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Mudanças metabólicas e hormonais

 Pré-parto                     necessidade diárias aumentam 30%

 Pós-parto/lactação                   necessidade diárias aumentam 75%

Souza, A.N.M. Seminário de Bioquímica do Tecido animal, PPGCV / UFRGS, 2003. 18p



















Material e Métodos



0            1

GT = BUTAFOSFAN  + 
CIANOCOBALAMINA

GC = SOLUÇÃO SALINA 



Material e Métodos



Resultados

BHBA 

< Pré-parto

> Pós-parto

Em ambos os grupos

Sem diferença entre os grupos 

% vacas com [BHBA] ≥1200 µmol/L

Não houve diferença entre os grupos



Resultados



Resultados

Dados da nossa equipe... 

Aplicações 

Parto
5 DPP
10 DPP
15 DPP
20 DPP

 Coletas de Sangue 

Quinzenalmente até 60 DPP 

 Coletas de Leite 

15 – 75 DPP quinzenalmente 



Resultados

Dados da nossa equipe... 

P <0,05 



Resultados
Tabela 1. Média da concentração sérica de β-hidroxibutirato (µmol/L) das vacas 
maduras (n° de lactações ≥ 3) do GC e do GT na 1° (d 0-3) e na 2° coleta (d 3-10).

% de vacas com 3 ou mais lactações com [BHBA] ≥1200 µmol/L

GC > GT

48/244 (19,7%) 66/228 (29%) 

P = 0,019 

Grupo

GC

GT

n

228

244

d 0-1 d 3-10

497ª (384, 646)

500ª (376, 674)

756b (533, 1263)

683c (512, 956)

c,b P = 0,047 



Resultados

 Probabilidade de apresentar [BHBA] ≥1200 µmol/L pós-parto

 3,6 vezes maior em vacas com n° de lactações ≥ 3

 3 vezes maior em vacas com ECC ≥ 4 em comparação a 
vacas com ECC ≤3

 2 vezes maior em vacas com distocia

 4,2 vezes maior em vacas com retenção de placenta

 Essas variáveis não diferiram 
quanto aos tratamentos



Resultados



Resultados

Aumentaram da 1° para a 2°
coleta em ambos os grupos

 Não houve diferença entre os 
grupos



Discussão

Butafosfan e cianocobalamina

Efeito em vacas com 3 ou mais lactações

? ?
? 

 Amadurecimento

Capacidade de expressar toda a genética de produção



Discussão

Produção de leite

Desvio de propionato e 
lactato para a produção 

de lactose

Oxaloacetato

Entrada de acetil CoA
no Ciclo de Krebs

Acetil CoA ??? Cetogênese



Discussão

Corpos Cetônicos

IMS

Degradação de gordura

Produção de Leite

ECC

Predisposição à outras doenças



Discussão

Degradação lipídica

Resistência à insulina

Menor IMS pré-parto

Menor IMS pós-parto



Discussão

 Desconforto

Metrite

Aumento de temperatura

Diminuição da IMS

Mobilização de gordura

Cetose



Discussão

Desequilíbrio 
nutricional pré-parto

Retenção de Placenta/ Distocia BEN/cetose

Agravamento do quadro



Discussão

Consumo ad libitum

 Aumento do ECC

Excesso de glicose

Resistência à insulina

Mobilização de gordura pós-
parto

Cetose



Discussão



Discussão



Conclusões

 Ca e P não foram afetados pelo produto

Maior eficácia em animais com maior risco de 

transtornos metabólicos

Pequeno efeito na concentração de BHBA

 Pode trazer benefícios econômicos 
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