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Periparto sem 
transtornos
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Manter a saúde e produtividade no período de transição é uma das tarefas 
mais difíceis nos rebanhos leiteiros. Quando os mecanismos de regulação do 
organismo são afetados, devido às falhas nutricionais no pré-parto, aumenta 
a prevalência das chamadas “doenças de produção”, entre as quais a cetose, 
mastite, metrite e a hipocalcemia são as mais frequentes
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A produção leiteira nacional tem aumen-
tado substancialmente nos últimos 

anos. De acordo com os dados do IBGE 
(2013) a produção passou de 26 para 35 
bilhões de litros, nos últimos 6 anos, o que 
consequentemente trouxe um aumento 
também na ocorrência de transtornos me-
tabólicos no pós-parto de vacas leiteiras.
A maior frequência de transtornos me-
tabólicos é observada no período do 
periparto (transição), compreendido en-
tre três semanas pré e três pós-parto, 
período em que acontecem impor-
tantes alterações endócrinas, meta-
bólicas e nutricionais que exigem do 
animal uma alta capacidade de adapta-
ção. Quando estas exigências não são 
supridas ocorre um desequilibro ener-
gético conhecido como balanço ener-
gético negativo (BEN), o qual provoca 
um aumento na mobilização do tecido 
adiposo predispondo a vaca leiteira a 
diversas doenças do periparto.
Manter a saúde e produtividade no pe-
ríodo de transição é uma das tarefas 
mais difíceis nos rebanhos leiteiros. 

A p r ox i m a d a m e n te 
75% das doenças em 
vacas leiteiras ocorrem 
no primeiro mês após o 
parto, pois quando os me-
canismos de regulação do 
organismo são afetados, devi-
do às falhas nutricionais no pré-parto, 
aumenta a prevalência das chamadas 
“doenças de produção”, entre as quais 
a cetose, mastite, metrite e a hipocalce-
mia são as mais frequentes.

Cetose
Diretamente associada ao BEN, a cetose 
é uma doença metabólica caracterizada 
pelo aumento dos corpos cetônicos como 
acetona, acetoatato e β-hidroxibutirato 
(BHB) no sangue. A incidência da sua for-
ma subclínica é de 30 a 50% no início da 
lactação. Sua ocorrência é mais comum 
nas duas últimas semanas de gestação 
ou no início da lactação, podendo ser 
classificada conforme o seu grau de 
severidade baseado nas concentrações 
de BHB no sangue e sinais clínicos. Se-

gundo alguns estudos, 
valores entre 0,8 a 1,6 
mmol/L de BHB são in-

dicativos de cetose sub-
clínica e presença de BEN, 

enquanto níveis superiores 
a 1,6 mmol/L podem ser consi-

derados cetose clínica, onde é possível 
observar uma diminuição do apetite e da 
produção leiteira, além da redução da 
performance reprodutiva.
A prevenção da cetose está integralmen-
te relacionada com a nutrição adequada 
da vaca durante o período seco e lacta-
cional. Além da silagem úmida, contendo 
muito butirato, a mudança súbita da fon-
te de concentrados pode levar a diminui-
ção da ingesta e causar surtos de cetose. 
O monitoramento dos níveis de corpos 
cetônicos (CC) na urina ou no leite, na 
primeira ou segunda semana de lactação, 
é idicado para a detecção precoce da ce-
tose e serve para orientar um tratamen-
to adequado evitando perdas e doenças 
associadas. Além disso é recomendada 
a verificação do escore de condição cor-

Quando os mecanismos de regulação da homeostase do cálcio falham, os animais podem 
desenvolver manifestações clínicas de hipocalcemia nas primeiras 72 horas após o parto
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poral (ECC) para observar a eficácia do 
programa nutricional.
O tratamento da cetose baseia-se no 
restabelecimento da glicemia, poden-
do ser administradas soluções glicosa-
das de 5 a 50% associadas ou não ao 
propionato, por via endovenosa. Além 
destas, existem alternativas eficazes na 
prevenção e  no tratamento da cetose, 
como o uso da somatotrofina bovina re-
combinante (r-bST), evitando a hipogli-
cemia e diminuindo os níveis de ácidos 
graxos não esterificados no pós-parto 
e da combinação de butafosfan (fonte 
de fósforo orgânico) e cianocobaliami-
na (vitamina B12), que promove o au-
mento da IMS e, consequentemente, a 
redução dos CC no organismo.

Mastite
É uma doença contagiosa de fácil trans-
missão entre as vacas e pode afetar um 
ou mais quartos mamários. Acomete 
com mais frequência os animais no início 
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A metrite é uma inflamação uterina resultante da contaminação bacteriana durante ou após 
o parto. A doença é geralmente associada à retenção de placenta ou ao parto distócico



» 21

— maio 2014

da lactação ou no período seco, devido 
às mudanças anatômicas, fisiológicas e 
metabólicas sofridas no pré-parto. Na 
forma clínica é possível observar leite 
com consistência aquosa, com grumos, 
pus ou sangue, o úbere pode estar ede-
maciado, com presença de dor, calor e 
vermelhidão, além de serem observadas 
alterações sistêmicas como febre e ina-
petência. O risco de o animal desenvol-

ver a mastite está diretamente ligado ao 
mecanismo de defesa imune da vaca, que 
é bastante desafiado no período de tran-
sição, fase em que as vacas de alta produ-
ção passam por um estresse metabólico 
devido à severidade do BEN.
Como medidas de controle e preven-
ção podemos citar as boas práticas de 
ordenha, arraçoamento pós-ordenha, 
controle de insetos, vacinação e manu-
tenção do escore de condição corporal. 
No momento da secagem recomenda-se 
que todos os animais recebam uma dose 
de antibiótico intramamário para previnir 
as infecções, pois um grande volume de 
leite se acumula na glândula nessa fase.
Para garantir o sucesso do tratamento da 
mastite clínica, o ideal é que se faça o iso-
lamento do agente causador para depois 
proceder com o tratamento. Existem no 
mercado inúmeros princípios ativos de 
antibióticos de uso intramamário para 
vacas em lactação e vacas em período 
seco, além dos de uso sistêmico.

Metrite
É uma inflamação uterina resultante da 
contaminação bacteriana durante ou 
após o parto, que acomete de 25-40% 
dos animais nas primeiras duas semanas 
pós-parto, estando relacionada a uma fa-
lha nos mecanismos uterinos de defesa. 
A doença é geralmente associada à reten-
ção de placenta ou ao parto distócico e 
classificada em três graus dependendo do 
agravamento do quadro. No grau 1, os ani-
mais apresentam secreção uterina, sem 
presença de sinais sistêmicos, já no grau 2 
há comprometimento sistêmico (diminui-
ção na produção de leite, febre, apatia). O 
grau 3 é o mais grave, os animais podem 
apresentar depressão e choque endoto-
xêmico, causando diminuição na produção 
e descarte de leite em até 7%, além do 
aumento do intervalo entre o parto e con-
cepção, o que pode gerar grandes perdas 
econômicas para o sistema. 
Um estudo de 2014 demonstrou que 
vacas com hipocalcemia subclínica no 
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pós-parto apresentaram maior risco de 
desenvolver metrite, com uma incidên-
cia de 63,9%, demostrando que o cálcio 
pode estar relacionado com a atividade 
das células imunes.
Como prevenção sugere-se que sejam 
realizados adequados manejos nutricio-
nal e sanitário das vacas secas, além de 
reduzir os fatores de risco, como limpe-
za local e estresse no pré-parto. O tra-
tamento depende do grau da doença: 
no grau 1, sugere-se utilizar hormonio-
terapia (prostaglandina) para estimular 
a expulsão do conteúdo uterino; no grau 
2, é recomendado o uso de antibiotico-
terapia (penicilina + gentamicina) asso-
ciada ao uso de anti-inflamatório (flu-
nexin meglumine) e terapia hormonal; 
no grau 3, o tratamento preconizado é 
semelhante ao do grau 2 associado ao 
tratamento suporte com fluidoterapia.

Hipocalcemia 
Normalmente a deficiência de cálcio na 
vaca leiteira ocorre quando há aumen-
to súbito de sua demanda no período 
pré-parto para o desenvolvimento do 
bezerro e no pós-parto para a produ-
ção de leite. Quando os mecanismos 
de regulação da homeostase do cálcio 
falham, os animais podem desenvolver 
manifestações clínicas nas primeiras 72 
horas após o parto.
Uma grave consequência da hipocalce-
mia no periparto é a diminuição da IMS, 
agravando ainda mais o status energético 
do animal e predispondo-o ao desenvolvi-
mento de outras doenças como a síndro-
me da vaca caída, retenção de placenta, 
prolapso do útero, deslocamento de abo-
maso, cetose e redução no desempenho 
reprodutivo. Além disso, pode reduzir a 
capacidade das células do sistema imune 
de responder a estímulos, contribuindo 
para infecções como a mastite e metrite.
A hipocalcemia subclínica possui uma 
prevalência de 25-54% dependendo do 
número de lactações. É uma doença 
economicamente importante para a pe-
cuária leiteira, pois pode causar perdas 
de quase 2,9 kg/leite/dia, até seis sema-
nas pós-parto. O aumento da idade pode 
elevar o risco de hipocalcemia em até 

9%, reduzindo a vida produtiva de uma 
vaca em 3,4 anos.
Existem alguns fatores que podem afetar 
a homeostasia do cálcio, como as dietas 
catiônicas que possuem mais cátions do 
que ânions, a hipomagnesemia - possui 
concentrações plasmáticas de magnésio 
inferiores a 0,65 mmol/L (1,5 mg/dL) -, 
e a  hiperfosfatemia, com níveis séricos 
de fósforo acima de 2mmol/L podendo 
inibir a enzima α-1-hidroxilase, que ativa 
a vitamina D3, auxiliando na absorção do 
cálcio da dieta.
Atualmente existem estratégias de ma-
nejo que podem reduzir a incidência de 
hipocalcemia, aumentando a produção 
de leite, promovendo a saúde e melho-
rando a eficiência reprodutiva do reba-
nho. Uma das estratégias mais utiliza-
das é a dieta aniônica pré-parto, com 
o objetivo de diminuir os níveis do pH 
sanguíneo. A eficácia desta acidificação 
pode ser conferida pelo monitoramento 
do pH urinário após 48 horas ou mais da 
implementação da dieta. Valores de 5.5 
até 6.2 são aceitáveis como indicador da 
administração correta dos sais aniôni-
cos. Entretanto, o agravante desta dieta 
é a baixa palatabildiade, a qual pode di-
minuir a IMS e agravar ainda mais o BEN.
Outras estratégias para a prevenção são 
administrações de cálcio oral e intrave-
noso (IV). O carbonato de cálcio é usado 
como suplemento oral para atender as 

necessidades de cálcio de longa dura-
ção, mas sua escolha não é adequada 
como suplemento de vacas pós-parto, 
já que a vaca necessita de um acesso rá-
pido ao cálcio. Já o uso de propioanto de 
cálcio pode servir como um precursor 
gliconeogênico no momento em que a 
vaca está em BEN. No parto, o propio-
nato de cálcio via oral pode aumentar a 
glicose no sangue 24 horas após a sua 
administração, além de fornecer cálcio 
que será absorvido no intestino, auxi-
liando na prevenção de hipocalcemia.
Outra alternativa é o uso de formiato 
de cálcio que está disponível nas for-
mas oral e injetável. A forma injetável é 
somente indicada em quadros de hipo-
calcemia clínica. O formiato oral possui 
maior biodisponibilidade (permanece 
mais tempo na corrente sanguínea) que 
os sais carbonato, citrato e cloreto de 
cálcio. De acordo com estudo em hu-
manos, a concentração máxima do for-
miato de cálcio no sangue é atingida em 
30 minutos e se mantém por um longo 
período (cinco horas), sendo eficien-
te tanto para hipocalcemia subclínica 
como para a clínica.

Cuidados na transição
De acordo com o exposto acima, a manu-
tenção do estado nutricional e sanitário 
dos animais no período de transição pode 
reduzir a intensidade do balanço energé-
tico negativo, e incluindo a hipocalcemia. 
Com isso é possível diminuir a ocorrência 
de outras doenças comuns no pós-parto 
de vacas leiteiras.
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UMA DICA!

Uma das estratégias mais 
utilizadas para reduzir 
a incidência de hipocal-
cemia é a dieta aniônica 
pré-parto, com o objetivo 
de diminuir os níveis do 
pH sanguíneo. A eficácia 
desta acidificação pode 
ser conferida pelo moni-
toramento do pH urinário 
após 48 horas ou mais da 
implementação da dieta.


