
O que os produtores 
tentam fazer durante  
Os 90 Dias Vitais?
• Manejar o sistema imune

• Manejar o balanço energético

O que leva à 
imunossupressão durante 
Os 90 Dias Vitais?
• Mudanças endócrinas

• Fatores estressantes fisiológicos

•  Fatores estressantes  
do ambiente e do manejo

Quais são as 
características da 
imunossupressão durante 
Os 90 Dias Vitais?
• Redução na função dos neutrófilos

• Redução na função dos linfócitos

Doenças dos 90 Dias 
Vitais relacionadas à 
imunossupressão:
• Retenção de placenta3

• Metrite2

• Mastite4

Os 90 Dias Vitais – balanço energético e 
imunossupressão
Os 90 Dias Vitais

Os 90 Dias Vitais são definidos como o período de tempo de cerca de dois me-
ses antes do parto até um mês após o parto. Durante este período de 90 dias vá-
rias alterações físicas e metabólicas ocorrem na vaca que contribuem para even-
tos inter-relacionados e em cascata que influenciam tanto resultados produtivos 
como não produtivos. Há muitas práticas que os produtores e seus consultores 
utilizam para evitar resultados indesejados e maximizar o bem-estar dos animais 
durante este período. Estas práticas são na sua maioria tentativas diretas para 
gerenciar tanto a função imunológica quanto o balanço energético.

Desafios imunológicos no peri-parto

O sistema imunológico é essencial para a vida, uma vez que protege os ani-
mais contra a invasão microbiana. A defesa contra a infecção depende  
das defesas não específicas imediatas do sistema imune inato e pelas defesas 
mais lentas e específicas do sistema imune adquirido. Embora estes dois siste-
mas sejam frequentemente discutidos como respostas separadas com caracte-
rísticas distintas, eles funcionam em sincronia e constantemente se comunicam 
um com o outro.

Quando há comprometimento do sistema imunológico, as vacas ficam mais sus-
cetíveis a doenças. Alterações endócrinas e estresses fisiológicos do período de 
transição levam ao comprometimento da função imunológica. Quase todas as va-
cas leiteiras experimentam algum grau de imunossupressão durante as duas ou 
três semanas antes e após o parto. Tipicamente, esta supressão representa um 
declínio de 25-40% na função dos neutrófilos e linfócitos1, ambos desempenham 
um papel importante na defesa contra doenças infecciosas. Enquanto este com-
prometimento é multifatorial, algumas funções imunes comprometidas podem es-
tar relacionadas1:

• Balanço energético 
• Ácidos graxos não-esterificados (AGNE) 
• Metabolismo de cálcio 
• Glicocorticoides

Quando o sistema imunológico está comprometido, a vaca fica predisposta a 
distúrbios como retenção de placenta2, metrite3 e mastite4.

A dieta devidamente formulada e entregue, um ambiente limpo e decisões de 
manejo são importantes para restaurar a competência do sistema imunológico 
da vaca recém-parida o mais rápido possível após o parto.
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Desafios em relação ao balanço energético

Vacas leiteiras passam por mudanças fisiológicas tremendas desde o final de 
gestação até o início da lactação. Após o parto, o aumento rápido da produção 
de leite aumenta a demanda por energia. Exigências de energia para lactação 
essencialmente duplicam “da noite para o dia”, a partir do parto. Este aumento 
nos requerimentos ocorre quando o aumento da produção de leite é maior que o 
consumo de energia na dieta. 

Carboidratos da dieta são a principal fonte de energia para as bactérias ruminais em 
vacas. A fermentação de carboidratos dietéticos por bactérias no rúmen resulta na 
formação de ácidos graxos voláteis (AGV’s), principalmente de acetato, propionato 
e butirato.

AGV são absorvidos para a corrente sanguínea onde se deslocam para o fígado. No 
fígado, o propionato é convertido em glicose por um processo chamado de gluco-
neogênese. O propionato é o principal AGV convertido em glicose.

A glicose é a fonte primária de energia utilizada por várias células do corpo da vaca, 
bem como na glândula mamária para a síntese da lactose. Há três principais meca-
nismos ou intervenções diretas para aumentar a gliconeogênese no fígado e, conse-
quentemente, a quantidade de glicose disponível para as funções do corpo:

 1. Aumentar a disponibilidade de propionato (AGV), através da dieta

 2. Usar reservas corporais de glicose

 3. Alterar a população de bactérias ruminais produtoras de AGV

Quando a vaca sofre um déficit de energia, ela vai mobilizar reservas corporais 
que podem levar a uma diminuição da condição corporal. Se ela mobilizar re-
servas corporais em excesso, isto pode levar a um elevado nível de corpos ce-
tônicos no sangue, o que pode predispor a vaca a cetose5, deslocamento de 
abomaso5 e exacerbar a imunossupressão neste período1.

Períodos prolongados de balanço energético negativo também podem levar à 
disfunção ovariana6 e desempenho reprodutivo reduzido.
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Por que o balanço 
energético preocupa nas 
vacas no peri-parto?
•  O requerimento de energia 

neste período é maior do que a 
capacidade da vaca consumir 
energia.

Por que a glicose é 
importante?
• A glicose é a principal fonte de 

energia 

• A glicose é utilizada para a 
produção de lactose

• O proprionato é o principal AGV a 
ser convertido em glicose

Quais doenças dos 90 Dias 
Vitais estão relacionadas 
ao balanço energético?
• Cetose5

• Deslocamento de Abomaso5

• DIsfunção ovariana6

-3 0 6
semanas para o parto

consumo de energia

Demanda energética

feto em 
crescimento

produção 
de leite

pr
od

uç
ão

 d
e 

le
ite

10

Requerimentos energéticos durante o peri-parto7

140

120

2 dias pré-parto 2 dias pós-parto

100

80

60

40

20

R
eq

ue
rim

en
to

s 
en

er
gé

tic
os

 (M
J/

D
ia

)

Vaca (725 kg/~1600 lb) Novilha (570 kg/~1260 lb)
0

_port_Pre Launch Detailer #2 Vital 90 Energy&Immune_GBLDRYIRS00021.indd   2 9/12/14   3:12 PM

C132086
Cross-Out


