem foram, 

aproximadamente, 3,6, 3,3 e 3,5 unidades. Estes valores médios indicam que tais valores 

se encontravam dentro das metas sugeridas na literatura (Fergunson, 1992), para o ECC 

ao parto (3,5), cobertura (3,0) e período seco (3,5).

 Dentre todas as variáveis estudadas, apenas os fatores significativos a 

0,20 e as interações entre elas foram avaliadas para o modelo final. Com este 

procedimento, foram excluídas as seguintes variáveis: época do parto, concentrações de 

MUN e teores de gordura e proteína do leite. Foram mantidas outras variáveis: o número 

da lactação, a época da cobertura, o estado sanitário, a produção de leite ao 1º serviço, os 

dias em lactação até o 1º serviço, os ECC ao parto, secagem e cobertura e a relação 

gordura/proteína do leite. O modelo final da regressão logística para os fatores de risco 

de concepção pode ser observado na Tabela 8. 
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Tabela 8. Odds ratio, intervalos de confiança a 90% e nível descritivo de probabilidade 
para a regressão logística, para os fatores de risco de para concepção de vacas 
leiteiras no primeiro serviço. 

 
Fatores Odds Ratio P1

Número da lactação   

1 1,000  

≥ 2 0,453 0,0087 

Época do 1º serviço   

Verão 1,000  

Inverno 14,94 0,0081 
Relação gordura / proteína do leite na época do 
1º serviço   

Verão 6,378 0,0714 

Inverno 0,745 0,4995 
Produção de leite ao 1ºserviço na época do 1º 
serviço   

Verão 1,057 0,1553 

Inverno 1,001 0,9429 

Dias em lactação até o 1º serviço 0,989 0,0670 

ECC ao parto dentro da doença   

Doente 1,750 0,1427 

Não doente 0,912 0,7986 

ECC no momento da secagem 0,734 0,1414 

ECC no momento da cobertura 1,562 0,0523 
1 p= nível descritivo de probabilidade pelo Teste de Wald. 

 

 Neste modelo pode-se observar que as vacas multíparas possuem índice 

de concepção inferior ao das vacas primíparas (OR = 0,453), ao nível descritivo de 

probabilidade pelo Teste de Wald de p≤ 0,0087, estando este resultado de acordo com os 

obtidos no estudo de Miettinem & Setala, (1993). Vários pesquisadores justificaram este 

resultado, argumentando que vacas com maiores produções de leite são menos férteis 
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que vacas com menores produções (Eicker et al., 1996; Farin et al., 1994; Grohn et al., 

1986 e Nebel & McGilliard, 1993). Deve-se salientar, no entanto, como um aspecto até 

mais importante do que este, que as vacas adultas, com maior produção, produzem 

maior calor metabólico, sendo mais afetadas pelo estresse térmico do ambiente, fato este 

confirmado pela avaliação da época do ano ao primeiro serviço. 

 A época do ano em que foi realizada a cobertura afetou bastante a 

concepção ao 1º serviço. Neste rebanho, as vacas que receberam o primeiro serviço pós-

parto no inverno tiveram aproximadamente quinze vezes mais chances de sucesso de 

CPS (OR = 14,94; p ≤ 0,0081), do que as vacas cobertas no verão. Este resultado sugere 

que o ambiente exerce um grande efeito sobre o metabolismo reprodutivo do animal. 

Segundo Hansen (2000) e Wolfenson et al. (2000), as vacas da raça holandesa em 

lactação são extremamente sensíveis ao estresse térmico, devido à alta taxa metabólica 

associada à lactação. 

 Os efeitos do estresse térmico sobre a reprodução são vários; eles 

exercem efeitos deletérios sobre os embriões, reduzindo drasticamente as taxas de 

sobrevida, reduzindo a produção de estrógeno pelo folículo pré-ovulatório e afetando a 

qualidade do ovócito e do espermatozóide. Podem ainda afetar altamente a manifestação 

do cio pelas vacas, dificultando assim a visualização dos animais em cio para execução 

da inseminação artificial. 

 Os resultados obtidos no presente estudo relativos à época de cobertura 

refletem os obtidos em vários estudos (Seykora et al. 1983; Chenoweth & Larsen 1992; 

Faust et al. 1988; Farin et al. 1994; Hansen et al. 1992 e Silva et al. 1992), nos quais a 

concepção foi afetada pela época do ano da cobertura. 

 Na avaliação da relação entre gordura e proteína do leite (RGP), dentro da 

época de cobertura (inverno e verão), foi detectado que a cada aumento na RGP durante 

o verão, os animais tiveram, aproximadamente, seis vezes (OR = 6,378, p≤ 0,0714) mais 

chances de concepção à 1ª cobertura do que os animais que tiveram a RGP reduzida no 

verão. Contudo, na época do inverno não foi isolada a influência da RGP sobre a 

fertilidade (p≤. 0,4995). Esta constatação pode indicar que os animais com melhor 
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condição ruminal (e possivelmente com maior produção de leite) podem apresentar 

concepção melhor sob condições de estresse térmico. 

 A hipótese anterior pode ser confirmada com os resultados relativos ao 

efeito da produção de leite ao 1º serviço, avaliada em relação da época de cobertura. 

Esses resultados demonstram que os animais que aumentaram no verão a produção de 

leite ao 1º serviço (calculada com as produções de cinco dias antes e cinco dias após ao 

1º serviço) tiveram maior chance de sucesso na CPS (OR = 1,057 e p≤ 0,1553). O efeito 

da produção de leite durante o inverno não foi significativo (OR = 1,001 e p≤ 0,9429). 

 Estes resultados discordam com vários trabalhos que estudaram o efeito 

da produção de leite sobre a concepção (Eicker et al., 1996; Farin et al., 1994; Grohn et 

al., 1986 e Nebel & McGilliard, 1993), contudo estes estudos não avaliaram as 

produções de leite ao primeiro serviço e os efeitos da época do ano sobre a produção. 

 Avaliando conjuntamente os resultados dos efeitos da RGP na época da 

cobertura, e da produção de leite ao 1º serviço na época da cobertura, pode-se sugerir 

que os animais que se encontram com melhor condição ruminal (avaliada pela RGP) e 

produzem maiores quantidades de leite são mais capazes de evitar o efeito do estresse 

térmico. Porém não se pode esquecer que as produções médias são inferiores durante o 

verão e que, durante o inverno, quando as produções são superiores, não houve efeito da 

RGP e nem da produção de leite no 1º serviço. 

 O aumento do número de dias em lactação até o 1º serviço influenciou 

negativamente a concepção. Quanto mais tarde foi realizado o 1º serviço, menor foi a 

CPS obtida (OR = 0,989, p≤ 0,0670). A explicação pode ser devido ao fato de que os 

animais menos saudáveis, mais afetados pelo balanço energético negativo e por doenças, 

apresentam falhas no ciclo estral (Thatcher, 1986). 

 Na avaliação do ECC ao parto, dentro da ocorrência de doenças, foi 

observado que a cada aumento de uma unidade de ECC as vacas doentes tiveram 1,75 

(p≤ 0,1427) vezes maiores chances de sucesso na CPS, quando comparadas às vacas que 

não alteraram o ECC. Nos animais não doentes, não houve efeito do ECC ao parto sobre 

a CPS (p≤ 0,7986). Esse resultado indica que vacas doentes, com maior ECC, (ECC ≤ 4) 

têm a reprodução menos afetada. A explicação pode ser devido ao fato de que os 
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animais com melhor condição nutricional (indicada pelo ECC) conseguem superar 

melhor os efeitos negativos das doenças (Loeffler et al., 1999). 

 Já as vacas com maior ECC no momento da secagem tiveram a 

concepção afetada negativamente (OR = 0,734, p≤ 0,1414), diminuindo a CPS a cada 

aumento de unidade de ECC. Vacas que apresentam maior ECC à secagem (≥ 4,0) são, 

geralmente, mais susceptíveis a desordens (hipocalcemia, retenção de placenta, metrites, 

fígado gordo e cetose) e consomem menos alimentos (matéria seca) do que as vacas com 

ECC adequado (Butler & Smith, 1989, Grohn & Schultz, 2000 e Thatcher, 1986). 

Quando estas são acometidas por desordens metabólicas, de forma crítica, podem chegar 

ao ECC de 2 unidades ou menos. Além disso, mesmo após a recuperação, quando 

ganham 35 a 45 kg de peso, aparentam estarem magras e abatidas, encontrando-se em 

anestro ou com cistos ovarianos (Studer, 1998). 

 Em compensação, a cada aumento de uma unidade de ECC no momento 

da cobertura, os animais tiveram 1,56 (p≤ 0,0523) vez mais chances de sucesso a CPS. 

Ou seja, animais com ECC mais elevado no momento da cobertura apresentaram um 

balanço nutricional positivo; portanto apresentam melhores condições de reproduzir. 

Segundo Fergunson (1992) e Fergunson & Otto (1989), vacas que perdem uma unidade 

de ECC entre o período do parto e a primeira cobertura tiveram duas vezes menos 

chances de concepção. Butler & Smith (1989) e Butler et al. (1981) reportaram que o 

ECC está diretamente relacionado com o balanço energético negativo (BEN); desta 

maneira o resultado obtido no presente estudo indica um forte efeito do balanço 

energético sobre a concepção das vacas leiteiras. As vacas com melhor ECC no 

momento da cobertura, apresentaram possivelmente um balanço energético negativo não 

acentuado ou mais tardio. 
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4.4 Conclusões 

 
 Neste rebanho, com alta produção leiteira, foram considerados múltiplos 

fatores, tais como o número da lactação, a época do ano à cobertura, a relação entre 

gordura/proteína e a produção de leite na época do 1º serviço, os dias em lactação ao 1º 

serviço, as alterações nos ECC nas diferentes fases da vida produtiva da vaca (secagem e 

cobertura) e o efeito do ECC ao parto sobre os animais doentes. Todos estes fatores 

contribuíram para o insucesso na concepção ao 1ª serviço. 

 É difícil isolar um deles como o mais importante, pois agem 

conjuntamente como um complexo negativo sobre a reprodução, sendo quase que 

totalmente interdependentes. Esta etiologia multicausal representa um desafio para os 

técnicos e os produtores de leite. Contudo, a aplicação de técnicas de análises 

multifatoriais, em dados cuidadosamente coletados neste rebanho comercial, mostrou ser 

uma forma eficaz de identificar fatores prejudiciais a reprodução. 

 Para melhorar a taxa de concepção ao primeiro serviço no rebanho 

estudado, (e conseqüentemente melhorar os índices reprodutivos e a produtividade da 

atividade leiteira) pode-se realizar o primeiro serviço na época de inverno, 

(principalmente para as vaca multíparas); devem ser intensos os cuidados com a 

prevenção, com o diagnóstico precoce e com o tratamento das doenças. As análises de 

gordura e proteína do leite e a avaliação do escore de condição corporal devem ser 

incorporadas plenamente no manejo da propriedade, devendo ser realizadas 

periodicamente, para fornecer desta maneira índices sobre o estado nutricional das 

vacas; este conjunto de informações deve ser usado para identificar as vacas com risco 

de insucesso na concepção ao primeiro serviço. 

 

 



 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se, através dos resultados obtidos, que nas condições do Estado 

de São Paulo, mesmo em um rebanho bem alimentado e confortavelmente instalado, o 

desempenho produtivo dos animais é afetado negativamente pela época do ano e a 

ocorrência de doenças no periparto. Os efeitos deletérios são maiores nos animais 

multíparos do que nos primíparos quanto à reprodução; porém o inverso ocorre quanto à 

produção. A magnitude dos efeitos é considerável, chegando a reduzir a eficiência 

reprodutiva em até 50% e a produção em até 10%. Esta perda de eficiência pode 

representar o insucesso na atividade, caso a ocorrência de doenças for acima do normal e 

se não forem adotadas práticas de manejo que garantam alimentação, conforto e 

tratamentos curativos adequados. É imperativo que seja avaliada a ocorrência de 

doenças no periparto, que sejam acompanhadas a composição do leite dos animais e a 

alteração no escore corporal e que se adotem ações visando reduzir o estresse térmico, a 

fim de que os pontos fracos do negócio possam ser identificados, permitindo que sejam 

propostas inovações com o objetivo de minimizá-los ou até mesmo neutralizá-los.  
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