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Resumo 

 

As vacas leiteiras sofrem grandes alterações metabólicas durante o período final da 

gestação e início da lactação. O motor fundamental das mudanças fisiológicas é o inicio da 

lactação após o parto a partir dos quais às necessidades energéticas extras da vaca deixam de ser 

para o aporte adequado de nutrientes para o feto e passam a ser para a produção de leite. Após o 

parto a ingestão de alimentos não é suficiente para fornecer energia suficiente para as 

necessidades extra da vaca, conduzindo a um balanço energético negativo (NEB) no início da 

lactação. A cetose ocorre por uma inadaptação das vacas leiteiras ao NEB. Esta doença 

caracteriza-se pela elevação anormal na concentração de corpos cetónicos: ácido acetoacético, 

acetona e β-hidroxibutirato (BHBA) nos fluído e tecidos corporais. 

Neste estudo de campo foram avaliados os níveis de BHBA e glucose sanguínea de 

animais com suspeita de cetose clínica e subclínica, para posterior confirmação, bem como os 

dias postpartum, o número de partos do animal, a associação a outras doenças e o índice de 

condição corporal (BCS). Também foi avaliado o maneio do período de seca e a preparação da 

alimentação dos efectivos onde se encontravam os animais positivos à cetose. 

Verificou-se que a cetose era mais comum em vacas nas primeiras duas semanas 

postpartum e com BCS elevado. Uma maior percentagem de casos positivos refere-se à cetose 

secundária a outras doenças e uma menor percentagem a casos de cetose primária. Os níveis 

sanguíneos de BHBA destas vacas estavam acima de 1400µmol / L o que confirmam esta 

doença. Em casos de cetose secundária não foi observada uma hipoglicemia, como é 

característico da cetose primária. Devido ao número de amostras ser baixo os dados relativos ao 

maneio dos efectivos foram inconclusivos para este estudo. 

Com este estudo conclui-se que a medição do BHBA e glucose sanguíneos são de 

extrema importância no diagnóstico e monitorização da cetose. Um diagnóstico de cetose 

secundária é muito importante para diminuir as perdas económicas numa exploração de bovinos 

leiteiros e aumentar a taxa de sucesso no tratamento da doença primária.  

Palavras-chave: cetose; balanço energético negativo; β-hidroxibutirato; glucose; bovinos 

leiteiros.  
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Summary 

 

Dairy cows suffer major metabolic changes during late pregnancy and early lactation. 

The mainspring of the physiological changes is the beginning of lactation after calving, when the 

extra energy requirements of the cow changes from supplying nutrients for the fetus to the milk 

production. After calving, food intake is not sufficient to provide enough energy for the extra 

needs of the cow, leading to a negative energy balance (NEB) in early lactation. Ketosis is 

caused by an inadequate response of dairy cows to the NEB. This disease is characterized by 

abnormal elevation in the concentration of ketone bodies: acetoacetic acid, acetone and β-

hydroxybutyrate (BHBA) in body tissues and fluids. 

In this field study the blood levels of glucose and BHBA of animals with suspected 

clinical and subclinical ketosis were evaluated, for further confirmation, as well as the 

postpartum days, the number of births of the animal, the association with other diseases and body 

condition score (BCS). We also evaluated the husbandry during the dry period and the 

preparation of feeding in herds where the animals were positive to ketosis. 

It was found that ketosis was more common in cows in the first two weeks postpartum 

and with height BCS. A higher percentage of positive cases refers to ketosis secondary to other 

diseases and a lower percentage of cases of primary ketosis. Blood levels of BHBA of these 

cows were above 1400μmol / L which confirmed this disease. In cases of secondary ketosis, 

hypoglycemia was not observed, as in primary ketosis. Due to the relative low number of 

samples, the data related with husbandry for this study were inconclusive. 

This study concluded that the measurement of blood glucose and BHBA are very 

important in diagnosing and monitoring ketosis. A diagnosis of secondary ketosis is very 

important to reduce economic losses on a farm for dairy cattle and increase the success rate in 

treating the primary disease. 

Keywords: Ketosis; negative energy balance, β-hydroxybutyrate, glucose; dairy cattle. 
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1. Introdução 

 O Metabolismo energético das vacas leiteiras em Balanço energético negativo 

 

1.1.O balanço energético negativo das vacas leiteiras 

A cetose e o fígado gordo são doenças associadas ao balanço energético negativo (NEB). 

O NEB é essencialmente universal entre as vacas leiteiras nas primeiras semanas de lactação. 

Apesar disto, a maior parte das vacas não desenvolvem cetose ou fígado gordo. A maioria das 

vacas lida com NEB através de um difícil mecanismo de adaptação. A cetose e o fígado gordo 

ocorrem não por causa do NEB, mas por causa da falha da adaptação a este mecanismo (Herdt 

2000). 

 

1.2.Disponibilização e conservação da energia corporal durante períodos de NEB 

A fonte de energia do organismo consiste em hidratos de carbono (HC), aminoácidos e 

gordura. A adaptação ao NEB consiste em mudanças fisiológicas no uso e conservação destas 

fontes de energia. Em muitas espécies de herbívoros e omnívoros, os hidratos de carbono 

constituem a principal fonte de energia durante os períodos de NEB. O armazenamento de 

hidratos de carbono no organismo é limitado. Assim, quando os hidratos de carbono ingeridos na 

dieta não reúnem a energia necessária ao animal, devem ser sintetizados a partir de outras fontes 

alternativas de energia. Os hidratos de carbono podem ser sintetizados pela proteína, mas não 

pela gordura (van Dorland et al. 2009; Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

 O uso de HC como fonte de energia em períodos de NEB resulta no consumo das 

proteínas corporais, esgotando as proteínas estruturais e enzimas potencialmente importantes. 

Para proteger contra a exaustão das proteínas corporais durante a síntese de HC, existem 

mecanismos adaptativos para orquestrar a mobilização de reservas de energia a partir da gordura. 

Concomitantemente, os HC são conservados e, para tal, são necessários controlos metabólicos e 

endócrinos para dirigir estas mudanças no uso das reservas energéticas (Herdt 2000; Wall et al. 

2007; Hutjens 2005).  

Nos ruminantes, a conservação dos HC é especialmente crítica, porque a digestão no 

rúmen leva à fermentação dos HC, resultando numa absorção limitada destes no intestino. Esta 

limitada assimilação de HC assume especial significado em animais que estão simultaneamente 

em lactação e NEB, como é o caso da maioria das vacas leiteiras no início de lactação. A 
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produção leiteira requer grande quantidade de HC para a síntese da lactose (Huzzey et al. 2005; 

Herdt 2000).  

O principal processo pelo qual as necessidades de HC da lactação são satisfeitas nos 

ruminantes para a síntese de glucose é a neoglucogénese. O substrato mais importante para a 

neoglucogénese nos ruminantes é o ácido propiónico, um dos ácidos gordos voláteis (AGV) 

resultantes da fermentação ruminal. Nenhum outro ácido gordo, incluindo ácidos gordos de 

cadeia longa do tecido adiposo, serve de suporte à neoglucogénese. Embora o propionato seja 

eficientemente convertido em HC, há ainda uma perda líquida dos HC da dieta associada a 

fermentação ruminal. Isto porque o propionato não representa mais que cerca de um terço da 

energia total disponível por fermentação dos HC, a restante está representada pelo acetato e 

butirato. Estes últimos dois AGV não suportam a neoglucogénese. Estes aspectos únicos do 

metabolismo da glucose nos ruminantes fazem uma síntese e conservação de HC, um dos 

aspectos críticos da adaptação ao NEB em vacas em lactação. Existe um elaborado sistema de 

controlo para regular e facilitar estas adaptações metabólicas (Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

 

1.3.O papel dos órgãos e tecidos no armazenamento, disponibilização e mobilização 

de fontes de energia durante o NEB 

Muitas das adaptações metabólicas ao NEB ocorrem a nível dos órgãos. Estas adaptações 

envolvem a mobilização de energia armazenada em locais de deposição de energia, mudanças no 

uso do substrato, e interconversões de fontes de energia metabólica. O tecido adiposo e hepático 

são locais críticos de adaptação metabólica, mas o sistema músculo-esquelético e a glândula 

mamária são também muito importantes (Herdt 2000). 

O tecido adiposo representa uma reserva corporal de energia armazenada. Isto consiste 

em células preenchidas com triglicerídeos, conhecidas como adipócitos. Os triglicerídeos são 

moléculas que consistem em três cadeias longas de ácidos gordos esterificados para uma 

molécula de glicerol. No interior do adipócito os triglicerídeos são continuamente quebrados e 

ressintetizados. A separação dos triglicerídeos consiste na clivagem das ligações ester, resultando 

na libertação dos ácidos gordos não esterificados (AGNE). O processo que leva à quebra dos 

triglicerídeos do tecido adiposo é conhecido por lipólise. O estabelecimento ou restabelecimento 

das ligações ester resulta na síntese ou ressintese dos triglicerídeos. A síntese dos triglicerídeos é 

conhecida como lipogénese, embora este termo seja usado para descrever a síntese de ácidos 

gordos (Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

Dentro dos adipócitos, tanto a lipólise como a lipogénese ocorrem continuamente, 

criando um ciclo constante de ácidos gordos e triglicerídeos para AGNE. Enquanto se apresentar 

como AGNE, o ácido gordo está disponível para ser transportado para a corrente sanguínea e ser 
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usado como energia noutros tecidos. A taxa de libertação dos AGNE é regulada pela taxa 

relativa de lipólise ou lipogénese. O aumento da libertação de AGNE pode resultar de um 

aumento na lipólise ou num decréscimo da lipogénese. Ambos os processos são sujeitos ao 

substrato e ao controlo hormonal (Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

O sistema músculo-esquelético também desempenha um papel importante na adaptação 

ao NEB e na homeostase das fontes de energia. Isto é, em parte, porque o músculo é o maior 

local de consumo de energia. O metabolismo muscular pode afectar a concentração sanguínea de 

fonte de energia dependendo de que fontes são seleccionadas para tal. Durante o período de 

NEB, os músculos obtêm energia derivada da gordura, incluindo AGNE e corpos cetónicos 

(CC), embora os ruminantes possam ser menos eficientes na utilização de AGNE que outras 

espécies. Mudando as fontes de energia, a utilização de glucose é reduzida, auxiliando na 

manutenção das concentrações desta no sangue. Uma actividade adicional do músculo na 

adaptação ao NEB é o provimento de aminoácidos. O músculo é a maior reserva de proteína do 

organismo. Durante o NEB, as proteínas do sistema músculo-esquelético são mobilizadas para 

manutenção da neoglucogénese. O principal objectivo do processo de adaptação ao NEB é 

limitar o uso das proteínas musculares com esta finalidade (Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

A glândula mamária e a unidade placenta-feto desempenham um papel importante ao 

influenciarem a adaptação ao NEB. Estes tecidos não podem substituir as suas necessidades 

energéticas longe dos HC e das proteínas, em contraste com muitos outros tecidos. A glucose e 

os aminoácidos formam a maior e obrigatória fonte de energia para desenvolvimento o fetal. A 

glucose é necessária para a glândula mamária, para a síntese de lactose, e os aminoácidos são 

necessários para a síntese da proteína do leite. A fonte energética usada pela glândula mamária e 

pela placenta não é sujeita a influência da insulina, um dos principais meios para a regulação 

corporal do particionamento e armazenamento do substrato energético. A lactação e gestação 

tardia provocam um stress excepcional nos mecanismos corporais de adaptação ao NEB (Herdt 

2000; Kaneko et al. 1997; Lemor et al. 2009; Stengarde et al. 2008). 

O fígado funciona como elemento-chave na adaptação ao NEB e manutenção do 

abastecimento corporal de nutrientes. Este tampão nas flutuações das concentrações dos 

nutrientes no sangue mantém um constante fornecimento destes aos tecidos. Para fazer isso, 

requer processamento hepático e interconversão das fontes de energia. O metabolismo hepático 

modifica a distribuição e armazenamento de todos os principais nutrientes corporais, incluindo a 

glucose, aminoácidos, propionato, acido butírico, AGNE, acido láctico e corpos cetónicos (Herdt 

2000; Kaneko et al. 1997; Sejrsen et al. 2006). 

 O fígado é o elemento regulador da concentração sanguínea de glucose e do 

fornecimento desta aos tecidos. O fígado é o principal local de neoglucogénese, havendo também 
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uma pequena contribuição do córtex renal. Quando o fornecimento de precursores de glucose, 

incluindo o propionato e os aminoácidos, é elevada, a produção de glucose pode exceder as 

necessidades metabólicas e o excesso de glucose é armazenado no fígado como glicogénio. 

Durante períodos de grande procura de glucose, o fígado pode mobilizar glucose a partir do 

glicogénio para fornecer as necessidades do organismo. A quantidade de glicogénio armazenada 

no fígado é relativamente pequena, comparada com as necessidades metabólicas da vaca. Assim, 

as reservas de glicogénio não têm grande efeito na adaptação ao NEB. Estas reservas são 

importantes porque reflectem o estado de HC da vaca. O esgotamento das reservas de 

glicogénio, especialmente em associação com o aumento da concentração de triglicerídeos no 

fígado, pode aumentar o risco de cetose clínica (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997; Sejrsen et al. 

2006). 

O fígado também desempenha um papel fundamental no metabolismo da gordura e das 

fontes de energia derivadas da gordura, especialmente durante o período de NEB. O NEB resulta 

na libertação de grande quantidade de AGNE a partir do tecido adiposo. Estes AGNE circulam 

no sangue e estão disponíveis como fonte de energia para a maioria dos tecidos corporais. 

Contudo, o fígado remove a grande maioria deles. Isto faz do fígado o elemento modelador da 

concentração sanguínea de AGNE e o regulador da distribuição do substrato energético durante o 

NEB (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

Dentro do fígado, os AGNE, podem ser metabolizados em corpos cetónicos ou re-

esterificados para a produção de triglicerídeos. A repartição hepática dos AGNE na cetogénese 

ou síntese de triglicerídeos é o factor chave na adaptação das vacas ao NEB. O maior ponto de 

controlo metabólico que determina a conversão dos AGNE em corpos cetónicos parece ser o 

transporte dos AGNE para dentro da mitocôndria, um passo necessário para a produção de 

corpos cetónicos (Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

Os AGNE que não entram na mitocôndria para a oxidação ou conversão em corpos 

cetónicos são re-esterificados para formar triglicerídeos. Durante períodos de grande mobilização 

de lípidos e elevada concentração de AGNE, grande quantidade de triglicerídeos pode ser 

sintetizada no fígado. A remoção destes triglicerídeos pelo fígado requer a síntese e a secreção 

de lipoproteinas de muito baixa densidade (VLDL), as principais transportadoras de destes no 

sangue. Uma vez incorporados no VLDL e segregadas no sangue, os triglicerídeos podem ser 

usados em vários tecidos como energia ou transportados para a glândula mamária para a síntese 

de gordura do leite (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 
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1.4.Interacções metabólicas das fontes energéticas na adaptação ao NEB 

Parte do controlo e equilíbrio do processo responsável pela regulação da adaptação ao 

NEB em vacas vem de interacções específicas entre a fonte de energia e a utilização desta nos 

órgãos e tecidos. Estas interacções são principalmente baseadas na disponibilidade e oferta de 

glucose, AGNE e corpos cetónicos (Herdt 2000). 

A relação entre os três metabolitos é indirecta. Quando a concentração sanguínea de 

glucose é abundante, a lipogénese é favorecida em relação à lipólise. Isto resulta na supressão da 

libertação de AGNE do tecido adiposo e baixa concentração sanguínea de AGNE. Grande parte 

deste efeito é provavelmente mediada pela insulina, mas a parte do efeito parece ser uma acção 

directa da glucose no tecido adiposo. O efeito da glucose está provavelmente relacionado com o 

seu papel na síntese de glicerol. A glucose é o maior precursor do glicerol adiposo. A presença 

desta aumenta a disponibilidade de glicerol, favorecendo a lipogénese. Como a concentração de 

glucose no sangue diminui durante o NEB, a mobilização de AGNE a partir do tecido adiposo é 

estimulada devido à falta de fontes de glicerol (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997; van Dorland et 

al. 2009).  

Como a concentração sanguínea de AGNE aumenta em resposta ao decréscimo da 

glucose no sangue, o efeito metabólico é o de reequilibrar a disponibilidade de fontes de energia 

para aumentar a concentração sanguínea desta. O efeito dos AGNE na glucose sanguínea ocorre 

por vários mecanismos. Nos tecidos periféricos, os AGNE inibem o uso de glucose. Isto aparece 

como resultado de uma supressão directa da captação de glucose pelas células e da prestação dos 

AGNE como uma fonte de energia alternativa (van Dorland et al. 2009; Herdt 2000). 

A disponibilidade de glucose e dos AGNE desempenham um grande e interligado papel 

na influência do metabolismo hepático e sistémico. Para compreender a relação da glucose e dos 

AGNE no fígado, é importante relembrar como as reacções metabólicas dentro dos hepatócitos 

são separadas em citosólicas e mitocôndriais. O ciclo de Krebs, tal como o cetogénese ocorre 

apenas dentro da mitocôndria. Durante períodos de disponibilidade suficiente de glucose, a 

entrada desta no ciclo de Krebs é desinibida, resultando em mais glucose do que o necessário 

para gerar energia. O excesso de energia provoca um retardar da actividade do ciclo de Krebs, 

resultando na acumulação intramitocondrial de compostos intermediários, incluindo o citrato, o 

primeiro intermediário. O excesso de citrato é transportado para fora da mitocôndria, onde é 

convertido em malonil-CoA, o primeiro metabolito destinado à síntese de ácidos gordos. O 

malonil-CoA inibe especificamente a actividade da enzima carnitina palmitil transferase I (CPT 

I). Esta enzima é necessária para transportar os AGNE para dentro da mitocôndria para a síntese 

de corpos cetónicos. O ponto de controlo da CPT I para a entrada dos AGNE na mitocôndria 

parece ser funcional nos bovinos, bem como noutras espécies. A relação malonil-CoA-CPT I 
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resulta numa associação recíproca entre o estado de HC e da taxa de utilização hepática dos 

AGNE na síntese de corpos cetónicos (Sejrsen et al. 2006; Kaneko et al. 1997; Herdt 2000). 

Em contraste com os períodos de disponibilidade suficiente de glucose, no NEB o estado 

em HC é baixo, especialmente no que respeita a vacas leiteiras de alta produção. Nesse 

momento, o fornecimento de glucose e de precursores de glucose são limitados. Os baixos níveis 

de glucose a entrar no ciclo de Krebs, resultam em pouco ou nenhum citrato a sair da 

mitocôndria para a produção de malonil CoA. A baixa concentração de malonil CoA resulta na 

activação da CPT I, induzindo um rápido transporte de AGNE para dentro da mitocôndria. O 

metabolismo mitocondrial dos AGNE estimula a produção de glucose e corpos cetónicos. Estes 

efeitos são mediados pela acção do acetil-CoA, um produto intermediário do metabolismo dos 

AGNE. O acetil-CoA suprime o uso da glucose e estimula a neoglucogénese, embora o acetil-

CoA não seja por si um precursor da glucose. O acetil-CoA mitocondrial é um precursor de 

corpos cetónicos e a maioria é metabolizado na mitocôndria em acetoacetato. O acetoacetato 

abandona a mitocôndria e entra no citosol, onde uma porção é convertida num outro corpo 

cetónico, o beta-hidroxibutirato (BHBA), antes de sair do fígado e entrar na corrente sanguínea 

(Kaneko et al. 1997; Herdt 2000; Bobe et al. 2004).  

Na circulação sistémica, os corpos cetónicos servem como uma fonte adicional de energia 

para o músculo, mais poupadores de glucose e para promover maiores concentrações de glucose 

sanguínea. Além disso, os corpos cetónicos servem como um feedback regulador da libertação 

de AGNE pelo tecido adiposo ao suprimir a lipólise (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997; Hutjens 

2005; Kessel et al. 2008).  

Em suma, as ocorrências iniciadas por um declínio nas concentrações de glucose no 

sangue resultam na mobilização de AGNE, que, por sua vez, resulta em diversas acções que 

estabilizam ou aumentam a glucose sanguínea. Como a concentração de glucose no sangue 

estabiliza, a mobilização AGNE é moderado e um novo estado estacionário é atingido, com taxas 

de mobilização de AGNE ajustados para valores adequados para manter as concentrações de 

glucose no sangue (Herdt 2000). 

 

1.5.O papel das hormonas e mediadores endócrinos na adaptação ao NEB 

Os mediadores endócrinos são essenciais na adaptação ao NEB porque a adaptação 

mediada pela fonte de energia não é sensível o suficiente para funcionar de forma independente. 

Contudo, as acções endócrinas primárias servem para controlar a taxa de metabolismo 

energético. O padrão geral de adaptação metabólica ao NEB, não é alterado por influências 

endócrinas mas é regulado por elas (Kaneko et al. 1997). 
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A insulina é a hormona metabólica chave. A sua concentração no sangue é influenciada 

principalmente pela disponibilidade de glucose e precursores desta, tais como o propionato. A 

insulina aumenta o uso da glucose pelo tecido muscular e diminui a neoglucogenese hepática, 

resultando no declínio da concentração da glucose sanguínea. Quando a concentração sanguínea 

de glucose e propionato baixa, como no NEB, o mesmo acontece com a concentração sanguínea 

de insulina (van Dorland et al. 2009; James K. Drackley et al. 2001; Herdt 2000). 

Alem do papel no metabolismo da glucose e dos HC, a insulina tem uma acção 

importante no metabolismo lipídico. No tecido adiposo, a insulina estimula a lipogénese e inibe a 

lipólise, resultando numa acentuada supressão da mobilização de AGNE. No fígado, tem o efeito 

de reduzir a actividade da CPT I, reduzindo o transporte de AGNE para dentro da mitocôndria, 

suprimindo a cetogénese. Além disso, a insulina aumenta a esterificação de AGNE, resultando 

num aumento da síntese de triglicerídeos (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

A acção da insulina no metabolismo dos lípidos é forte e ocorre em concentrações 

sanguíneas baixas. Isto parece permitir à insulina a função de hormona lipo-reguladora e gluco-

reguladora. O circuito lipo-regulador da insulina é completado pela estimulação dos AGNE e 

corpos cetónicos para a secreção de insulina (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

O glucagon é a principal hormona antagonista à insulina e também importante na 

adaptação ao NEB. Há evidências que o glucagon estimula a lipólise em algumas espécies, mas o 

principal local de acção nos ruminantes parece ser o fígado. O efeito hepático do glucagon é 

estimular a neoglucogénese. Além disso, o glucagon promove a activação da CPT I, estimulando 

a entrada de AGNE na mitocôndria para a síntese corpos cetónicos. O ratio entre à insulina e a 

glucose parece ser um factor determinante no metabolismo hepático, com o aumento deste rácio 

promove-se a neoglucogénese e a cetogénese (Brockman 1979; Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

Outras substâncias reguladoras extremamente importantes, depois da insulina, no 

controlo do metabolismo do tecido adiposo são a adrenalina e a noradrenalina. Estes são potentes 

estimuladores da lipólise. A noradrenalina é segregada pelas terminações nervosas simpáticas no 

tecido adiposo, resultando um lançamento marcado de AGNE para a circulação. O controlo da 

actividade dos nervos simpáticos por centros cerebrais sensíveis ao balanço energético permitem 

o controlo da lipólise. A adrenalina, segregada a partir da medula adrenal, é também um potente 

estimulador da lipólise, indicando que o stress pode estimular a secreção de AGNE (Herdt 2000; 

Kaneko et al. 1997; James K. Drackley 1999a).  

A hormona do crescimento (GH) é uma hormona reguladora adicional com um papel 

importante na adaptação ao NEB. A GH reduz a lipogénese, favorecendo a mobilização de 

AGNE. A secreção da GH é estimulada pela hipoglicemia e a sua concentração é naturalmente 

elevada em vacas leiteiras no início da lactação, quando comparadas com vacas numa lactação 
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tardia. Outras hormonas, incluindo a leptina, o cortisol e as hormonas da tiróide, influenciam o 

metabolismo e podem afectar a adaptação ao NEB, mas seus papéis não parecem tão importantes 

para este processo como a insulina, as catecolaminas e a GH (James K. Drackley 1999a; Herdt 

2000; Kaneko et al. 1997). 

A controvérsia sobre este ponto resume os principais mecanismos envolvidos na 

adaptação ao NEB. O efeito global destes é a mudança da fonte de energia do organismo com 

glucose baixa para o uso de fontes de energia lipídica. A lactação e gestação tardia apresentam 

desafios especiais, porque essas funções metabólicas requerem glucose obrigatoriamente porque 

não podem ser satisfeitas por outras fontes de energia. Todavia, muitas vacas são capazes de 

responder a este desafio e são capazes de sustentar a alta produção de leite sem desenvolver 

doenças metabólicas, mesmo na presença de um substancial NEB (Herdt 2000; James K. 

Drackley 1999b; Kaneko et al. 1997; Lemor et al. 2009; Heitmann et al. 1987). 

A cetose e o fígado gordo representam uma falha na adaptação ao NEB. O sistema de 

adaptação é complexo e podem ocorrer falhas em vários pontos envolvendo o tecido adiposo, 

fígado ou outros locais (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

 

1.6.Inadaptação do tecido adiposo.  

A resposta adaptativa do tecido adiposo pode funcionar de forma inadequada por causa 

de alterações na sua sensibilidade. A sensibilidade do tecido adiposo é definida como um 

aumento da resposta lipolítica a um determinado estímulo. Nas experiências in vivo, a 

sensibilidade adiposa é geralmente medida pela resposta dos AGNE no plasma, após uma 

administração quantificada de catecolaminas. Quando a sensibilidade aumenta, o mesmo 

acontece com a resposta dos AGNE. Quando o tecido adiposo é altamente sensível, o feedback 

anti-lipolítico pode ser anulado, ocorrendo uma libertação do tecido adiposo conforme o controlo 

metabólico e endócrino, fazendo com que haja um descontrolo na taxa de mobilização de AGNE 

(Herdt 2000; James K. Drackley 1999b). 

A sensibilidade do tecido adiposo é afectada por vários factores, alguns dos quais são 

influenciados pela selecção e outros não. O alto valor genético das vacas leiteiras está associado 

ao aumento da sensibilidade do tecido adiposo. Nenhuma tentativa de selecção deve ser feita 

contra a sensibilidade adiposa, porque resultaria numa menor intensidade de selecção para 

produção de leite. A gestação avançada é outro factor que leva ao aumento da sensibilidade 

adiposa. Pouco pode ser feito para evitar isso, mas é importante reconhecer o papel que este pode 

desempenhar na adaptação ao NEB peri-parto (Herdt 2000; James K. Drackley 1999b). 
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A massa adiposa, ou a gordura da vaca em geral, pode ser um factor crítico que afecta a 

sensibilidade adiposa. Nos humanos, a obesidade está associada ao aumento de AGNE no 

plasma, implicando um aumento da sensibilidade adiposa. Este aumento da sensibilidade pode 

ser causado parcialmente pela expansão da massa de tecido adiposo, com taxas semelhantes de 

lipólise por adipócito. É provável que a obesidade tenha um efeito semelhante na mobilização 

dos AGNE nos bovinos, tal como acontece nos seres humanos, embora não existam evidências 

experimentais disso. Certos factores, como o consumo de alimentos, têm dificultado o apurar das 

evidências referidas (Herdt 2000). 

Estudos recentes de holandeses (Rukkwamsuk et al. 1999) demonstraram o potencial 

efeito da obesidade nos bovinos sobre a sensibilidade do tecido adiposo. Nas experiências de 

Rukkwamsuk et al. (1999), as vacas receberam uma dieta altamente energética ad libitum 

durante o período de seca e os animais controlo foram alimentados por uma dieta restrita em 

energia. As vacas alimentadas com a ração altamente energética tiveram um tecido adiposo que 

foi menos sensível in vitro aos efeitos anti-lipoliticos da glucose e dos corpos cetónicos, quando 

comparados com os animais controlo alimentados com restrição de dieta. Essa resposta reduziria 

os efeitos induzidos pela fonte de energia, ou seja, sinais auto-reguladores de feedback negativo 

sobre a lipólise, permitindo um aumento da mobilização de AGNE em animais obesos (Herdt 

2000; Rukkwamsuk et al. 1999) 

A resistência à insulina pode ser outro meio pelo qual a obesidade aumenta a 

sensibilidade adiposa em bovinos. A obesidade resulta em resistência à insulina em ruminantes e 

outras espécies. A resistência à insulina é geralmente medida em função da taxa de infusão de 

insulina necessária para diminuir as concentrações de glucose no sangue. Nos humanos a 

resistência à insulina resulta numa reduzida supressão da lipólise. Isto significa que o efeito anti-

lipolítico da insulina é escasso na resistência a esta e nos indivíduos obesos. Evidências limitadas 

sugerem que isto também é verdadeiro em bovinos, o que significa que as vacas obesas têm 

menor regulação por feedback eficaz à insulina na resposta adaptativa ao NEB e maior 

sensibilidade adiposa e mobilização de AGNE quando comparadas com vacas mais magras 

(Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

O tamanho dos adipócitos pode ser outro factor importante subjacente na maior 

sensibilidade adiposa dos animais obesos. O tamanho individual dos adipócitos aumenta com 

massa adiposa em ruminantes e outras espécies. Os adipócitos grandes são mais sensíveis ao 

estímulo lipolítico do que os adipócitos pequenos, mais uma prova de que a obesidade pode levar 

a um tecido adiposo excessivamente sensível em vacas (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

A partir da discussão acima, parece que uma série de potenciais mecanismos podem levar 

ao aumento da sensibilidade do tecido adiposo em vacas obesas, resultando na interrupção do 
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mecanismo homeostático regulador da mobilização do tecido adiposo. Isto pode resultar numa 

concentração sanguínea elevada de AGNE, que sobrecarrega a capacidade do fígado para o 

processamento e interconversão das fontes de energia (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

 

1.7.Inadaptação no fígado  

A resposta hepática para o NEB é a produção de glucose e corpos cetónicos e a 

manutenção de grandes quantidades de AGNE no sangue para a mobilização de outras formas de 

energia. Podem surgir problemas adaptativos em vários pontos nestes processos metabólicos 

(Herdt 2000; Kaneko et al. 1997). 

 

1.7.1. Incapacidade para atender as necessidades neoglucogénicas 

As relações que envolvem o uso de glucose, a capacidade neoglucogénica da vaca e a 

incidência de cetose foram recentemente lançadas numa nova teoria. Investigadores suecos (P 

Holtenius & K Holtenius 1996) sugeriram duas classificações para a cetose, que eles identificam 

como tipo I e tipo II. A cetose tipo I ocorre quando as necessidades de glucose superam a 

capacidade do fígado para a neoglucogénese. É proposto que as vias neoglucogénicas são 

estimuladas ao máximo em caso de cetose tipo I, mas o fornecimento de precursores de glucose é 

insuficiente para permitir a produção máxima desta. Esta hipótese é suportada pela observação 

de que as tentativas de estimular ainda mais a neoglucogénese nestes animais com cetose pelo 

fornecimento de glucagon exógeno não aliviam a hipoglicemia e sinais clínicos de cetose. Isso 

sugere que a neoglucogénese já é estimulada ao máximo e que a produção de glucose é limitada 

apenas pelo fornecimento de substrato. Estas observações são consistentes com observações 

anteriores utilizando estudos de marcadores cinéticos da neoglucogénese em vacas seguramente 

com cetose. Estes estudos com marcador indicavam que a taxa global de formação de glucose 

não foi diminuída na cetose (Herdt 2000; P Holtenius & K Holtenius 1996).  

Na cetose tipo I, a glucose sanguínea e as concentrações de insulina são muito baixas, 

resultando numa baixa do rácio de insulina / glucagon com alta actividade da CPT I. A rápida 

entrada de AGNE para dentro da mitocôndria é estimulada por estas condições. Isto resulta numa 

elevada taxa de cetogénese e numa elevada concentração de corpos cetónicos na corrente 

sanguínea. A extensa utilização de AGNE para síntese de corpos cetónicos significa que poucos 

AGNE são convertidos em triglicerídeos, resultando numa baixa acumulação de gordura no 

fígado. A cetose tipo I é caracterizada por elevadas concentrações sanguíneas de corpos 

cetónicos e ausência de fígado gordo. Na maioria dos casos, a cetose tipo I ocorre 3 a 6 semanas 
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postpartum, perto do pico de lactação. A cetose tipo I encaixa-se na descrição clássica de ―cetose 

espontânea‖ (Herdt 2000; Heitmann et al. 1987). 

O termo tipo I é usado para descrever esta variedade de cetose porque a concentração 

sanguínea de insulina é muito baixa, tornando o status da insulina semelhante ao diabetes 

mellitus tipo I insulina-dependentes (Herdt 2000). 

1.7.2. Fígado gordo e Cetose tipo II.   

De acordo com o esquema dos pesquisadores suecos Holtenius e Holtenius, a cetose tipo 

II ocorre quando grandes quantidades de AGNE são depositados no fígado, mas a 

neoglucogénese e a cetogénese não são estimuladas maximamente. Nestas condições, a absorção 

de AGNE pela mitocôndria não é tão activa quanto na cetose tipo I. Os ácidos gordos não 

esterificados não são transportados para dentro da mitocôndria para a síntese de corpos cetónicos 

e são esterificados no citosol, formando triglicerídeos. O transporte de triglicerídeos do fígado 

para outros tecidos requer a síntese e secreção de VLDL. Contudo, a capacidade intrínseca do 

fígado de ruminantes para a síntese e secreção de VLDL é baixa. Esta baixa capacidade 

intrínseca de formação de VLDL pode ainda ser mais reprimida no início da lactação. A 

capacidade das vacas para a mobilização de triglicerídeos a partir do fígado é facilmente 

oprimida quando as concentrações de AGNE no sangue está elevada e as taxas de síntese de 

corpo cetónicos são relativamente moderados. Quando isto ocorre, desenvolve-se o fígado gordo 

(Bobe et al. 2004; Herdt 2000; James K. Drackley 1999a; P Holtenius & K Holtenius 1996). 

O efeito do fígado gordo na adaptação ao NEB é obscuro. Algumas evidências sugerem 

que o fígado gordo interfere com a capacidade da neoglucogénese hepática, apesar de evidências 

conflituantes. Se na verdade o fígado gordo suprime a neoglucogénese, em seguida, o fígado 

gordo apresenta um desafio especial para a capacidade da vaca se adaptar ao NEB. Isso ocorre 

porque a mobilização de gordura, que normalmente aumenta a neoglucogénese, no caso do 

fígado gordo resulta na supressão desta. A subsequente hipoglicemia deveria, então, dar origem a 

uma nova mobilização adiposa, criando uma espiral destrutiva de eventos que conduzem ao 

fígado gordo de gravidade crescente. São necessários mais estudos para determinar o efeito do 

fígado gordo na neoglucogénese in vivo (Herdt 2000). 

O termo cetose tipo II deriva de diabetes mellitus tipo II. Holtenius e Holtenius (1996) 

propuseram esta terminologia porque alegam que a cetose tipo II está associada à hiperglicemia, 

hiperinsulinemia e resistência à insulina, semelhante à condição metabólica da diabetes mellitus 

tipo II. Esta terminologia parece ter criado uma certa resistência da comunidade de investigação 

veterinária, porque poucas vacas com cetose estão com hiperglicemia e hiperinsulinemia no 

momento em que é diagnosticada. Contudo, isso não deve prejudicar a possibilidade de que 



Introdução 

12 
 

diferentes lesões metabólicas no regime de adaptação ao NEB podem levar a tipos muito 

diferentes de cetose bovina. O período de hiperinsulinemia associado com a cetose tipo II pode 

ocorrer antes do desenvolvimento de sinais clínicos, como sugeriu Rukkwamsuk et al. (1999). 

Na sua experiência, a concentração de insulina antepartum era aumentada em vacas alimentadas 

com dietas altamente energéticas durante todo o período de seca, quando comparadas com vacas 

alimentadas com dietas de baixa energia. A concentração de insulina no sangue foi semelhante 

postpartum, mas as concentração séricas de AGNE e de triglicerídeos no fígado foram maiores 

nas vacas alimentadas com dieta altamente energética durante o período de seca. Estas 

observações são complementadas por Meirhaeghe et al, que observou que as vacas com cetose 

apresentavam resistência à insulina mesmo face a baixa concentração sérica desta. O período de 

hiperglicemia e hiperinsulinemia previsto para a cetose tipo II pode preceder o aparecimento dos 

sinais clínicos. O período de hiperinsulinemia poderá levar a resistência à insulina, aumentando a 

sensibilidade do tecido adiposo e taxas relativamente elevadas de esterificação de AGNE, 

característicos da cetose tipo II e do fígado gordo (Herdt 2000; Kaneko et al. 1997; P Holtenius 

& K Holtenius 1996; Rukkwamsuk et al. 1999). 

Há diferenças importantes na apresentação clínica e maneio destes dois tipos de cetose. O 

fígado gordo e a cetose tipo II são geralmente vistos clinicamente pouco tempo após o parto, 

bem antes do pico da produção leiteira. A concentração sanguínea de corpos cetónicos é 

geralmente baixa e a concentração de glucose é mais elevada na cetose tipo II do que na cetose 

tipo I. A resposta ao tratamento é geralmente menos dramática e menos favorável na cetose tipo 

II do que no tipo I. A cetose tipo II ocorre próxima do parto e provavelmente é reflexo da sua 

associação com a sensibilidade adiposa, que começa a aumentar com o aproximar o parto. 

Estudos (Gerloff et al. 1986; Vazquez-Añon et al. 1994) mostram que a acumulação de gordura 

no fígado começa a ocorrer nas últimas semanas de gestação, à medida que aumenta a 

sensibilidade adiposa. Os factores que afectam a sensibilidade do tecido adiposo e o balanço 

energético no fim do período de seca são preocupações importantes para a prevenção do fígado 

gordo e cetose tipo II (Herdt 2000; Bobe et al. 2004). 

Em resumo, a adaptação ao NEB envolve interacções metabólicas entre o local de 

armazenamento de energia no tecido adiposo, o processamento da fonte de energia no fígado e o 

uso de energia pelo sistema músculo-esquelético, glândula mamária, placenta, feto e outros 

tecidos corporais. Normalmente essas inter-relações funcionam para permitir que a vaca possa 

sustentar um NEB no início da lactação. Contudo, podem ocorrer problemas em várias etapas do 

processo de adaptação, levando à cetose e fígado gordo. Uma intervenção terapêutica e 

profiláctica deve ser orientada para locais específicos de inadaptação que são diferentes nas 

diferentes formas de cetose (Herdt 2000). 
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1.8.Etiologia da cetose 

Para entender a etiologia da cetose é necessário perceber o difícil equilíbrio metabólico 

que existe em todas as vacas no início da lactação. É notório que a capacidade para alimentar 

vacas nas duas semanas antepartum a quatro semanas postpartum não acompanhou os avanços 

na genética para a produção de leite (Andrews et al. 2004; Divers & Peek 2008; Smith 2008).  

Os ruminantes são particularmente vulneráveis à cetose, pois absorvem muito poucos 

hidratos de carbono como tal e uma fonte directa de glucose é essencial para o metabolismo dos 

tecidos, particularmente na formação de lactose. A utilização de ácidos gordos voláteis para fins 

energéticos é também dependente de um suprimento de glucose disponível. Esta vulnerabilidade 

é agravada, especialmente na vaca, pela enorme taxa de turnover de glucose (Radostits et al. 

2000). 

Para satisfazer as exigências da produção de leite, a vaca pode valer-se de duas fontes de 

nutrientes: a ingestão de alimentos e as reservas corporais. Nos dois primeiros meses de lactação, 

uma vaca para produzir até 45 kg de leite por dia irá utilizar até 2 kg de gordura corporal e até 

350g de proteína corporal por dia. No que respeita aos hidratos de carbono ingeridos na dieta, 80 

por cento são fermentadas pela microflora ruminal para os ácidos gordos voláteis (AGV). São 

eles o ácido acético, propiónico e butírico, que são absorvidos. O ácido acético pode ser oxidado 

por vários tecidos ou incorporado em gordura do leite pela glândula mamária (Andrews et al. 

2004).  

A cetose ocorre quando as vacas estão em NEB. Mais comum nas 2 últimas semanas de 

gestação ou no início da lactação. Nas ultimas semanas de gestação, as mudanças hormonais e a 

diminuição da capacidade do rúmen podem causar uma diminuição na ingestão de nutrientes 

e/ou aumento da lipólise. Na altura do parto, a maior necessidade energética é para a produção 

de leite e, como tal, o balanço energético negativo continua. Embora o volume de produção de 

leite e a formação de lactose sejam predominantes para a necessidade de energia, há também 

uma necessidade lipídica secundária para a síntese de gordura no leite (Divers & Peek 2008; 

Andrews et al. 2004) 

No período compreendido entre o parto e o pico de lactação, a necessidade de glucose é 

maior e não pode ser completamente contida. A vaca vai reduzir a produção de leite em resposta 

a uma redução do consumo de energia, mas isso não tem significado automático nem 

proporcional no início da lactação, pois os estímulos hormonais para a produção de leite superam 

os efeitos da reduzida ingestão de alimentos. Nestas circunstâncias diminuiu o nível de glucose 

no sangue, que resulta também em diminuição de insulina. Os AGNE são liberados a partir de 

depósitos de gordura sob a influência do rácio insulina: glucagon baixo no sangue e da influência 
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da concentração alta de somatotropina, levando a um aumento da cetogénese (Radostits et al. 

2000).  

A glucose é sintetizada no fígado e no córtex renal via neoglucogénese. Cerca de metade 

das necessidades de glucose da vaca é suprida pelo ácido propiónico da dieta, que é incorporado 

no ciclo de Krebs e convertido em glucose pela neoglucogénese. Os aminoácidos glucogénicos, 

o ácido láctico e o glicerol podem ser convertidos em glucose por esse mesmo processo. A 

redução da produção de ácido propiónico no rúmen irá resultar numa inadequada produção de 

glucose e consequente hipoglicemia. A hipoglicemia leva a uma mobilização de AGNE e 

glicerol a partir da gordura armazenada. Certas hormonas como a adrenalina, o glucagon, a 

hormona adrenocorticotrófica, os glicocorticóides e as hormonas da tiróide têm influência na 

mobilização da gordura corporal. O sistema músculo-esquelético e cardíaco podem utilizar os 

ácidos gordos para a produção de energia quando a glucose é escassa. No entanto, o fígado tem 

uma capacidade limitada de oxidar ácidos gordos porque o acetil-CoA, que é o produto final de 

oxidação de ácidos gordos, não pode ser adequadamente incorporado no ciclo de Krebs, quando 

os níveis de oxaloacetato são baixos. O resultado é a diminuição da neoglucogénese activa. O 

excesso de acetil-CoA é convertido nos corpos cetónicos acetoacetato e β-hidroxibutirato e, em 

pequena medida, em acetona. Outros tecidos, que não o fígado, podem utilizar os corpos 

cetónicos. Se produção de CC excede a taxa da sua utilização pelos músculos e outros tecidos, 

acumulam-se e o resultado é a cetose. Os corpos cetónicos são principalmente excretados no leite 

e na urina (Andrews et al. 2004; Baird 1982; Smith 2008; Kaneko et al. 1997). 

A redução da produção de ácido propiónico pelo rúmen é geralmente uma característica 

da desnutrição ou menor ingestão de alimentos causada por inapetência. A deficiência em 

cobalto, também terá o efeito de reduzir a produção de propionato. O butirato é um precursor do 

acetil-CoA e é, portanto, cetogénico. Um aumento na captação de butirato no rúmen, por 

conseguinte, leva ao aumento de corpos cetónicos. Isso explica porque a silagem de alto teor em 

ácido butírico irá induzir cetose em vacas aparentemente normais (Andrews et al. 2004; 

Radostits et al. 2000). 

A taxa de ocorrência de NEB e, portanto, a frequência de casos clínicos aumentou 

acentuadamente nos últimos anos devido ao forte aumento no potencial de lactação da vaca 

leiteira moderna. Por causa da prioridade metabólica da glândula mamária na partição de 

nutrientes, especialmente a glucose, a produção de leite continua em alta velocidade, causando 

uma fuga de energia. Em muitas vacas, a necessidade de energia está além de sua capacidade de 

ingestão de matéria seca, mas há uma variação entre vacas em risco sob stress nutricional 

semelhante (Radostits et al. 2000; Divers & Peek 2008). 
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 A cetose clínica primária remeterá para vacas no início de lactação que não tem nenhuma 

outra doença. Ela ocorre em animais com um índice de condição corporal (BCS) de bom a 

excessivo, que têm um alto potencial leiteiro e que são alimentadas com ração de boa qualidade, 

mas que estão em NEB (Divers & Peek 2008; Radostits et al. 2000; Baird 1982).  

Uma proporção de casos aparecem como cetose clínica, mas uma proporção muito maior 

de casos ocorre como cetose subclínica, em que há aumento dos níveis circulantes de corpos 

cetónicos, mas sem sinais clínicos aparentes (Radostits et al. 2000). 

A cetose subclínica refere-se a vacas ―clinicamente normais‖ nas primeiras semanas de 

lactação, que tem valores de BHBA plasmático superior a 14,4mg/dl. Como efeitos clínicos 

podem ser observadas uma perda de peso, uma diminuição do apetite e da produção leiteira e 

uma diminuição da performance reprodutiva. Nalguns efectivos, a cetose subclínica está presente 

entre 30% a 50% das vacas em início de lactação (Divers & Peek 2008; Radostits et al. 2000; 

Enjalbert et al. 2001; Yameogo et al. 2008). 

Uma cetose clínica secundária ocorre como consequência de outra doença, resultando 

numa diminuição da ingestão de alimentos. A causa da redução na ingestão de alimentos é 

normalmente resultado do deslocamento do abomaso, reticulite traumática, metrite, mastite ou 

outras doenças comuns no pós-parto. Uma ocorrência invulgar foi relatada num surto de 

acetonemia num efectivo leiteiro alimentado com ração contaminada por um baixo nível (9,5 

ppm) de lincomicina, o que causou uma disfunção microbiana ruminal. A proporção de casos de 

acetonemia que são secundárias, e seu diagnóstico como tal, são assuntos de grande interesse 

como uma proporção significativa de casos de cetose que é secundária a outra doença (Radostits 

et al. 2000; Smith 2008; Andrews et al. 2004; Stengarde et al. 2008; Hutjens 2005). 

 

1.9.Epidemiologia da cetose 

A cetose é uma doença que ocorre principalmente em bovinos leiteiros e é predominante 

na maioria dos países onde é praticada uma pecuária intensiva. Ocorre principalmente em 

animais estabulados durante o Inverno e Primavera e é rara em vacas que parem em pastagem. 

Quando as vacas estão estabuladas ocorre em qualquer época do ano. A ocorrência da doença é 

muito dependente da gestão e da nutrição e varia entre os efectivos. Como seria de esperar, as 

taxas de incidência na lactação variam consoante o efectivo. Uma recente revisão de onze 

estudos epidemiológicos, referido por Radostits et al (2000), mostrou uma taxa de incidência 

para a cetose na lactação que varia 0,2-10,0% (Radostits et al. 2000).  
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As taxas de cetose subclínica são influenciadas pelos valores de BHBA plasmático a 

partir dos quais se define a mesma, mas são muito mais elevadas, especialmente em efectivos 

com vacas desnutridas, podendo chegar aos 40% (Radostits et al. 2000; Andrews et al. 2004). 

Há dados conflituantes sobre a importância dos factores de risco para a cetose clínica e 

cetose subclínica, que provavelmente reflectem que a doença pode ser a causa ou o efeito da 

interacção de factores. A doença ocorre no período imediato postpartum, com 90% dos casos 

ocorrendo nos primeiros 60 dias de lactação. Independentemente da etiologia específica, ocorre 

mais comummente durante o primeiro mês de lactação, com menor frequência no segundo mês, 

e apenas ocasionalmente no final da gravidez. O tempo médio para início após o parto varia de 

10 a 28 dias. Há um pico de prevalência de cetose subclínica nas primeiras duas semanas 

postpartum. Verifica-se um risco acrescido se o intervalo entre partos for prolongado (Radostits 

et al. 2000; Divers & Peek 2008). 

Os bovinos de qualquer idade podem ser afectados, mas com uma baixa prevalência ao 

primeiro parto, aumentando a partir da quarta lactação. Num estudo de 2.415 primíparas e 4360 

multíparas foram encontrados taxas de incidência de cetose clínica em lactação de 1,5% e 9%, 

respectivamente. A cetose clínica também pode recorrer na mesma lactação (Radostits et al. 

2000; Divers & Peek 2008). 

As diferenças na prevalência entre efectivos são muito evidentes na prática clínica e na 

literatura, com algumas explorações leiteiras a apresentarem uma ocorrência insignificante. 

Apesar de serem descritas diferenças aparentes de incidência entre raças, a evidência para uma 

predisposição hereditária dentro das raças é mínima (Radostits et al. 2000; Smith 2008). A 

frequência de alimentação tem um efeito com a prevalência muito baixa, quando se comparam 

animais alimentados com total mixed ration (TMR) ad libitum com animais que ingerem 

forragem e concentrado separado duas vezes ao dia (Radostits et al. 2000). 

A relação mais consistente entre os estudos publicados tem sido o aumento da incidência 

de cetose em vacas com condição corporal elevada no parto. Rasmussen et al. (1999) 

observaram que vacas com BCS ao parto de 3,5 tiveram 2 vezes maior risco de ter cetose do que 

vacas com BCS 2. Em bovinos noruegueses, Gillund et al. (2001) demonstraram que o risco de 

cetose em vacas com BCS maior ou igual a 3,5 ao parto foi mais de duas vezes superior do que 

as vacas com BCS menor ou igual a 3,25. Além disso, eles observaram que as vacas com cetose 

tendem a perder mais BCS que vacas que não tiveram cetose. Duffield (2000) demonstrou que 

tanto a incidência de cetose clínica como subclínica aumentou com o BCS ao parto. Busato et al. 

(2002) demonstraram que vacas com BCS superior a 3,25 antes do parto e vacas que perderam 

mais de 0,75 unidades de BCS durante as primeiras 8 semanas de lactação apresentaram sinais 

de cetose subclínica. Num estudo de 1.424 lactações em oito diferentes efectivos leiteiros 
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israelitas, observou-se uma probabilidade de cetose de 2,3 vezes para as vacas com BCS maior 

ou igual a 3,75 na seca quando comparadas com as vacas com menor BCS. Heuer et al. (1999) 

não encontraram uma relação significativa entre BCS e cetose. As diferenças entre os estudos de 

incidência de cetose podem ser parcialmente explicadas pelas diferenças nas definições de casos 

entre as explorações e as dificuldades em distinguir entre cetose clínica e subclínica (Bewley & 

Schutz 2008; Gillund et al. 2001; Bernabucci et al. 2005). 

Não há uma clara associação com a estação do ano. Em algumas, mas não todas as áreas 

de pastagem de Verão, é geralmente observado um risco mais elevado e durante o período de 

estabulação no Inverno (Radostits et al. 2000).  

Há um maior risco para o desenvolvimento de cetose em vacas que têm um longo período 

de seca, desenvolvem hipocalcemia puerperal, retenção de placenta, claudicação ou 

hipomagnesemia. As vacas com partos gemelares estão em maior risco de cetose na fase terminal 

da gestação. Existe uma relação bidireccional entre o risco de deslocamento de abomaso e de 

risco para a cetose. Num estudo de campo de 1000 vacas em 25 efectivos, as vacas que tiveram 

no soro BHBA superior a 1400 µmol/L nas primeiras duas semanas de lactação, a probabilidade 

de lhes ser diagnosticado 1 a 3 semanas mais tarde um abomaso deslocado aumentou numa 

relação de 4:1. Em outro estudo de 1010 vacas, numa concentração sérica de BHBA superior ou 

igual a 1500µmol/L nas 2 primeiras semanas de lactação, foi encontrado para ser associado com 

um aumento de três vezes em cetose ou deslocamento de abomaso (S. J. LeBlanc et al. 2005; 

Stengarde et al. 2008; Radostits et al. 2000). 

A cetose clínica e subclínica são as principais causas de perdas de leite numa exploração. 

Em casos raros, a doença é irreversível e o animal afectado morre, mas a principal perda 

económica é devido à perda de produção, enquanto a doença está presente, o possível fracasso 

em retornar para a produção completa após a recuperação e o aumento da ocorrência de doenças 

peri-parto. Ambos, cetose clínica e subclínica são acompanhados por diminuição da produção de 

leite, proteína e lactose. Um aumento do risco de atraso no primeiro estro, menores taxas 

concepção, aumento dos intervalos inter-parto e o risco aumentado de quistos ováricos, metrite, 

mastite e aumento do refugo de vacas são uma consequência (Jorritsma et al. 2003; Nyman et al. 

2008; Wathes et al. 2009; van Straten et al. 2008; Andrews et al. 2004; Bar et al. 2007; Bertoni 

et al. 2008; Bruun et al. 2002).  

1.10. Fisiopatologia da cetose 

Na doença experimental em bovinos, nos casos que se convertem da forma subclínica à 

clínica de cetose nem sempre é claro o que determina o desenvolvimento dos sinais clínicos. Em 

muitos casos, a gravidade da síndrome clínica é proporcional ao grau da hipoglicemia e isso, 
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juntamente com a resposta rápida à glucose administrada parenteral em bovinos, sugere 

hipoglicemia como factor predominante (Radostits et al. 2000). No entanto, na maioria dos casos 

de campo, a gravidade da síndrome clínica é também aproximadamente proporcional ao grau de 

cetonemia. Esta é uma relação compreensível, uma vez que os corpos cetónicos são produzidos 

em quantidades maiores à medida que aumenta a deficiência em glucose (Radostits et al. 2000). 

A necessidade diária de glucose de uma vaca leiteira aumenta 30% em relação ao 

requerido para a manutenção basal no final da gestação e 75% no início da lactação. A 

necessidade energética média de uma vaca lactante pesando 452kg é estimada em 50 gramas de 

glucose por hora (Markantonatos et al. 2009; Smith 2008).  

Apenas 10% da energia necessária se encontra disponível na forma de glucose. Em vacas 

lactantes normais, a fonte de energia hepática encontra-se na forma de AGV, proteína bacteriana 

e pequenas quantidades de glucose e proteínas que escapam à degradação no rúmen. Os 

principais AGV são o acetato, propionato e butirato, os quais são produzidos na relação de, 

aproximadamente, 70:20:10, respectivamente, no rúmen. O acetato é utilizado, principalmente, 

na síntese de gordura, embora haja evidências sugerindo que o mesmo possa ser uma fonte de 

glucose menos importante por meio da via acetil-CoA. O butirato é condensado em acetoacetil-

CoA, o qual pode ser parcialmente oxidado em corpos cetónicos ou transformado em acetil-CoA, 

que pode participar do ciclo de Krebs, sem produção de glucose. O propionato entra 

directamente no ciclo de Krebs ao nível do succinil-CoA (equivalente a 30 a 50% da produção 

de glucose em ruminante). Portanto, o acetato e o butirato são cetogénicos, enquanto o 

propionato é glicogénico (Smith 2008; Radostits et al. 2000; Lemosquet, Raggio et al. 2009; 

Sveinbjörnsson 2006). 

A proporção normal de ácidos gordos voláteis cetogénicos:glicogénicos produzidos no 

rúmen é 4:1. Ocorre produção significativa de corpos cetónicos no epitélio ruminal e na glândula 

mamária, além do principal local de produção, o fígado. Normalmente, os corpos cetónicos são 

utilizados no ciclo de Krebs no coração, rins, sistema músculo-esquelético e glândula mamária, 

por meio da via acetil-CoA (Smith 2008; Heitmann et al. 1987; Kaneko et al. 1997). 

A oxidação eficiente da acetil CoA depende do suprimento adequado de oxalacetato, o 

qual é produzido a partir de precursores neoglucogénicos, principalmente o propionato 

(produzido no rúmen), lactato e piruvato (a partir do metabolismo anaeróbio da glucose). As 

vacas lactantes apropriam-se de grandes quantidades de propionato e de lactato para a produção 

de leite, na forma de lactose. A utilização de glucose periférica excede a produção de glucose 

hepática, resultando em hipoglicemia. Em teoria, a hipoglicemia, nestas circunstâncias, deve 

conduzir a uma diminuição da concentração plasmática de insulina e aumento nos níveis de 

glucagon plasmáticos. Os níveis baixos de insulina e altos de glucagon plasmático aumentam a 



Introdução 

19 
 

actividade das hormonas sensíveis à lipase no tecido adiposo. A reserva de oxalacetato é 

reduzida, retardando o ciclo de Krebs e o uso de acetil-CoA. A acetil-CoA acumulada é desviada 

para a formação de corpos cetónicos (Kaneko et al. 1997; Kerestes et al. 2009; Radostits et al. 

2000; Smith 2008).  

Na tentativa de aumentar a neoglucogénese e controlar o NEB, mobiliza-se mais 

triglicerídeos dos stocks de gordura corporal. Os triglicerídeos são hidrolisados, libertando 

AGNE. No fígado, os triglicerídeos são novamente sintetizados a partir de AGNE, onde são 

armazenados ou libertados na forma de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). A 

apolipoproteina deve ser sintetizada no fígado para formar VLDL, a partir de triglicerídeos. Os 

ruminantes apresentam baixa taxa de secreção de VLDL, em relação às demais espécies. O 

excesso de AGNE tenta entrar no ciclo de Krebs por meio da acetil-CoA a qual, na ausência de 

quantidade suficiente de oxalacetato, é parcialmente oxidada à acetoacetil-CoA, permitindo a 

formação de corpos cetónicos (Kaneko et al. 1997; Sejrsen et al. 2006; Smith 2008).  

Além disso o NEB que ocorre em vacas leiteiras no período postpartum, reduz a 

disponibilidade de HC e acelera a mobilização de gordura e formação de corpos cetónicos. O 

resultado final é cetonemia, cetonúria, cetolactia, hipoglicemia e baixa concentração hepática de 

glicogénio. Qualquer enfermidade nutricional, metabólica ou de outra origem que provoque 

redução no volume de alimento ingerido possibilitará a evolução de cetose subclínica em clínica 

(Radostits et al. 2000; Smith 2008; Kaneko et al. 1997). 

A cetose espontânea em bovinos é, geralmente, facilmente reversível pelo tratamento; a 

resposta incompleta ou temporária é geralmente devida à existência de uma doença primária, 

com cetose presente apenas como um desenvolvimento secundário, embora a degenerescência 

gorda do fígado, em casos prolongados, possa prolongar o período de recuperação. As alterações 

na flora ruminal, após um longo período de anorexia também podem causar um 

comprometimento contínuo da digestão (Radostits et al. 2000). 

A imunossupressão está relacionada com a deficiência de energia e cetose. A maior 

susceptibilidade de vacas com cetose no pós-parto a infecções locais e sistémicas pode estar 

relacionada com a diminuição da actividade dos neutrófilos que ocorre com níveis elevados de 

BHBA (Radostits et al. 2000; Hiss et al. 2009; D. G. Morris et al. 2009). 

 

1.11. Sinais clínicos da cetose 

A cetose primária ou espontânea é mais comum no primeiro mês de lactação, ocorrendo 

na maioria dos casos entre a segunda e quarta semanas de lactação. As vacas com cetose no 

início de lactação ou as vacas com cetose persistente para além da quarta semana de lactação têm 
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uma maior probabilidade de ter uma lipidose hepática mais acentuada (Divers & Peek 2008; 

Radostits et al. 2000; Robinson & Huxtable 2003).  

As vacas com cetose primária reduzem o consumo da TMR e podem preferir as 

forragens. A temperatura, o pulso e a respiração são normais ou ocasionalmente subnormais. É 

comum ouvir os batimentos cardíacos enquanto se ausculta o rúmen de vacas afectadas. Pode ser 

detectado o odor a cetonas na respiração, urina ou leite (Divers & Peek 2008).  

As fezes das vacas com cetose apresentam uma consistência mais seca do que as doutros 

animais sãos no mesmo estádio de lactação. As vacas afectadas aparecem com pelo baço, seco e 

piloereção (Radostits et al. 2000; Smith 2008; Divers & Peek 2008).   

Os sinais neurológicos persistentes, como o lamber-se ou lamber objectos, o 

comportamento agressivo e o porte de cabeça incomum pode ser visto como cetose nervosa. A 

patogénese da cetose nervosa é desconhecida. A impossibilidade de subir rampas ou ataxia 

resultante da fraqueza pode ser visto em algumas vacas com cetose primária e esses sinais estão 

directamente relacionadas com a hipoglicemia. A acidose metabólica pode ocorrer em algumas 

vacas e, embora imprevisível, pode ser grave apresentando um bicarbonato sanguíneo inferior a 

12 mEq / L (Divers & Peek 2008; Radostits et al. 2000; Roger William Blowey & Weaver 

2003). 

As vacas com cetose secundária têm sinais clínicos relacionados com a doença primária 

(na maioria das vezes por deslocamento de abomaso). A terapêutica deve corrigir o problema 

primário em primeiro lugar e depois resolver-se a cetose. Se esta persistir, pode estar presente 

uma cetose primária. A proporção de vacas com deslocamento de abomaso que apresenta cetose 

primária não é surpreendente, porque existe uma relação comprovada entre os dois distúrbios. Se 

o BHBA sanguíneo é medido e dá uma concentração superior a 1400 µmol/L, isso pode indicar 

cetose primária (S. J. LeBlanc et al. 2005; Divers & Peek 2008; Goldhawk et al. 2009). 

 

1.12. Patologia clínica e diagnóstico da cetose 

A hipoglicemia, cetonemia e cetonúria são característicos da doença. O diagnóstico é 

obtido através da detecção de corpos cetónicos na urina e leite utilizando a reacção do teste de 

Rothera: uma gota de leite ou de urina é adicionada a uma pequena quantidade de reagente 

Rothera (que consiste em 3g de nitroprussiato de sódio, 3g carbonato de sódio e 100 g de sulfato 

de amónio) sobre um azulejo branco ou um pedaço de cartão branco. Uma coloração rosa a roxa 

do reagente confirma a presença de corpos cetónicos. A urina normalmente contém baixos níveis 

de corpos cetónicos. Assim, um diagnóstico só é positivo quando o teste sobre o leite também for 

positivo (Andrews et al. 2004). 
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Os níveis de glucose no sangue diminuem dos 50 mg/dL para aproximadamente 20-40 

mg/dL. Quando a cetose é secundária a outras doenças, geralmente é acompanhada de níveis de 

glucose no sangue acima de 40 mg/dL e, muitas vezes, acima do normal (Radostits et al. 2000; 

Smith 2008; Andrews et al. 2004). 

 Mais comummente, o β-hidroxibutirato (BHBA) do plasma ou soro é utilizado para a 

análise de cetonemia. O BHBA é o corpo cetónico predominante em circulação. As 

concentrações plasmáticas de BHBA tem correlação significativa com as concentrações 

plasmáticas de acetoacetato, mas este é instável em amostras enquanto o BHBA é relativamente 

estável. As vacas normais têm concentrações plasmáticas de BHBA inferior a 1000µmol/L, as 

vacas com cetose subclínica têm concentrações superiores a 1400µmol/L e vacas com cetose 

clínica têm concentrações muitas vezes superiores a 2500µmol/L. O BHBA plasmático mostra 

algumas variações diurnas em vacas alimentadas duas vezes por dia, com picos de concentração 

ocorrendo aproximadamente 4 horas após a alimentação e maiores concentrações de manhã do 

que no período da tarde. Isso não é observado em vacas alimentadas com uma ração completa. A 

monitorização de BHBA plasmático não é rentável ou conveniente para a análise de rotina. As 

concentrações de BHBA e acetoacetato na urina e no leite são inferiores às do sangue. Os 

coeficientes de correlação de BHBA no sangue e leite é 0,66 e de acetoacetato, também no 

sangue e leite é 0,62 (Enjalbert et al. 2001; N. I. Nielsen et al. 2005; Radostits et al. 2000; T. F. 

Duffield et al. 2009). 

A concentração de gordura do leite tende a aumentar e a concentração de proteína do leite 

tende a diminuir durante o NEB postpartum. Um ratio entre proteína e gordura do leite superior a 

1,5 na primeira ordenha do dia é indicativo da falta de abastecimento de energia na alimentação 

animal e de risco de cetose (Robinson & Huxtable 2003; Radostits et al. 2000; Kaneko et al. 

1997). 

Há geralmente elevação das enzimas hepáticas, mas os testes de função hepática estão 

dentro da faixa normal. A biópsia hepática é o único método preciso para determinar o grau de 

dano hepático. As concentrações plasmáticas de AGNE são elevadas como são as concentrações 

de colesterol e bilirrubina. A bilirrubina não é um indicador suficientemente sensível para avaliar 

o grau de mobilização de gordura. Os níveis de glicogénio estão baixos e a curva de tolerância à 

glucose pode ser normal. Os níveis de AVG no rúmen são muito mais elevados em vacas com 

cetose do que em vacas normais e o nível ruminal do ácido butírico está significativamente 

aumentada em relação aos ácidos acético e propiónico. Há uma pequena queda, mas significativa 

nos níveis séricos de cálcio (para cerca de 9 mg/dL (2,25 mmol/L)), provavelmente devido ao 

aumento das perdas na urina para compensar a acidose (Smith 2008; Radostits et al. 2000). 
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O diagnóstico é feito sobre a história de uma vaca em lactação, com uma queda súbita na 

produção de leite, alguma perda de peso, recusando comer o concentrado, com temperatura 

normal, pulso e frequência respiratória e os movimentos normais do rúmen. Muitos tratadores 

reconhecem o odor de acetona na respiração ou no leite e dão o relatório ao veterinário. O 

diagnóstico é confirmado pela reacção de Rothera positiva no leite e na urina e, se isso não for 

conclusivo, uma amostra de sangue pode ser analisada para níveis de glucose e corpos cetónicos. 

É importante a diferenciação entre cetose primária e secundária, assim deve realizar-se um 

exame clínico completo. Muitos casos apresentados como cetose, são casos de deslocamento do 

abomaso. Algumas vacas com hipocalcemia também podem mostrar cetose (Andrews et al. 

2004). 

Devido ao quadro clínico inespecífico, como possíveis diagnósticos diferenciais são 

apresentados o deslocamento do abomaso (DA), a reticulite traumática, a indigestão primária, a 

cistite, a pielonefrite ou a diabetes mellitus. Quando é apresentado um quadro nervoso é 

necessário descartar a listeriose, a raiva, a hipomagnesiemia e encefalopatia espongiforme 

bovina (BSE) (Smith 2008). 

1.13. Tratamento da cetose 

Estão disponíveis, para os bovinos, uma série de tratamentos eficazes, mas em alguns 

animais afectados, a resposta é apenas transitória, em casos raros a doença pode persistir, causar 

a morte ou exigir o abate dos animais. A maioria destes casos são secundários e não respondem 

satisfatoriamente ao tratamento devido à doença primária (Radostits et al. 2000). 

Há três componentes básicos para um tratamento bem-sucedido da cetose: (1) restaurar os 

níveis de glucose no sangue o mais rapidamente possível; (2) reabastecer o oxaloacetato, um 

componente intermediário essencial no ciclo de Krebs no fígado, de modo que os ácidos gordos 

mobilizados dos depósitos de gordura sejam completamente oxidados - isto irá reduzir a taxa de 

produção de corpos cetónicos - e (3) aumentar a disponibilidade de precursores glucogénicos 

alimentares, nomeadamente ácido propiónico (Andrews et al. 2004). 

A administração IV, de 500 ml de solução de glucose a 50% resulta numa hiperglicemia 

transitória, de aproximadamente duas horas, aumentando a secreção de insulina, diminuindo a de 

glucagon e reduzindo a concentração plasmática de AGNE. Esta administração leva a uma 

melhoria acentuada na maioria das vacas, mas ocorrem geralmente recaídas a menos que 

tratamentos repetidos sejam utilizados. Isto é provavelmente devido à transitoriedade da 

hiperglicemia ou de uma dosagem insuficiente. A dose necessária varia directamente com a 

quantidade de lactose perdida na produção de leite (Radostits et al. 2000; Divers & Peek 2008; 

Andrews et al. 2004).  
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A administração IV de glucose deve ser acompanhada pela administração oral dos 

precursores da glucose, como o propilenoglicol (150 ml, duas vezes ao dia) (Radostits et al. 

2000; Andrews et al. 2004; Divers & Peek 2008; N. I. Nielsen & Ingvartsen 2004; Kristensen & 

Raun 2007). 

A infusão parenteral de soluções de glucose e a alimentação com glicerol faz diminuir o 

teor de gordura do leite, e a poupança líquida de energia pode influenciar positivamente a 

resposta a estes fármacos. O glicerol e o propilenoglicol não são tão eficientes como a glucose, 

pois a conversão destes em glucose utiliza o oxaloacetato. O propilenoglicol é absorvido 

directamente no rúmen e actua para reduzir a cetogénese, aumentando a concentração de citrato 

mitocondrial. O metabolismo que o transforma em glucose ocorre através da conversão em 

piruvato, com a subsequente produção de oxalacetato via piruvato carboxilase (Radostits et al. 

2000; Osman et al. 2008; Andrews et al. 2004; N. I. Nielsen & Ingvartsen 2004; Kristensen & 

Raun 2007). 

Devido às suas propriedades glucogénicas, o propionato de sódio é, teoricamente, um 

tratamento adequado, mas, quando administrado, a resposta é muito lenta. Os lactatos são 

também altamente glucogénicos, mas o lactato de cálcio e o de sódio e o acetato de sódio têm 

apresentado resultados menos satisfatórios que os obtidos com o propionato de sódio. O lactato 

de amónio tem, no entanto, sido amplamente utilizado com bons resultados descritos (Radostits 

et al. 2000; Osman et al. 2008).  

Os glicocorticóides são a terapia mais comummente utilizada para acetonémia, sejam 

usados sozinhos ou em combinação com a terapia de glucose seguido por administração oral de 

precursores de glucose. A hiperglicemia ocorre dentro de 24 horas após administração e parece 

resultar de um reposicionamento de glucose no organismo, inibindo o uso desta nos tecidos 

periféricos, ao invés de neoglucogénese (Andrews et al. 2004; Radostits et al. 2000; H. A. Seifi 

et al. 2007). A terapia com glicocorticóide resulta numa redução da formação de corpos 

cetónicos, devido à utilização do acetil-CoA proveniente da oxidação dos ácidos gordos e 

aumenta os níveis de glucose no sangue, devido a uma maior disponibilidade de precursores de 

glucose no fígado (H. A. Seifi et al. 2007; Andrews et al. 2004; Forslund et al. [s.d.]) 

Os glicocorticóides usados são a dexametasona, betametasona e flumetasona. 

Frequentemente, uma única dose é suficiente, mas muitas vezes pode haver recaídas 2 a 3 dias 

após o tratamento, podendo ser repetida a administração. Existe uma desvantagem de repetir a 

corticoterapia, que se traduz na redução do apetite e da produção de leite (Andrews et al. 2004; 

Radostits et al. 2000).  

A insulina facilita a captação celular de glucose, suprime o metabolismo dos ácidos 

gordos e estimula a neoglucogénese hepática. É administrada em conjunto com glucose ou um 
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glucocorticóide e pode ser de especial valor nos casos iniciais de cetose, que não respondem à 

glucose ou corticoterapia (Smith 2008; Radostits et al. 2000; Hayirli 2006). 

A infusão intravenosa de glucagon em casos induzidos de fígado gordo demonstrou 

resultados promissores na diminuição da infiltração de gordura e aumento do glicogénio 

hepático. Contudo, a administração prolongada não é uma prática corrente (Radostits et al. 2000; 

Smith 2008; Osman et al. 2008; Bobe et al. 2007). 

A vitamina B12 e o cobalto são indicados nas regiões onde a deficiência de cobalto é um 

factor de risco para a cetose. A vitamina B12 é um co-factor essencial no metabolismo do 

propionato, já que intervém no ciclo de Krebs. A concentração hepática desta vitamina encontra-

se reduzida no pós-parto em vacas. Embora tanto o cobalto como a vitamina B12 possam ser 

adicionadas à dieta, a sua eficácia não foi comprovada. A cisteamina (um precursor biológico da 

coenzima A) e também o fumarato de sódio têm sido utilizados para tratar casos de doença. 

(Radostits et al. 2000; Smith 2008; Preynat et al. 2009). 

As vacas com cetose nervosa podem ser tratadas com hidrato de cloral, que serve como 

sedativo e como substrato para bactérias produtoras de precursores glucogénicos (Smith 2008; 

Divers & Peek 2008). 

A recuperação total exige o regresso à ingestão alimentar normal e a terapia de suporte 

pode precisar de ser continuada por vários dias para dar tempo à vaca para manter a 

normoglicemia. Oferecer uma variedade de alimentos pode ajudar ao restabelecimento do apetite 

da vaca (Divers & Peek 2008).    

1.14. Prevenção da cetose 

O controlo de cetose clínica está integralmente relacionado com a nutrição adequada da 

vaca durante o período de seca e em lactação. Este engloba detalhes como: (1) consumo de 

matéria seca; (2) digestibilidade da fibra; (3) distribuição granulométrica; (4) densidade de 

energia; (5) incorporação de gordura em rações de início de lactação; (6) teor de proteína; (7) 

sistemas de alimentação; (8) tamanho do rúmen (Radostits et al. 2000). 

É difícil fazer recomendações gerais para o controle da doença devido às muitas 

condições em que ocorre, à sua provável etiologia múltipla e aos sistemas de alimentação, que 

variam desde aqueles que alimentam com os componentes separadamente àqueles que alimentam 

com rações completas (Radostits et al. 2000).  

As vacas não devem estar subalimentadas, nem ser demasiado gordas na altura do parto. 

É recomendada uma cuidadosa formulação da dieta com base em valores alimentares de 

referência tabelados. Uma frequência de alimentação extremamente baixa e a alimentação dos 
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concentrados separada da forragem ao invés de uma ração completa pode levar a um aumento 

das taxas de cetose (Radostits et al. 2000; Mulligan et al. 2006). 

Nos E.U.A., as vacas secas são normalmente divididas em dois grupos, "longe e perto‖ 

do parto. As vacas ―longe do parto‖ geralmente são alimentadas segundo as orientações da 

National Research Council (NRC): para as vacas secas e as vacas "perto do parto" recebem uma 

ração que está entre a ração param a vaca seca e ração de lactação, a partir das 3 semanas antes 

da data prevista do parto, com o objectivo de maximizar a ingestão de matéria seca e 

proporcionar adequado aporte de energia (Radostits et al. 2000; Ric R. Grummer 2008; Watters 

et al. 2008).  

Nas vacas leiteiras de alta produção, a alimentação com forragens de baixa qualidade 

geralmente conduz a acetonemia. A silagem húmida, contendo muito butirato, é uma das 

principais causadoras de cetose, tal como o feno bolorento ou velho. A mudança súbita da fonte 

de concentrados pode levar à sua recusa, levando a surtos de cetose (Radostits et al. 2000). 

As vacas que estão estabuladas devem fazer algum exercício todos os dias e, em efectivos 

onde a doença é um problema particular durante os períodos de estabulação, os animais devem 

ser colocados na pastagem o mais rapidamente possível na primavera (Radostits et al. 2000). 

A ração deve conter quantidades adequadas de cobalto, fósforo e iodo.  

Se há uma alta incidência numa exploração alimentada com grandes quantidades de 

silagem, é indicada a redução da quantidade de comida durante um período de teste (Radostits et 

al. 2000). 

O propilenoglicol é utilizado para a prevenção de cetose clínica e subclínica. 

Tradicionalmente, as poções de propilenoglicol são usadas por rotina no início da lactação, em 

doses variando 350 a 1000 mL diários durante 10 dias após o parto. Há um efeito linear da dose 

com a glucose plasmática. O propilenoglicol pode também ser adicionado à alimentação, mas 

uma dose de bolus de propilenoglicol é mais eficaz no aumento da glucose sanguínea do que a 

sua incorporação na alimentação. A dose de 1L por dia, administrada como uma beberagem oral 

durante 9 dias antes do parto, também se mostrou eficaz. Em doses acima de 500 mL 

administradas por beberagem ou presente na alimentação, algumas vacas podem desenvolver 

uma ataxia superficial, ou salivação e letargia, (N. I. Nielsen & Ingvartsen 2004; Radostits et al. 

2000; Smith 2008; Ric R. Grummer 2008; Castañeda-Gutiérrez et al. 2009). 

O glicerol é um importante componente estrutural dos triglicerídeos e fosfolípidos, cujas 

propriedades glucogénicas estão bem provadas. O glicerol entra na via metabólica da glucose 

numa etapa diferente de outros precursores glicogénicos. Assim, quando as vacas usam as 

reservas de gordura corporal como fonte de energia, o glicerol e os ácidos gordos são libertados 

na corrente sanguínea. Os componentes do glicerol podem ser convertidos em glucose pelo 
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fígado ou rins para fornecer energia para o metabolismo celular. O glicerol tem demonstrado ser 

um tratamento eficaz contra a cetose em bovinos leiteiros. As vacas alimentadas com 374 g/dia 

de glicerol perderam menos peso e permaneceram em equilíbrio de energia positiva mais do que 

aquelas alimentadas com 174 g /dia de glicerol. Bodarski et al. (2005) referiram que a produção 

de leite aumentou de 14,6 e 12,5 por cento, respectivamente, para vacas alimentadas com 

glicerol a 300 e 500ml/dia durante mais de 10 semanas de lactação. A alimentação com glicerol 

aumentou a proporção de acetato: propionato no rúmen, sem alteração da digestibilidade total. 

Um relatório preliminar de um estudo experimental (Wang et al 2009) com doses maiores de 

glicerol mostrou que este, administrado oralmente na dose de 1, 2 ou 3 L elevou as 

concentrações de glucose no sangue a 16, 20 e 25% dos valores pré-tratamento de 0,5 horas após 

o tratamento e que estas concentrações permaneceram elevadas durante 8 horas. Concluiu-se que 

uma dose de 1L foi eficaz para aumentar a produção de leite e reduzir os CC urinários. O 

glicerol, como um componente constante na dieta de vacas leiteiras na transição não é eficaz, e, 

possivelmente, pode ser cetogénico quando usado continuamente. O glicerol deve ser utilizado 

apenas na alimentação de animais com hipoglicemia e não como um componente da dieta (Wang 

et al. 2009; Radostits et al. 2000; V. R. Osborne et al. 2009; Donkin et al. 2009). 

O ácido propiónico é absorvido pela parede do rúmen, é transportado para o fígado onde 

é convertido em glucose via neoglucogenese, resultando num aumento nos níveis desta no 

sangue. A alimentação com 110 g/dia durante 6 semanas, com início no parto, tem dado bons 

resultados na redução da incidência de cetose clínica bovina e melhoria da produção. Como não 

é palatavel tem o risco de reduzir o consumo de alimentos. A alimentação com suplementos 

contendo ácido propiónico e/ou os seus sais 3 semanas antepartum e 3 semanas postportum teve 

um efeito benéfico sobre a produção de leite, mas um efeito variável na redução da cetose 

subclínica (Radostits et al. 2000; Weiss et al. 2008; Lemosquet, Delamaire et al. 2009; 

Lemosquet, Raggio et al. 2009). 

Os ionóforos alteram a flora bacteriana do rúmen, levando a uma diminuição das 

bactérias gram-positivas, protozoários e fungos e aumento de bactérias gram-negativas. O efeito 

líquido destas mudanças na flora bacteriana é o aumento da produção de propionato e 

diminuição na produção de acetato e butirato proporcionando mais precursores glucogénicos. Os 

ensaios de campo com monensina demonstraram uma redução no BHBA plasmático e uma 

menor prevalência de cetose clínica. A monensina pode ser administrada em forma de uma 

cápsula de libertação lenta. Os ionóforos não são autorizados para inclusão em rações para vacas 

em lactação, em alguns países (Petersson-Wolfe et al. 2007; Radostits et al. 2000; 

Markantonatos et al. 2009) 
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A niacina tem um efeito antilipolitico e induz aumento da glucose e insulina no sangue. 

Há evidências que indicam que a niacina dada na alimentação não tem um efeito benéfico sobre 

a cetose subclínica em bovinos. Tem sido sugerido que a niacina deveria ser fornecida a partir 

das 2 semanas que antecedem o parto até as 12 semanas após este (Smith 2008; Radostits et al. 

2000; Hayirli 2006; Ric R. Grummer 2008). 

A monitorização bioquímica dos efectivos leiteiros para a cetose subclínica e a adequação 

da alimentação peri-parto pode ser realizada utilizando estimativas de glucose no sangue, numa 

amostra de vacas na sua segunda semana de lactação. Os níveis de glucose no sangue abaixo de 

35 mg/dL sugerem cetose subclínica. Para cada vaca, as estimativas de glucose no sangue devem 

ser feitas cerca do dia 14 postpartum (Radostits et al. 2000).  

Mais comummente, são recomendados testes de CC na urina ou no leite de vacas, na 

primeira ou segunda semana de lactação, para a detecção precoce da cetose e instituir um 

tratamento evitando perdas de leite e doenças associadas a esta. Outra recomendação é testar as 

vacas rotineiramente, como, por exemplo, num dia específico a cada semana. Isto deve ser 

acoplado com o índice de condição corporal (BCS) para monitorar a eficácia do programa 

nutricional. A quantificação de glucose plasmática associada com o BHBA plasmático é o 

melhor modelo de predição de acompanhamento do balanço energético dos bovinos em 

pastagem e com CC no leite, numa exploração. No entanto, a variação de CC no leite é elevado e 

é necessária uma amostragem frequente para uma estimativa precisa (Andrews et al. 2004; 

Radostits et al. 2000; Bernabucci et al. 2005). 
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2. Identificação de animais com cetose durante o acompanhamento dos serviços 

clínicos veterinários 

 

2.1.Objectivos 

Este estudo teve como objectivos: 

- Avaliar os níveis de BHBA e glucose em animais com suspeita de cetose clínica ou 

subclínica, para ajuda no diagnóstico; 

- Analisar o historial clínico dos animais com cetose; 

- Avaliar o maneio alimentar e de vacas secas nas explorações leiteiras onde foram 

encontrados animais positivos a esta doença; 

- Perceber a importância de um correcto diagnóstico e monitorização de animais com 

cetose. 

 

2.2.Material e métodos 

Este estudo foi realizado na área social da PROLEITE – Cooperativa de Produtores de 

leite do Centro Litoral CRL, durante o acompanhamento dos serviços clínicos veterinários. Foi 

realizado no período de 15 de Setembro de 2009 a 20 de Janeiro de 2010. Durante o período 

acima referido, assisti a 732 consultas veterinárias. Estas consultas incluíram a área da clínica, 

sanidade animal e maneio reprodutivo, ou seja, ecografia. Durante o primeiro mês e meio, 

acompanhei apenas os serviços veterinários sem efectuar nenhuma recolha de dados sobre o 

tema deste trabalho, pelo facto de o mesmo tema ainda não estar definido. Assim, por este 

motivo, o estudo apenas incidiu sobre 456 animais. 

Durante o referido período, foram seleccionadas 41 vacas leiteiras com historial clínico e 

de sinais clínicos compatíveis com cetose, clínica ou subclínica. Os critérios de inclusão para a 

selecção dos animais foram a história clínica, como a falta de apetite, perda na produção leiteira, 

sialorreia, perda de condição corporal. Também contaram como critérios de inclusão os dias pós 

parto. 

Foi feita colheita sanguínea aquando da consulta para medir a glicemia e o BHBA para 

uma confirmação do diagnóstico clínico (valores de BHBA maoiores ou igual a 1,4mmol/l 

confirmam a cetose). O sangue era retirado da veia jugular aquando da consulta e a análise era 

feita no local. 
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Para a referida análise sanguínea foi utilizada uma máquina Precision Xceed
TM

 

(MediSense Optium glucometer - Abbott Laboratories no Reino Unido). A glicemia era medida 

com Tiras de teste Precision Xtra™ plus para glicemia e o BHBA com tiras de teste Precision 

Xtra™ ß-Ketone. Este medidor é usado por pessoas com diabetes para medição dos corpos 

cetónicos no sangue (BHBA) como parte do programa global da gestão de diabetes, e é uma peça 

importante para monitorizar o aumento dos mesmos em situações de perigo como é a diabetes 

cetoacidótica. 

Foi também avaliado o índice de condição corporal (BCS) das vacas positivas ao teste. 

Foi utilizada uma escala que vai de 1 a 5 pontos de condição corporal, em que 3 é a condição 

corporal ideal. 

Para além destes parâmetros, foi avaliado o maneio do período de seca, ou seja, se existia 

uma separação física e uma alimentação diferente entre vacas secas e vacas em lactação. A 

utilização de unifeed para preparação da alimentação das vacas também foi um parâmetro 

avaliado. 

Figura 1. Máquina Precision Xceed
TM

 com tiras de teste Precision Xtra
TM

 β-Ketone 
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2.3.Resultados 

De acordo com os critérios atrás definidos, dos 456 animais foram seleccionados 41 para 

colheita de sangue e pesquisa de β-hidroxibutirato o que corresponde a 8,99% dos animais 

observados. Dos 41 animais analisados, 17 (41,46%) apresentaram níveis de β-hidroxibutirato 

maior ou igual1,4mmol/l, ou seja, com confirmação de cetose. 

2.3.1. Dados das variáveis contínuas 

A média dos partos por vaca foi 2,53±1,586, com valores que variam de 1 a 6 partos por 

animal. As vacas positivas ao teste encontravam-se em média 15,35±6,051 pós parto, com 

valores que variam de 9 a 30 dias. Os animais positivos ao teste apresentavam um BCS em 

média de 3,412±0,923, variando o BCS de 2 pontos no mínimo a 4,5 pontos. As vacas 

apresentavam um nível médio de glucose de 61,88±30,552mg/dl; o animal que apresentava 

menor nível de glucose foi de 26mg/dl e o que apresentava maior nível foi de 128mg/dl. O 

BHBA variou num mínimo de 1,4mmol/l a um máximo de 7,2mmol/l, numa média de 

3,594±1,7203 mmol/l. 

2.3.2. Dados das variáveis categóricas 

Dos 17 animais positivos, ou seja, com diagnóstico de cetose, 13 (76,47%) tinham outra 

doença associada, os restantes 4 (23,53%) não apresentavam mais nenhuma doença.

Figura 2. Tiras de teste Precision Xtra™ plus para glicemia Figura 2. 1 Figura 2. Tiras de teste Precision Xtra plus para glicemia 
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Tabela 1. Parâmetros avaliados em animais com cetose no trabalho de campo. 

Nº 

animal 

n.º 

Partos 

Dias 

Pós 

parto 

Produção 

leiteira 

Outra 

doença 

associada 

Tipo de patologia associada Indice de 

condição 

corporal 

Glucose 

(mg/dL) 

β-

hidroxibutirato 

(mmol/L) 

Separação 

de vacas 

secas 

Alimentação 

prepaeada com 

unifeed Digestiva Reprodutiva Mastite Outra 

1 1 25 34 Sim DAE    3,5 32 4,6 Não Não 

2 3 21 24 Não     3,5 26 5,2 Não Não 

3 6 10  Não     4,5  7,2 Sim Sim 

4 2 12 20 sim DAE    2,5 95 2,4 Não Não 

5 3 30 28 Sim DAE    2,5 53 2,5 Sim sim 

6 5 11  Sim DAE Metrite   4,5 128 4,4 Sim Não 

7 1 13  Sim DAE Retenção 

placentária 

  4 52 1,7 Sim Sim 

8 3 10 45 Sim DAE    4 54 3,4 Sim Sim 

9 1 21  Sim    Hipocalcemia 2 124 5,3 Não Não 

10 2 10 40 Sim DAE Retenção 

placentária 

  4,5 61 2 Sim Sim 

11 1 15 23 Sim     2,5 30 5,9 Sim Não 

12 1 14  Sim  Metrite   2,5 54 4,9 Não Sim 

13 2 10 30 Sim DAE Retenção 

placentária 

  4 49 1,4 Sim Sim 

14 5 9 34 Sim DAE Metrite   4,5 84 3,2 Sim Sim 

15 3 15 14 Sim DAE  Mamite  4 55 3,3 não Não 

16 3 15 28 Não     2 47 1,5 Sim Sim 

17 1 20 8 Não     3 46 2,2 Sim Não 
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Dos 13 animais com outra doença associada, 10 (76,92%) apresentavam patologia 

digestiva (DAE), 6 animais (46,15%) tinham patologia reprodutiva associada (retenção 

placentária; metrite), 1 (7,69%) apresentava mastite e outro (7,69%) tinha tido uma 

hipocalcemia. Contudo, dos 13 animais com outra doença associada, 6 (46,15%) apresentavam 

mais que uma doença associada. Deste modo, 5 animais (38,46%) apresentavam patologia 

digestiva (DAE) associada com patologia reprodutiva (retenção placentária; metrite) e 1animal 

(7,69%) apresentava patologia digestiva (DAE) associada a mastite.  

Dos animais positivos, 6 (35,29%) pertenciam a explorações onde não havia separação da 

alimentação nem do espaço entre vacas secas e vacas em lactação, os restantes 11 animais 

(64,61%) pertenciam a explorações onde havia separação entre vacas secas e vacas em lactação. 

Quanto à preparação da alimentação com unifeed, 9 (52,94%) vacas encontravam-se em 

explorações onde este era utilizado, as restantes 8 (47,06%) encontravam-se em explorações 

onde este não era utilizado. 

 

2.4.Discussão  

De acordo com a bibliografia, a cetose é uma doença que ocorre nas primeiras oito 

semanas pós parto, com um pico de incidência por volta da terceira semana, o que demonstra 

estar de acordo com os resultados obtidos, apesar da pequena amostragem (N. I. Nielsen et al. 

2005; Enjalbert et al. 2001; Divers & Peek 2008; Andrews et al. 2004; Hutjens 2005). De acordo 

com Radostits et al (2000), os bovinos de qualquer idade podem ser afectados, mas a doença 

aumenta a partir de uma baixa prevalência ao primeiro parto para um pico no quarto. As taxas de 

incidência de cetose clínica em lactação encontradas num estudo que envolveu 2415 vacas 

primíparas e 4360 vacas multíparas, foram 1,5% e 9%, respectivamente (Radostits et al. 2000).   

A maioria dos animais positivos apresentou um BCS acima do normal ou no limiar, ou 

seja, igual ou acima de 3,5 pontos. O que indica que eram vacas com condição corporal 

excessiva ao parto. Tem sido consistente entre os estudos publicados o aumento da incidência de 

cetose em vacas com BCS ao parto (Bewley & Schutz 2008; Roche et al. 2009; Jorritsma et al. 

2003; Hutjens 2005). As vacas que têm um maior BCS durante o período seco tendem a ter um 

aumento mais lento do consumo de matéria seca durante a primeira semana pós-parto, após a 

queda no consumo de alimentos pouco antes do parto. Deste modo, durante o NEB, os níveis de 

AGNE estão elevados, particularmente para nas vacas com excesso de condição corporal 

(Bewley & Schutz 2008; Jorritsma et al. 2003).  

Gillund et al. (2001) observaram uma duplicação do risco de cetose em vacas leiteiras 

com BCS ao parto superior a 3,5 em comparação com aqueles com BCS parto de 3,25. Roche et 
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al. (2007c) relataram correlações moderadas (r = 0,51) entre BCS no parto e perda BCS no pós-

parto, o que implica que as vacas com condição excessiva ao parto, em média, mobilizam mais 

gordura no início da lactação (Bewley & Schutz 2008; Roche et al. 2009). 

Duffield (2000) refere que tanto a incidência de cetose clínica como subclínica aumentou 

com a elevação do BCS no parto. Busato et al. (2002) demonstraram que as vacas com BCS 

superior a 3,25 antes do parto e vacas que perderam mais do que 0,75 unidades de BCS durante 

as primeiras 8 semanas de lactação mostraram sinais de cetose subclínica (Bewley & Schutz 

2008). Estas conclusões são consistentes com o perfil metabólico apresentado por Roche (2007), 

que referiram uma interacção entre o BCS ao parto (nível de alimentação antepartum), nível da 

alimentação postpartum e concentração circulante de corpos cetónicos. As concentrações 

plasmáticas de BHBA eram 50 a 100 por cento maiores em vacas que pariram com BCS 3 e 

sofreram uma restrição alimentar postpartum do que as vacas que pariram com BCS 2,85 e 

submetidos à mesma restrição alimentar. Estes dados mostram a duplicação das probabilidades 

de cetose, com apenas uma diferença de 0,25 pontos de BCS no parto, destacam a sensibilidade 

do peri-parto das vacas leiteiras a pequenas diferenças de BCS no que diz respeito à cetose 

(Roche et al. 2009; Roche et al. 2007; Gillund et al. 2001). 

A maioria dos animais positivos apresentava, para além da cetose, uma outra doença 

associada, destacando-se a patologia digestiva, como o deslocamento de abomaso à esquerda 

(DAE) e patologia do foro reprodutivo. As vacas com marcada mobilização de gordura peri-

parto ou hipercetonemia têm um risco aumentado para deslocamento de abomaso (DA). Se a 

hipercetonemia é um contribuinte ou consequência do DA é discutível, mas, nos estudos actuais 

e anteriores, as concentrações elevadas de BHBA foram detectadas antes do diagnóstico do DA. 

A correlação genética significativa entre a cetose e DA também foi referida (Hesam A. Seifi et 

al. [s.d.]) 

As concentrações de AGNE e BHBA podem prever o Deslocamento de Abomaso (DA). 

O melhor ponto de referência de BHBA para o DA foi de 1000 µmol / L na semana pós-parto. 

Os resultados do estudo de LeBlanc et al. (2005) indicam que a concentração sérica de BHBA na 

semana postpartum foi um marcador mais sensível e específico do que os AGNE ou 

concentração de Ca. As probabilidades de DA foram 25 vezes maiores em vacas com uma 

concentração sérica de BHBA maior ou igual a 1000 µmol/L na semana postpartum. Esta é uma 

magnitude muito maior de associação com um limiar ligeiramente inferior aos relatados 

anteriormente por LeBlanc et al. (2005) e Duffield et al. (2009), onde a concentração sérica de 

BHBA maior ou igual a 1200 µmol/L na semana pós-parto foi associada com um maior risco de 

DA. Também têm sido relatadas fortes associações entre as concentrações de AGNE pré-parto e 
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o risco de DA. A associação da hipercetonemia durante o início de lactação com aumento do 

risco de DA é coerente com tal declaração (Hesam A. Seifi et al. [s.d.]; S. J. LeBlanc et al. 2005; 

Cardoso et al. 2008; Cameron et al. 1998)  

Uma das razões pelo que as doenças infecciosas podem estar associadas a uma 

inadaptação ao período de transição, é a imunossupressão substancial no peri-parto. A gravidade 

desta imunossupressão é agravada por factores como NEB, hipocalcemia e o aumento dos níveis 

circulantes de cortisol por períodos prolongados, em torno de parto. Além disso, foi estabelecido 

que as vacas leiteiras submetidas às exigências da fase final da gestação, parto ou lactação 

podem ser submetidas a stress oxidativo ou a produção de espécies reactivas de oxigénio (ROS). 

As células do sistema imunitário são sensíveis ao stress oxidativo, pois as suas membranas 

celulares contêm altas concentrações de ácidos gordos polinsaturados, que são vulneráveis à 

peroxidação lipídica produzindo grandes quantidades ROS (Mulligan & Doherty 2008; Moyes, J. 

K. Drackley et al. 2009). 

A oxidação de AGNE no fígado resulta num aumento da produção de ROS, na 

diminuição da actividade da paraoxonase e no aparecimento do stress oxidativo. Isto pode estar 

ligado à depressão do sistema imunitário no início da lactação, tornando as vacas leiteiras mais 

vulneráveis a infecções bacterianas, nesse momento (D. G. Morris et al. 2009; Grinberg et al. 

2008).  

Vários pesquisadores examinaram o efeito de altas concentrações de AGNE, semelhante 

à das vacas durante NEB pós-parto, em função das células imunológicas in vitro. Scalia et al. 

(2006) observaram que os neutrófilos de sangue de bovinos incubados com 2 mM de AGNE não 

inibiram a capacidade de fagocitose, mas que a viabilidade celular foi reduzida e a necrose 

celular e a actividade oxidativa foram aumentadas quando comparadas com as células incubadas 

em meio controle sem AGNE (Moyes, Larsen et al. 2009). 

Há um comprometimento da imunidade celular, com aumento das concentrações de 

corpos cetónicos. Suriyasathaporn et al. (1999) examinaram o efeito de concentrações 

fisiológicas de BHBA na quimiotaxia in vitro de leucócitos de bovinos. Eles referiram que os 

leucócitos incubados em meio de cultura (representando as vacas durante o período pós parto), 

suplementado com concentrações elevadas de BHBA (1,6 mM), teve um quimotaxia reduzida 

quando comparadas com as células incubadas em meio controle sem BHBA. Os pesquisadores 

também investigaram a relação entre as concentrações circulantes de BHBA e a actividade dos 

neutrófilos de bovinos. Franklin et al. (1991) estudou os efeitos da cetona, acetato, butirato e 

glucose na proliferação de linfócitos in vitro de bovinos. Eles observaram que o soro com alta 
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concentração de BHBA (mais de 6,25 mM) inibiu a proliferação de linfócitos em 60%, quando 

comparado com meios de cultura controlo (Moyes, Larsen et al. 2009). 

A retenção de placenta e infecção do útero após o parto são manifestações de uma 

imunidade reduzida no período peri-parto. É interessante que a retenção de placenta tem sido 

associada a níveis elevados de AGNE, reduzindo o consumo de ração no período pré-parto, e que 

as estratégias mais adequadas para a prevenção são aquelas associadas à saúde peri-parto e boa 

imunidade (Mulligan & Doherty 2008) 

A metrite puerperal é uma complicação bacteriana frequente do puerpério, que foi 

acompanhada por níveis plasmáticos elevados de factor de necrose tumoral (TNF) e proteínas de 

fase aguda (haptoglobina, 1-ácido glicoproteína), aumento do conteúdo de AGNE e baixas 

concentrações de insulina (Kerestes et al. 2009; Walsh et al. 2007). 

Moyes et al (2009) observaram que o aumento das concentrações AGNE e BHBA 

plasmáticos estão relacionados com o desenvolvimento de mastite no pós-parto e durante a 

lactação. O aumento da concentração de AGNE é um indicador do aumento da lipólise. 

Consequentemente, as vacas que desenvolveram mastite clínica e mastite subclínica durante a 

primeira semana de lactação tinham mobilizado mais reservas de tecido corporal para obtenção 

de energia do que as vacas que não desenvolveram mastite. Os dados de um estudo 

epidemiológico em grande escala indicaram que as vacas com BHBA superior ou igual a 1,0 

mM estavam predispostas a mastite nas 4 semanas de lactação que se seguiam (Moyes, Larsen et 

al. 2009). 

As vacas com problemas de saúde peri-parto, tais como retenção de placenta, síndrome 

da vaca gorda e hipocalcemia puerperal, foram relacionadas com uma menor ingestão alimentar. 

No período pós-parto precoce, várias citocinas, incluindo o TNF, interleucina 1 e interleucina 8, 

lançadas como um componente da resposta imune em condições inflamatórias, tais como a 

mastite, endometrite, podem reduzir o consumo de ração. Além disso, Goff (2003) tem 

extrapolado que o custo de energia de uma resposta inflamatória para uma vaca leiteira de 600 

kg de peso corporal pode atingir 4 Mcal / dia, e isso tem consequências deletérias para as vacas 

já no NEB (Mulligan et al. 2006) 

Num dos animais com diagnóstico positivo de cetose havia um historial de hipocalcemia. 

LeBlanc el al. (2005) referem que a hipocalcemia pode ser sintomática de uma ingestão 

inadequada de alimentos pré parto, o que leva a outros riscos directos como DA e elevação da 

concentração de AGNE com consequente cetose subclínica (S. J. LeBlanc et al. 2005). 

O mais comum, para análise de cetonemia, é medir o β-hidroxibutirato (BHBA) do 

plasma ou soro. O BHBA é o corpo cetónico predominante em circulação. As concentrações 
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plasmáticas de BHBA correlacionam significativamente com as concentrações plasmáticas de 

acetoacetato, mas este é instável, enquanto as amostras de BHBA são relativamente estáveis. As 

vacas normais têm as concentrações plasmáticas de BHBA inferiores a 1000µmol/L, vacas com 

cetose subclínica têm concentrações superiores a 1400µmol/L, embora muitos autores 

considerem que acima de 1200µmol/L se trate já de uma cetose subclínica. As vacas com cetose 

clínica têm concentrações muitas vezes superiores a 2500µmol/ L de BHBA plasmático 

(Enjalbert et al. 2001; N. I. Nielsen et al. 2005; Radostits et al. 2000; Yameogo et al. 2008).  

A cetose caracteriza-se por apresentar uma hipoglicemia (Andrews et al. 2004; Radostits 

et al. 2000). Contudo, nos resultados observados nem sempre se observou hipoglicemia, 

principalmente quando a cetose se encontrava associada a outras doenças. Isto está de acordo 

com Radostits et al (2000), que referem que na cetose secundária a outras doenças, geralmente 

os níveis de glucose no sangue aparecem acima de 40 mg / dL, muitas vezes muito acima do 

normal. Morris et al. observaram a elevação das concentrações de insulina e de glucose 

plasmática após infusão de lipopolissacarideo (LPS) da parede celular de Escherichia coli. 

Embora a energia necessária para provocar uma resposta imune em bovinos ainda seja 

desconhecida, a glucose demonstrou ser a fonte de energia metabólica preferida, ao invés dos 

aminoácidos, dos corpos cetónicos ou dos ácidos gordos, para as células imunes realizarem as 

suas funções (Radostits et al. 2000; D. G. Morris et al. 2009). Isto pode explicar a elevação da 

glicemia em animais que apresentavam cetose conjuntamente com processos inflamatórios. 

Outra razão para haver uma hiperglicemia deve-se ao uso de glicocorticóides nos dias que 

precederam a medição da glicemia. Após a administração de glicocorticóides, ocorre uma 

hiperglicemia, dentro das 24 horas que se seguem, e parece resultar de um reposicionamento de 

glucose no organismo, inibindo o uso de glucose nos tecidos periféricos, ao invés de 

neoglucogénese (Andrews et al. 2004; Radostits et al. 2000; H. A. Seifi et al. 2007). 

Foi observado que uma maior percentagem de vacas com cetose pertencia a explorações 

onde havia uma separação física e na alimentação entre vacas secas e vacas em lactação. 

Provavelmente devido ao facto de a amostra ser pequena, isto contradiz estudos anteriores. 

Vários autores referem que as vacas que apresentam um excessivo BCS no período de seca tem 

maior tendência a desenvolver cetose no início da lactação. Isto deve se ao facto de demorarem 

mais tempo a retomarem uma ingestão adequada de alimento pós-parto. O excesso de BCS 

durante o período de seca deve-se, geralmente, a um mau maneio alimentar em consequência da 

ingestão de uma dieta altamente energética, característica de vacas em lactação (Divers & Peek 

2008; R.R. Grummer 2007; Roche et al. 2009).   
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Verificou-se que a percentagem de animais com cetose foi maior em explorações onde é 

utilizado o unifeed. Este resultado contradiz estudos anteriores que afirmam que a utilização de 

unifeed diminui a incidência de cetose (Hutjens 2001; Radostits et al. 2000; Khalili et al. 2006). 

Kolver e Muller (1998) indicaram que a ingestão de matéria seca é maior e o grau de NEB 

experimentado no início da lactação é menor para vacas alimentadas com TMR, ou seja, 

alimentação preparada com unifeed, em comparação com vacas que andam em pastagens. O uso 

de TMR também facilita o uso de alimentos palatáveis, tais como melaço, que mostraram 

melhorar o balanço energético em vacas no período de transição (Mulligan et al. 2006). Os 

resultados observados não estão de acordo com a bibliografia, muito provavelmente devido ao 

reduzido tamanho da amostra.  
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3. Conclusão  

 Como conclusão, verifica-se que é essencial descartar a possibilidade de uma vaca 

leiteira de alta produção apresentar uma cetose subclínica ou clínica. Os kits de diagnóstico de 

cetonemia revelaram-se essenciais no correcto diagnóstico de uma cetose. Verificou-se que nem 

sempre a prática clínica é eficaz num diagnóstico correcto, pois a utilização dos kits permitiu 

que, em situações incorrectamente diagnosticadas como cetose, fosse instituída uma correcta 

terapêutica, podendo assim ajudar na diminuição de encargos económicos. 

Igualmente útil foi o diagnóstico de cetose secundária, pois a aplicação de terapêutica 

para a cetose como co-adjuvante da terapêutica da doença principal levou a um aumento da taxa 

de sucesso nos tratamentos, bem como a uma diminuição da mortalidade de animais. 

Verificou-se, também, que, apesar de todos os esforços que se fazem no maneio alimentar 

dos bovinos leiteiros, como a utilização do unifeed ou um maneio correcto do período de seca, 

nem sempre surtem sucesso na prevenção de doenças metabólicas como é a cetose. Deste modo, 

deve sempre ter-se em conta esta doença no início da lactação, mesmo que o maneio aparente ser 

o mais correcto. 

Para finalizar, a cetose continua a ser uma doença relevante nas vacas leiteiras de alta 

produção, levando, por vezes, a elevadas perdas económicas. 
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