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1. RESUMO 

A glicose sanguínea exerce um papel fundamental no organismo, sendo o 

principal regulador do metabolismo de energia. Durante a gestação, a demanda de 

glicose é constante, no qual se observa alterações nos parâmetros hematológicos. O 

presente trabalho aborda a mensuração dos níveis de glicose e indicadores de 

saúde das vacas leiteiras nos diferentes estágios da lactação através dos 

parâmetros hematológicos realizados nas semanas que antecedem o parto 

(denominadas -2 e -1) e, nas semanas 1,3,5 e 8 pós parto. Será realizado exame 

clínico para descartar animais doentes ou suspeitos de doença previamente a cada 

coleta. Para dosagem dos parâmetros hematológicos será empregado tubos como 

anticoagulante de 5 ml contendo solução do ácido etilenodiaminotetra-acético 

tripotássico (EDTA-K3) a 10% e tubos de 5ml com fluoreto de sódio para dosagem 

de glicose plasmática. Todas amostras de sangue serão obtidas através de punção 

venosa e os parâmetros hematológicos e a determinação de glicose realizados em 

laboratório de análises clínicas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A adaptação metabólica é um processo importante para a produção de leite 

em vacas de alta produção leiteira. A fisiologia das mudanças hematológicas e 

endócrinas durante o pós-parto é complexa e muitas respostas homeostáticas são 

importantes para obter o máximo da produção de leite (Pires, et. al. 2010). O perfil 

hematológico é uma ferramenta diagnóstica útil nos diferentes estágios do ciclo 

produtivo de vacas leiteiras. Várias alterações nos parâmetros hematológicos podem 

ser observadas durante a gestação em diferentes espécies animais e fazem parte da 

adaptação da fêmea ao período reprodutivo em que ela se encontra. O 

acompanhamento de parâmetros hematológicos em bovinos e o estudo da sua 

relação com outros parâmetros sanguíneos, como a glicose, são métodos que 

podem ser utilizados para avaliar a resposta do organismo frente aos processos 

fisiológicos de cada fase do ciclo produtivo em vacas leiteiras. 

 As alterações hematológicas relacionadas à lactação podem variar entre 

rebanhos e os baixos parâmetros eritrocitários durante este período podem estar 

relacionados com o nível de produção leiteira, com a nutrição do animal e com o 

aumento do volume plasmático. Diversos estudos indicam que a alta incidência de 

doenças durante e após o período de transição está ligada à imunossupressão 



associada ao estresse, comum em vacas leiteiras. Alterações no sistema imune de 

vacas leiteiras durante o periparto e início da lactação foram relatadas por diversos 

pesquisadores, e com o manejo cada vez mais intensificado em rebanhos leiteiros, o 

risco de distúrbios metabólicos pode aumentar (Oliveira, et. al. 2011) As alterações 

metabólicas ocorrem geralmente no início da lactação e são frequentemente 

associadas a mudanças no manejo, na alimentação e na composição da dieta, mas 

também com alterações dos níveis hormonais que ocorrem durante o periparto. Uma 

forma de se avaliar o metabolismo de vacas no pós-parto é por meio da 

determinação dos parâmetros metabólicos que auxiliam no diagnóstico das 

principais doenças puerperais, tais como o deslocamento de abomaso, a cetose e a 

lipidose hepática (Lago, et. al. 2004). Segundo Whitaker (2000), a análise dos 

metabólitos sanguíneos em vacas leiteiras, juntamente com dados de produção, pico 

e curva de lactação e variações no escore de condição corporal é útil para avaliar o 

perfil reprodutivo e nutricional do animal, bem como auxiliar na prevenção e no 

diagnóstico de distúrbios metabólicos. 

 Embora diferenças genéticas dos rebanhos, ambiente e manejo possam 

interferir no metabolismo, a glicose é um dos parâmetros metabólicos mais utilizados 

para mensuração de metabolismo. O principal regulador do metabolismo de energia, 

nos mamíferos,é a glicose sanguínea. Nos ruminantes, esta possui maior 

importância, pois apenas 5% da glicose ingerida é absorvida diretamente. Grande 

parte da glicose oriunda da dieta sofre fermentação rumenal, sendo convertida a 

ácidos graxos voláteis e, com isto, faz-se necessário um constante estado de 

gliconeogênese para suprir a demanda de glicose (Lago, et. al. 2004). 

 

3. OBJETIVO 

A partir de estudos que revelam que o fim da gestação e o início da lactação 

representam uma difícil fase para a vaca leiteira, devido à grande demanda 

metabólica, este trabalho tem como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos 

como indicadores de saúde de vacas leiteiras e sua possível relação com os níveis 

de glicose nos diferentes estágios de lactação. 

 

4. METODOLOGIA 

Serão selecionadas 10 vacas multíparas, pertencentes a rebanhos comerciais 

considerados como sistemas intensivos de semiconfinamento de leite. Após o 



exame clínico e verificação das condições exigidas para o estudo, serão analisadas 

amostras dos animais clinicamente saudáveis. As coletas de amostras serão 

realizadas nas semanas que antecedem o parto (denominadas -2 e -1), e nas 

semanas 1, 3, 5 e 8 pós parto. Todas as amostras de sangue serão obtidas 

mediante punção venosa, em tubos de 5 mL contendo solução do ácido 

etilenodiaminotetra-acético tripotássico (EDTA-K3 ) a 10%, como anticoagulante 

para a realização dos parâmetros hematológicos, e em tubos de 5 mL com fluoreto 

de sódio para a dosagem da glicose plasmática. Previamente a cada coleta de 

sangue, será realizado exame clínico para descartar qualquer animal doente ou 

suspeito de doença (problemas podais, endometrite, mastite, cetose e acidose 

clínica) (Radostits, 2002). Os parâmetros hematológicos serão realizados em 

laboratório de análises clínicas, sendo confeccionado esfregaço em lâmina, 

mensuração de valores totais de eritrócitos e leucócitos, mensuração de hematócrito 

por técnica de microcapilaridade e determinação de hemoglobina por técnica 

colorimétrica. A partir do esfregaço sanguíneo corado de cada animal, será realizada 

a contagem diferencial de leucócitos e avaliação da morfologia celular. A 

determinação da glicose plasmática será realizada através de provas enzimáticas 

colorimétricas, utilizando equipamentos semi-automáticos e reagentes comerciais, 

em laboratório terceirizado. Para análise dos resultados, serão empregados testes 

estatísticos de acordo com as variáveis e suas correlações.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As 10 vacas leiteiras selecionadas, ambas no terço final da gestação, foram 

avaliadas clinicamente no qual foi mensurado a frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura retal e tempo de preenchimento capilar, onde os 

parâmetros vitais se encontraram dentro da normalidade.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das análises laboratoriais para mensuração dos parâmetros 

hematológicos e dosagem de glicose, espera-se resultados que confrontem ou 

apoiem a literatura, com apresentação de valores dentro da normalidade para cada 

fase de lactação, indicando alterações hematológicas e metabólicas previstas e 

esperadas, não sendo consideradas patológicas. 
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