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O período de transição de vacas leiteiras compreende três semanas pré e pós-parto e trata-se de um 

momento de grande exigência na vida produtiva do animal. Neste período ocorrem importantes 

mudanças nutricionais, imunes e metabólicas, que podem ocasionar uma grande queda no 

consumo voluntário de alimentos (CVA) no final da gestação, exigindo alta capacidade de 

adaptação. Essa redução no consumo, aliada ao aumento da demanda energética e mineral no início 

da lactação pode fazer com que o animal entre em balanço energético negativo (BEN), reduzindo 

seus níveis de glicose e aumentando a lipólise. Como consequência a um aumento nos níveis de 

ácidos graxos não esterificados (AGNE) e na produção de corpos cetônicos, que podem provocar 

um efeito negativo sobre o sistema imune. Em decorrência dessa imunossupressão, os animais 

tornam-se mais suscetíveis a enfermidades, causando redução na produção de leite, gastos com 

tratamento e muitas vezes descarte precoce dos animais. Devido aos diversos fatores que 

influenciam o CVA, torna-se difícil fazer com que o mesmo não diminua drasticamente antes do 

parto, porém existem algumas alternativas que visam atenuar esse quadro e por consequência, os 

impactos que ele causa na saúde e na produtividade dos animais. A partir disso, o objetivo deste 

painel temático é abordar alguns fatores metabólicos que influenciam na diminuição do CVA, as 

consequências para a saúde das vacas no periparto e estratégias para aumentar a ingestão de 

alimento neste período. 
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