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Resumo
Com o aumento da produção leiteira, surge a necessidade de manter os animais saudáveis, evitando assim grandes
perdas econômicas devido à baixa produtividade. Durante o período de transição, as vacas leiteiras ficam susceptíveis
ao aparecimento de doenças infecciosas e de desequilíbrios metabólicos devido à grande mudança em sua alimentação,
podendo esta ser pobre em nutrientes necessários para a manutenção do escore corporal do animal, com isso, a ingestão
de matéria seca diminui até 40% enquanto o gasto energético aumenta devido a produção de leite e do colostro,
entrando em estado de balanço energético negativo.
Palavras-chave: Bovinocultura leiteira. Doenças de produção. Febre do leite. Acetonemia. Afecções metabólicas.

Abstract
With the increased production demand in the dairy industry comes the need to keep animals healthier, thus avoiding
large economic losses due to low productivity. During the transition period, dairy cows are susceptible to the onset of
infectious diseases and metabolic imbalances due to the big change in their diet, it could be poor in needed nutrients to
maintain the animal's body score, with this, the dry matter intake decreases up to 40% while energy expenditure
increases due to milk and colostrum production, getting into a negative energy balance state.
Keywords: Dairy cattle. Dairy disease. Milk fever. Acetonemia. Metabolic disorders.
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Introdução
O Brasil é um dos maiores produtores de leite, ocupando a terceira posição no ranking
mundial (FAOSTAT, 2010) com atualmente 34.844.932 mil litros produzidos (IBGE, 2020),
destacando-se por sua grande relevância socioeconômica dentre as atividades agropecuárias.
Devido ao aumento populacional, surge a necessidade da intensificação da produção de leite para
suprir as necessidades de consumo, com isso, a indústria leiteira vem crescendo grandemente nos
últimos anos (MORAES, FILHO, 2017, p. 784). Com este aumento da produtividade e
intensificação da bovinocultura leiteira há a indispensabilidade de maior rendimento das vacas,
podendo resultar no enfrentamento de grandes desafios metabólicos, como por exemplo o
desenvolvimento de doenças associadas ao período de transição, devido principalmente a carência
de manejo nutricional correto, em que na maioria das vezes não atende à demanda nutricional
necessária nos diferentes estágios de lactação (FIORENTIN et al., 2018, p. 630).
O período de transição é uma fase desafiadora, tanto para os animais quanto para os
produtores, pois caracteriza-se por ser um período no qual a vaca apresenta-se mais susceptível ao
aparecimento de distúrbios metabólicos, principalmente de forma subclínica, onde o animal não
apresenta sinais clínicos evidentes e fica passível à ocorrência de outras doenças e até mesmo o
óbito devido ao diagnóstico tardio. Isto ocorre devido as intensas mudanças que seu metabolismo é
submetido no início da lactação, podendo desenvolver deficiências bromatológicas de minerais
como o cobre, zinco e fósforo; e doenças metabólicas como cetose, acidose metabólica,
hipomagnesia, hipocalcemia, entre outras (FIORENTIN et al., 2018, p. 630).
Estudos apontam que a maioria dos animais submetidos a alta produtividade e que não
possuíam nutrição adequada, principalmente durante o período de transição, apresentaram
problemas metabólicos associados ao fim da gestação e início da lactação, períodos em que a
demanda metabólica é mais alta (PELIZZA et al., 2019, p. 742). Durante esta fase de adaptação
metabólica, as vacas também ficam susceptíveis ao aparecimento de diversas outras afecções
relacionadas a diminuição da resposta imune celular, a diminuição de anticorpos no periparto,
estresse térmico, genética e doenças infecciosas como a mastite e a metrite (MELO et al., 2016, p.
723); (REIS et al., 2016, p. 588). O diagnóstico precoce é essencial para evitar prejuízos
reprodutivos decorrentes dos elevados custos de tratamentos adicionais, diminuição da produção,
descarte do leite contaminado e aumento do intervalo entre partos, e proporcionar bem-estar ao
animal, aumentando a expectativa de vida do mesmo e contribuindo para que sua produção de leite
e taxa de concepção aumente de forma simbiótica (COLTURATO et al., 2021, p. 2); (REIS et al.,
2016, p. 588).
Portanto, devido a gravidade e ocorrência crescente das doenças metabólicas na indústria do
setor leiteiro, o grande desafio é reduzir os custos e tornar a produção mais rentável, evitando o
gasto adicional com tratamentos dos animais acometidos. Atualmente há grandes avanços na área
da saúde, nutrição, genética e manejo visando a melhora e aumento da eficiência produtiva, porém o
melhor método de prevenção e controle destas afecções ainda é o manejo nutricional correto
(COLTURATO et al., 2021, p. 2).
O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre hipocalcemia e
cetose, as principais afecções de origem metabólica que acometem o gado leiteiro durante o período
de transição, caracterizando sua etiologia, fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento e os principais
métodos de prevenção.
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Desenvolvimento
Para a escrita deste trabalho, utilizou-se as bases de dados PUBMED, PUBVET e SCIELO.
Foram empregados como descritores para as pesquisas, os termos: período de transição, afecções
metabólicas, cetose em vacas leiteiras e hipocalcemia no período de transição. As buscas não foram
limitadas por idiomas, sendo que a maioria dos artigos escolhidos foram em português, inglês e
espanhol. Ao total foram utilizados 32 artigos científicos publicados nos últimos 6 anos.

Revisão de Literatura

Período de Transição
Na cadeia produtora de leite, as vacas de alta produção passam por importantes mudanças
metabólicas ao longo da gestação, principalmente no terço final e no início da lactação. Isto devido
às necessidades nutricionais requeridas pelo feto e futuramente pela lactogênese (SILVA FILHO et
al., 2017, p. 1230).
Com a intensificação significativa da produção de leite nos últimos anos, as alterações
metabólicas tornam-se cada vez mais frequente no periparto, representando assim um enorme
desafio para os animais e produtores. Desta forma, por definição, o período de transição
corresponde aos vinte e um dias antes e após o parto. O que torna este período tão desafiador, é o
fato de que enquanto a ingestão de matéria seca diminui drasticamente, as exigências nutricionais
das vacas aumentam na mesma proporção, resultando invariavelmente no balanço energético
negativo e acarretando diversas doenças metabólicas (AIRES et al., 2016, p. 1574); (AIRES et al.,
2020, p. 553).
O período de transição tem como característica as alterações hormonais, anatômicas,
fisiológicas e metabólicas nas vacas, e todas essas alterações objetivam o preparo do corpo do
animal para o parto e, também para a lactação. No entanto, todas essas mudanças predispõem a
doenças metabólicas, principalmente quando associadas a um manejo nutricional falho, afetando
diretamente a saúde das vacas, seu desempenho produtivo e reprodutivo, e o aumento na taxa de
descarte do rebanho (SILVA FILHO et al., 2017, p. 1230). Além disto, neste período crítico, um
outro desafio para as vacas leiteiras é manter o equilíbrio dos minerais, principalmente o cálcio e
magnésio (MAZZUCO et al., 2019, p. 2).
De uma forma geral, as doenças que acometem os animais leiteiros durante o período de
transição são causadas pela combinação de alguns fatores, como o nível de produção incongruente
com a ingestão de nutrientes, fornecimento de dieta, ambiente ou manejos inadequados. Mulligan e
Doeherty (2008, p. 4) consideram que a chave para o bem-estar animal da bovinocultura leiteira e
para o lucro do produtor é o manejo alimentar adequado, o qual tem impacto direto na saúde do
rebanho (MULLIGAN; DOEHERTY, 2008, p. 4).
Uma forma muito utilizada para monitorar a saúde do rebanho leiteiro atualmente nas
propriedades é o acompanhamento dos parâmetros metabólicos. Estes indicam através de exames
laboratoriais, onde os metabólitos sanguíneos são analisados, a condição nutricional, as variações
metabólicas dos animais e a saúde do rebanho (SILVA FILHO et al., 2017, p. 1230).
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Hipocalcemia
Etiologia e Fisiopatogenia
A hipocalcemia é uma patologia que gera prejuízos à produção leiteira, levando a queda
significativa da lactação dos animais afetados. É caracterizada como metabólico-nutricional, ou
seja, a vaca se torna incapaz de manter a homeostase em seu próprio organismo devido às alterações
sofridas em períodos como o parto, a colostrogênese e lactogênese na glândula mamária, e também
pela concentração do cálcio no processo de ontogênese do feto (MAZZUCO et al., 2019, p. 2). Esta
patologia tem como etiologia o déficit nutricional de matéria seca e concentrados, possuindo um
papel importante no nível de insulina e diminuição da ruminação (FABRIS et al., 2021, p. 3).
A hipocalcemia afeta 50% das vacas as quais não recebem uma dieta profilática com sais
aniônicos nas refeições e, 30% das vacas que recebem esta dieta são diagnosticadas como
subclínica (FIORENTIN et al., 2018, p. 632). Segundo um estudo realizado por Ramella (2020, p.
879), a cada fase de lactação que a vaca é submetida, as chances de desenvolver hipocalcemia
aumentam em 9%, e vacas idosas também possuem dificuldade em ter a disfunção metabólica
revertida. Esse aumento nas vacas idosas é explicado por este mesmo estudo pelas seguintes razões:
diminuição significativa nos receptores de calcitriol que estão depositados nos enterócitos, redução
dos osteoblastos e osteoclastos que participam da remodelação óssea e também na redução nos
receptores do hormônio paratireoide nas células renais (RAMELLA et al., 2020, p. 879).
O cálcio corresponde até 2% em todo o organismo do animal, possuindo diversas funções,
como mineralização dos ossos, normalização metabólica, coagulação do sangue, contratilidade dos
músculos e passagem de impulsos nervosos (MAZZUCO et al., 2019, p. 2). O cálcio é existente na
corrente sanguínea de duas formas diferentes 1) Ionizada: 45% do cálcio está centralizado dessa
forma, sendo considerado a forma ativa e aproveitável, e 2) Orgânica: corresponde aos outros 55%
restantes (FABRIS et al., 2021, p. 3).
O magnésio tem função importantíssima na normalização do cálcio no organismo, o seu
déficit atinge diretamente o metabolismo do cálcio, fazendo com que ocorra a diminuição do
hormônio da paratireoide e a dessensibilização dos tecidos em relação ao PTH. Devido a esta
conexão, elevando os níveis de Mg na dieta, pode proporcionar a diminuição e subsequente controle
da doença. Já o fósforo impossibilita o metabolismo do cálcio, fazendo com que ocorra a
diminuição da forma ativa da vitamina D e resulte na baixa reabsorção óssea e absorção intestinal
(CATARINA et al., 2021, p.70); (MOREIRA et al., 2017p. 1018).
Manifestações Clínicas
As manifestações clínicas primárias apresentadas pelos animais são: ataxia, depressão,
tremores musculares, decúbito external, anorexia, dispneia e cabeça voltada para o flanco. Em casos
crônicos pode-se observar a perda de consciência e coma. Além disto, a hipocalcemia pode levar ao
aparecimento de doenças secundárias como: retenção de placenta, atonia ruminal, metrite,
endometrite, mastite e entre outras doenças do sistema reprodutor feminino (MAZZUCO et al.,
2019, p. 2).
Considera-se um quadro de hipocalcemia clínica quando o animal inicia a manifestação de
sintomas, podendo ser subdividida em três estágios. O primeiro estágio ocorre quando a
concentração de cálcio no sangue está entre 5,5 e 7,5 mg/dL, porém o animal ainda consegue ficar
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em estação, apresentando leves alterações como mugido frequente, excitação, dispneia, ataxia e
tremores nos músculos. O segundo estágio ocorre quando a concentração de cálcio no sangue se
encontra entre 3,5 e 6,5 mg/dL, onde o animal já não consegue mais se sustentar em estação,
mantendo-se na posição de decúbito esternal e apresentando taquicardia, extremidades geladas,
anorexia, depressão, temperatura baixa e muflo seco. O terceiro estágio ocorre quando a
concentração do cálcio no salgue está por volta de 2mg/dL e o animal apresenta sintomas graves,
como não responder a estímulos externos, músculos completamente flácidos, decúbito lateral
podendo culminar em coma. No último estágio o animal apresentará um prognóstico ruim, com
poucas horas de vida (FABRIS et al., 2021, p. 4).
Diagnóstico
Para um diagnóstico preciso e confiável, são indicadas análises sanguíneas das
concentrações séricas de cálcio, porém o diagnóstico clínico baseado no histórico da fêmea e
sintomatologia também pode ser realizado (FABRIS et al., 2021, p. 5); (MOREIRA et al., 2017, p.
1014).
A hipocalcemia é considerada subclínica quando nas análises sanguíneas o cálcio está entre
5,0mg/dL e 8,0mg/dL (ARÉVALO et al., 2021, p. 2). Já na forma clínica da doença, na qual o
animal apresenta sintomatologia, é possível diagnosticar quando as análises sanguíneas do cálcio
estão menores que 5,0 mg/dl (FABRIS et al., 2021, p. 5).
Tratamento e Profilaxia
O protocolo mais utilizado para tratar a hipocalemia clínica em bovinos leiteiros é baseado
na utilização do gluconato de cálcio (20 a 30%), na dose adequada de 1g de cálcio a cada 45 kg por
via intravenosa de forma lenta (FABRIS et al., 2021, p. 5).
O manejo nutricional empregado durante as três últimas semanas pré-parto, utilizando-se a
dieta aniônica tem sido muito utilizado de forma preventiva à hipocalcemia subclínica. Esta dieta
caracteriza-se por apresentar maior concentração de ânions quando comparada com as
concentrações de cátions, que são os eletrólitos da dieta. Assim, a dieta aniônica apresenta valores
de diferença cátion-ânion da dieta (DACD) negativos. As vacas que são submetidas a essa dieta
conseguem lidar melhor com a queda de cálcio no momento do parto, uma vez que o fornecimento
de uma dieta aniônica torna o pH do sangue mais ácido, e a acidez do sangue estimula a ação do
paratormônio e vitamina D, que causam a mobilização do cálcio dos ossos para o sangue,
aumentando também a absorção intestinal e reduzindo a excreção de cálcio por via urinária. Depois
do parto ocorre a suspensão da dieta, fazendo com que a acidose metabólica ocasionada seja
corrigida, juntamente com a urina e a eliminação de cálcio, que retornam ao normal, facilitando
com que a concentração de cálcio na corrente sanguínea seja maior (RAMELLA et al., 2020, p.
876).
Segundo Patelli (2017, p. 20), o controle de potássio na forragem é também um método
profilático à doença. O autor cita que concentrações elevadas de potássio na alimentação podem
ocasionar diversas complicações, que ocasionam a hipocalcemia. Também se cita que a
administração de cálcio via oral no dia que antecede o parto e 24 horas após apresentaram
resultados positivos, e o autor destaca que o manejo nutricional deve ser rigoroso mesmo quando
adotado outros métodos profiláticos (PATELLI et al., 2017, p. 20).
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Cetose
Etiologia e Fisiopatologia
A cetose é uma doença metabólica que ocorre durante o período de transição e se caracteriza
pelo aumento dos níveis de corpos cetônicos (ácido acetoacético - AcAc, acetona – Ac, e βhidroxibutirato - BHB) na corrente sanguínea, leite, urina e tecidos dos animais acometidos.
Acontece geralmente nas primeiras semanas da lactação, porém pode ser observada em qualquer
fase em que ocorra um balanço energético negativo, sendo o período mais crítico da doença entre a
segunda e a nona semana pós-parto (DELAMURA et al., 2020, p. 2); (SCHNEIDER et al., 2020, p.
2). Afeta principalmente os animais que não receberam alimentação rica em pastagens, volumosos e
concentrados de boa qualidade, não atingindo o consumo ideal de matéria seca (pelo menos 4% do
peso vivo) no período pré-parto, com isso, não possuem nutrientes suficientes para suprir suas
funções vitais e para a produção do leite ao mesmo tempo, influenciando na qualidade do mesmo
(KARLSSON, et al., 2020, p. 8922); (LEIRA et al., 2018, p. 2).
Durante aproximadamente 2 semanas pré-parto e durante o início da lactação, a ingestão de
matéria seca deve aumentar, sendo pelo menos 4% do peso vivo da vaca. A matéria seca é a porção
restante do alimento, rico em fibras, que permanece após a eliminação de toda a água e é onde estão
armazenadas as proteínas, minerais e carboidratos necessários para a produção do leite com teor de
gordura adequado, porém, devido ao alto custo das rações, na maioria das vezes o animal não
consegue atingir essa porcentagem de consumo diário devido a insuficiência de alimentos de
qualidade ofertado durante este período, prejudicando severamente a qualidade do leite
(CARVALHO et al., 2020, p. 120); (HARDER et al., 2019, p. 7205); (LEIRA et al., 2018, p. 7).
Com a baixa ingestão de matéria seca e a necessidade elevada de energia, gordura e
proteína, as reservas de gordura são destinadas para a formação do glicerol durante a
gliconeogênese com o intuito de atender as demandas da lactação (WANG et al., 2021, p. 12).
Assim, a vaca inicia o processo de lipólise devido a necessidade de suporte energético como
combustível durante o período de transição, entrando em estado de balanço energético negativo
(NEB), no qual ocorre a quebra das ligações éster das moléculas de glicerol e ácidos graxos das
células adiposas, permitindo a formação de ácido graxos livres. Estes serão captados pelo fígado e
sofrerão β – oxidação na mitocôndria, formando acetil-CoA que, junto com o oxalacetato, fará a
síntese de citrato e formação de ATP, porém a reação oxidativa não se completará devido à
insuficiência de oxalacetato resultante do balanço energético negativo, ocasionando na formação de
aceto acetato, β-hidroxibutirato e acetona, que são os corpos cetônicos causadores da cetose,
caracterizada como acetoacidose do organismo do animal quando os níveis de corpos cetônicos é
superior a 10 mg/dL (DELAMURA et al., 2020, p. 4); (WANG et al., 2021, p. 12); (YANG et al.,
2019, p. 558).
Manifestações Clínicas
A cetose pode ocorrer nas formas clínicas e subclínicas, sendo a última a mais comum. A
cetose subclínica é determinada pela concentração sérica de ácido β-hidroxibutírico (BHBA) maior
ou igual a 3,00 mmol/L, responsável pelos maiores prejuízos na indústria leiteira devido à escassez
de sinais clínicos expressos pelos animais neste estágio, chegando a ser maior do que 40% dos
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casos de cetose em vacas leiteiras (KUPCZYŃSKI et al., 2020, p. 8). Já na cetose clínica, a
concentração sérica de ácido β-hidroxibutírico (BHBA) é 1,20-2,90 mmol/L, incidente apenas em 2
a 20% dos animais (DELAMURA et al., 2020, p. 3); (YANG et al., 2019, p. 1). Na cetose clínica, é
possível detectar facilmente perda de peso, quebra brusca na produtividade de leite, anorexia,
hipoglicemia, acetonemia e cetonuria, podendo em casos mais graves apresentar sintomas
neurológicos e irem a óbito (DELAMURA et al., 2020, p. 3). No caso da cetose subclínica, há a
redução significativa da produção de leite e do desempenho reprodutivo devido ao diagnostico
tardio, além disso, também aumentam as chances de incidência de outras doenças associadas ao
período de transição, como metrite, mastite e hipocalcemia (febre do leite) (LEIRA et al., 2018, p.
6).
Diagnóstico
O diagnóstico da cetose é feito com base no histórico e nas manifestações clínicas. Animais
com cetose apresentam quebra brusca na produtividade de leite, perda de peso e cheiro
característico de acetona na respiração e no leite, sendo necessário experiencia clínica para
percepção do último (GERON et al., 2018, p. 138).
Já o diagnostico laboratorial baseia-se na mensuração de corpos cetônicos presentes no
sangue, urina e leite das vacas. Nos casos de cetose o β-hidroxibutirato (BHB), principal corpo
cetônico, apresenta níveis elevados no sangue (CAMPOS et al., 2005, p. 5). Atualmente pode-se
utilizar para diagnóstico a campo testes rápidos eletrônicos portáteis e bio sensíveis através de um
aparelho que afere a glicose e β-hidroxibutirato (BHB) no sangue, ou através de fitas reativas que
detectam o β-hidroxibutirato (BHB) na urina (GERON et al., 2018, p. 138).
O método de nitroprussiato de Rothera também é muito utilizado no diagnóstico da cetose,
no qual utiliza-se uma gota de urina ou leite como amostra, junto com o reagente do teste em uma
superfície plana, em que poderemos observar a mudança de cor para rosa ou roxo. Quando houver a
presença de acetona na amostra, mais intensa será a cor e maior será a concentração do mesmo,
conforme Figura 1 e 2 (GEISHAUSER et al., 1998, p. 439); (SCHNEIDER et al., 2020, p. 3).

Figura 1 – Teste de Rothera em fita reagente para corpos cetônicos
na urina, em que quanto maior a concentração, mais intensa será a
coloração. Fonte: Adaptado de Bioscience, 2021.
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Figura 2 – Teste de Rothera, em que o nitroprussiato de sódio
reage com o acetoacetato e a acetona, obtendo coloração
translúcida quando negativo (A), e coloração púrpura quando
positivo (B). Fonte: Adaptado de Atlas das Provas
Bioquímicas, 2014.

Os principais diagnósticos diferenciais para cetose são: deslocamento do abomaso, cistite,
reticulite traumática, pielonefrite ou diabetes. As vacas apresentam maior chances de serem
descartadas do rebanho quando diagnosticadas até 7 dias pós-parto, perdendo cerca de 2 kg de leite
no primeiro mês da lactação, portanto o diagnóstico precoce da cetose é essencial para evitar
grandes perdas produtivas e reprodutivas. (GEISHAUSER et al., 1998, p. 439); (SCHNEIDER et
al., 2020, p. 3).
Sabe-se que o bem-estar das vacas pode ser inferido de várias formas, e uma delas é através
das taxas de ruminação. Portanto um método inovador para o diagnóstico precoce da cetose
subclínica é através da observação do tempo e da taxa de ruminação das vacas, utilizando
biomarcadores como coleiras eletrônicas que realizam o monitoramento da ruminação em tempo
real, rastreando as mudanças de pressão e o intervalo entre as mastigações, conforme Figura 3
(ANTANAITIS et al., 2020, p. 2); (LEIRA et al., 2018, p. 6).

Figura 3 – Coleira eletrônica para monitoramento de ruminação em
tempo real. Fonte: dairyreporter.com (2019)
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Tratamento e Profilaxia
Para instituir o tratamento da cetose, o correto é primeiramente restaurar os níveis de glicose
e de oxaloacetato no sangue o quanto antes através da administração de glicose por via intravenosa
e glicocorticoides, e iniciar uma dieta rica em ácido propiônico, reduzindo a produção de corpos
cetônicos e aumentando a gliconeogênese através de administração de fármacos simples como
propilenoglicol, glicose e glicerina (ZHAO et al., 2020, p. 2).
A profilaxia deve iniciar antes mesmo do parto com o intuito de diminuir a lipólise no
período de lactação, evitando o balanço energético negativo em excesso e melhorar a eficiência
alimentar, portanto, o manejo das vacas e as dietas pré e pós-parto devem respeitar os estágios da
curva de lactação e ser ideais para cada animal, considerando o nível de produtividade, a idade,
condição corporal, estágio da lactação, sendo estrategicamente formulada para evitar o excesso ou
escassez de peso da vaca e possuir a quantidade necessária de energia para a produção do leite e
para manter as condições corpóreas em homeostase, ser ricas em cobalto, fosforo e iodo, e evitar a
queda da ingestão de matéria seca no pós-parto através da otimização da ingestão de concentrados.
(ANTANAITIS et al., 2020, p. 3); (BLOCH et al., 2019, p. 1); (DELAMURA et al., 2020, p. 5);
(FIORENTIN et al., 2018, p. 630); (LEIRA et al., 2018, p. 9).
Considerações Finais
O período de transição é um período crítico tanto para as vacas leiteiras de alta produção,
quanto para o produtor. É preciso um manejo nutricional adequado para cada rebanho, considerando
o nível da produção, a idade das fêmeas, o estágio da lactação e a condição corporal, evitando o
aparecimento de doenças metabólicas relacionadas ao período de transição, como a hipocalcemia e
a cetose.
Portanto, é possível prevenir o aparecimento de doenças secundárias metabólicas através de
um planejamento adequado de manejo nutricional e com dietas ricas em ingredientes de qualidade e
formuladas especificamente para vacas leiteiras, respeitando as necessidades nutricionais de cada
uma das fases da reprodução.
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