
VEJA QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
PROBLEMAS DO PERIPARTO

E OS CUIDADOS PARA EVITÁ-LO



O periparto é o período em torno do parto que vai das três semanas 
anteriores até o fim da terceira semana após o final da gestação, também 
conhecido como período de transição.

Devido ao alto requerimento para produção de leite, a vaca em transição 
entra no que é conhecido como Balanço Energético Negativo (BEN), 
quando gasta suas reservas energéticas corporais na forma de gordura 
para a produção de leite. Toda vaca no período de periparto demonstra 
algum grau de BEN, independentemente do manejo ou da dieta, para que 
ela consiga produzir o leite.

Mas isso pode se transformar num problema caso o animal não chegue nesse 
período em condições adequadas de saúde e nutrição, podendo desenvolver 
uma série de doenças e desordens do metabolismo como hipocalcemia, 
deslocamento de abomaso, cetose, retenção de placenta, metrite, laminite, 
entre outras.

Ao longo dos anos, com o melhoramento genético aumentando o potencial 
de produção leiteira, aumentou-se também o risco desses problemas. 
Felizmente, também aumentou o nosso conhecimento acerca desses 
problemas, permitindo medidas efetivas de nutrição, manejo e controle.

O QUE É O PERIPARTO?
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IMPLICAÇÕES DOS PROBLEMAS 
DO PERIPARTO
Garantir a produtividade é o principal objetivo do pecuarista quando investe em 
sanidade do rebanho, e as doenças metabólicas do periparto afetam negativamente 
mesmo antes do aparecimento de sinais clínicos.

Segundo estudo realizado nos Estados Unidos, 30% das perdas de produção de 
leite por conta do deslocamento de abomaso, por exemplo, ocorrem antes de seu 
diagnóstico clínico.

Esses problemas têm desdobramentos ao longo da vida produtiva das vacas: as taxas 
de descarte são maiores naquelas acometidas por desordens metabólicas em algum 
momento da vida.

Além disso, alguns problemas metabólicos do periparto estão associados à ocorrência 
de outros. Por exemplo, a hipocalcemia (deficiência de cálcio na circulação sanguínea) 
aumenta em 23 vezes a chance da vaca desenvolver cetose e em 4 vezes a chance de 
retenção de placenta. Como uma das funções do cálcio é ajudar na contração muscular, 
sua deficiência pode também propiciar o deslocamento de abomaso.

Isso tudo sem contar os impactos negativos na reprodução: a ocorrência de disfunções 
metabólicas do periparto resulta em menores taxas de serviço e concepção, os dois 
índices mais importantes para uma boa eficiência reprodutiva.

Quais as possíveis soluções para esses problemas que se correlacionam e que tanto 
afetam a produtividade?
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PRINCIPAL MEDIDA PARA 
IMPEDIR PROBLEMAS NO 
PERIPARTO
Existe um parâmetro simples a ser observado antes do parto que auxilia 
muito na predição das disfunções metabólicas do periparto: o escore de 
condição corporal (ECC). Esse escore consiste, basicamente, na atribuição de 
uma nota à vaca de acordo com sua quantidade de gordura corporal.

A nota vai de 1 a 5, sendo 1 uma vaca extremamente magra e 5 uma vaca 
extremamente gorda.

Como as vacas perdem muito peso após o parto, elas não devem parir 
muito magras. No entanto, uma vaca muito gorda também não é desejável, 
pois tem maior risco de desenvolver problemas metabólicos. Isso porque o 
sistema nervoso de uma vaca muito gorda entende que ela não precisa se 
alimentar, já que possui muitas reservas de gordura, e assim ocorre redução 
na ingestão de matéria seca e agravamento do BEN, com todas as suas 
consequências. O ideal é encontrar um equilíbrio, representado, segundo 
estudos, por um ECC entre 2,5 e 3 ao parto. O ECC ideal da vaca, aliás, deve 
ser atingido no momento da secagem, de modo que ela não precise perder 
ou ganhar peso quando entrar no período de transição - algo bastante 
desaconselhável.

O produtor que busca melhorar sua lucratividade não pode deixar de contar 
com um bom nutricionista para garantir que seus animais recebam os níveis 
ideais de matéria seca, água, proteínas, aminoácidos, sais aniônicos, ácidos 
graxos, ionóforos, vitaminas, entre outros.

Além do ECC adequado, outras medidas devem ser tomadas para garantir 
um periparto saudável e produtivo. Indica-se que as novilhas sejam 
separadas das vacas para que não haja competição por alimentos e que o 
manejo minimize o estresse térmico.
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Para mais informações sobre manejo, reprodução e saúde, procure os 
conteúdos no nosso portal e se torne um Milk Master:
www.zoetis.com.br/milkmaster


