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RESUMO: Com o avanço de novas biotécnicas da reprodução (TE, FIV e Clonagem) 

exige-se o controle mais apurado da gestação e do parto. O perfil bioquímico tem a 

finalidade de auxiliar no diagnóstico precoce de alterações metabólicas e a 

funcionalidade dos principais órgãos. A Clonagem, apesar de apresentar resultados 

promissores, ainda possui relevante mortalidade pós nascimento. O que tem se 

observado é que as mortes de clones ocorrem pincipalmente nas primeiras 24-48 

horas em sua maioria por dificuldade de adaptação neonatal, caracterizada por 

distúrbios não infecciosos, ligados a alterações bioquímicas, como a hipoglicemia. A 

ausência de informações sobre o perfil glicêmico em clones neonatos, motivou a 

realização desta pesquisa. Desta maneira, faz-se necessário a buscar de parâmetros 

de referência para a curva glicêmica destes animais.    

 

INTRODUÇÃO  

A vida extrauterina de bezerros clonados vem sendo estudada 

progressivamente, já que os animais sofrem com as adaptações do ambiente externo. 

Além disto estes animais sofrem com hipoglicemia e/ou distúrbios de termo regulação 

nas primeiras 24 horas de vida. Este período é caracterizado por estresse, em um 

intervalo muito curto de tempo o neonato tem que assumir o controle de todas suas 

funções (PRESTES & LANDIM-ALVARENGA, 2006) 

A maior parte das mortes dos recém-nascidos ocorre no primeiro ou no 

segundo dia de vida, geralmente causadas por distúrbios não infecciosos, como 

hipotermia, hipoglicemia, hipóxia e anormalidades relacionadas à distocia (PRESTES 

& LANDIM-ALVARENGA, 2006). Considerando esta temática, é de total importância 

que se atente na avalição do perfil glicêmico de neonatos, em vista que, os teores de 

glicose são baixos ao nascimento e aumentam suas concentrações a níveis 

considerados normais em período variado entre 6 e 18 horas de vida (KURZ & 

WILLETT, 1991).  

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é delimitar os valores de referência da curva glicêmica, 

nas primeiras 48 horas de vida de bezerros neonatos clonados, comparando com 

animais controle, baseados em literatura já existente. 

 

METODOLOGIA 



No presente estudo, serão utilizados 20 animais, de ambos os sexos, sendo 

estas de raças distintas como: Nelore, Senepol, Gir, entre outras. Para a realização 

do procedimento experimental, será feito o método de glicemia capilar, obtida por 

punção com um pique na ponta da orelha, para colheita de uma gota de sangue, onde 

será medida imediatamente com tiras-teste eletroquímicas (One Touch Ultra, Johnson 

& Johnson), e leitura pelo aparelho (One Touch Ultra, Johnson & Johnson) para avaliar 

as concentrações glicêmicas de bezerros clonados. 

Serão coletadas quatro amostras de cada bezerro, imediatamente ao 

nascimento e até 48 horas de vida, nos momentos: 0 hora, 6 horas, 24 horas e 48 

horas de vida. Os bezerros selecionados também serão submetidos a exames clínicos 

para a avaliação dos parâmetros vitais pós-nascimento (APGAR), como informações 

adicionais sobre vitalidade. 

  

DESENVOLVIMENTO 

Devido à grande necessidade de se manter um rebanho geneticamente 

superior, temos uma intensificação da produção comercial de animais clonados. 

Entretanto, observamos uma alta taxa de mortalidade pós-parto, principalmente nas 

primeiras 48 horas de vida de bezerros clonados, decorrentes de inúmeros fatores, 

principalmente relacionados à dificuldade de regulação da glicemia. Atualmente, 

existem poucas informações e estudos sobre os valores de referência da curva 

glicêmica em bezerros clonados. Espera-se que os resultados deste projeto possam 

delimitar um valor confiável para a glicemia, auxiliando na redução da mortalidade 

desses animais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O comportamento da glicemia observado até o momento foi semelhante ao 

descrito por KURZ & WILLETT (1991) e EGLI & BLUM (1998), com baixas 

concentrações de glicose ao nascimento e evoluindo com aumento significativo nas 

primeiras 18 horas de vida, sendo ainda, influenciado pela ingestão de nutrientes. 

Chan e colaboradores (1993) atestaram que o aumento dos teores de glicose após o 

nascimento possa estar relacionado ao metabolismo hepático e glicogênio muscular. 

Segundo MASSIP (1980), a elevação da glicose logo após o nascimento pode ser 

consequência das altas concentrações de cortisol no momento do nascimento. 

 



QUADRO 1 -  AVALIAÇÃO GLICEMICA A PARTIR DE 0H ATÉ 48H.  

CLONE RAÇA HORA 
COLETA 

VALOR 
GLICEMIA 

APGAR NO 
NASCIMENTO 

TEMPERATURA FREQ. 
CARDÍACA 

FREQ. 
RESPIRATÓRA 

MUCOSA 

Clone 1 
NELORE 

0 H 
< 10 10 

37,9 140 60 
Hipocorada 

Clone 1 
NELORE 

6 H 
95 - 

38,7 152 60 
Normocorada 

Clone 1 
NELORE 

24 H 
61 - 

38,8 156 76 
Normocorada 

Clone 1 
NELORE 

48H 
72 - 

39,2 152 88 
Normocorada 

Clone 2 
NELORE 

0 H 
26 11 

37,2 148 52 
Normocorada 

Clone 2 
NELORE 

6 H 
36 - 

39,4 112 88 
Normocorada 

Clone 2 
NELORE 

24 H 
90 - 

38,9 128 76 
Normocorada 

Clone 2 
NELORE 

48H 
114 - 

39,6 128 108 
Normocorada 
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