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Introdução 

É surpreendente e gratificante a evolução que a pecuária leiteira teve nos últimos 

anos. Melhorias na seleção genética, no manejo nutricional, sanitário e reprodutivo 

levaram a pecuária leiteira a ter dados produtivos competitivos. Todavia, em qualquer 

setor, as mudanças são rotineiras e importantes para evolução, resultando em novos 

desafios. Seria desmotivador e monótono para os pesquisadores e técnicos da área se 

soubessem tudo sobre vaca de leite.  

Quanto ao manejo sanitário sabe se que problemas relacionados à mastite e 

casco em fazendas de leite existem e que o período de transição é um desafio para a 

saúde da vaca. Tanto a saúde como a doença de uma vaca se inicia neste período.  

Dentre os desafios deste período, destaca-se duas patologias metabólicas, a 

hipocalcemia e a cetose, que quando presentes é fator predisponente para a ocorrência 

de outras patologias.  

Nos últimos anos temos estudado um pouco mais sobre a cetose. Com esse 

intuito, dividimos nossos estudos em quatro partes, a saber: 1- Identificar e validar um 

método prático e barato para o diagnóstico de cetose subclínica no campo; 2- Saber a 

prevalência desta patologia no país; 3- Quantificar seus impactos no sistema de 

produção e; 4- Avaliar medidas de tratamento e controle. Neste artigo, serão abordados 

os resultados observados na parte 1 e 2 desta pesquisa. 

 

Considerações gerais sobre cetose 

 A cetose é uma desordem metabólica relacionada ao metabolismo 

energético que acomete mamíferos. Toda vez que o animal entra em déficit energético, 

dependendo do tempo que permanece este quadro, o animal pode ter cetose. Em vacas 

leiteiras, geralmente ocorre durante o período de transição, principalmente, no pós-

parto, mas pode ocorrer em qualquer fase da lactação, desde que haja déficit de energia. 

Além da ocorrência em vacas em lactação, cetose acomete vacas secas, bezerras, 

doadoras, e recentemente observamos até em vacas de corte durante o período 

reprodutivo. Em breve esses dados serão publicados. Nada de novidade, pois cetose é 

uma patologia associado a déficit energético, ou seja, toda vez que a demanda de 

energia é maior que o suprido pela alimentação, a animal pode ter cetose. 

 Se o déficit energético é alto, as vias metabólicas vão se saturando e como 

consequência passa a ocorrer armazenagem de triglicerídeos (TG) no tecido hepático e 

aumento das concentrações de corpos cetônicos, que leva a ocorrência de esteatose 

hepática e cetose.  

http://www.rraperfeicoamento.com.br/
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A cetose pode se manifestar de duas maneiras: cetose subclínica e clínica. A 

cetose clínica caracteriza-se por rápida perda de escore corporal, diminuição da 

produção, fezes secas, anorexia, ocasionalmente sinais nervosos quando a concentração 

de corpos cetônicos nos fluidos corporais é muito alta (Souza e Souza, 2012). 

Já a cetose subclínica é caracterizada como estágio inicial da cetose clínica, sem 

alterações clínicas, mas com elevação dos corpos cetônicos sanguíneos. As alterações 

mais observadas são hipoglicemia (até 90% da glicose pode ser desviada para síntese de 

lactose) e cetonemia, principalmente Beta Hidroxibutirato (BHBA). Além dessas 

alterações, observa-se também elevação dos níveis de colesterol e aumento de enzimas 

sinalizadoras de lesão no fígado como Aspartato Transaminase (ALT) e Fosfatase 

Alcalina (ALP) devido ao aumento da mobilização de gordura corporal e possíveis 

danos hepáticos causados pelos corpos cetônicos (Duffield, 2011).  

 Um ponto é importante a ser considerado quanto a classificação de cetose 

clínica e subclínica se baseia na concentração de corpos cetônicos. Os dados de 

referência recomendam a seguinte classificação: Normal - 0 até 1,1 mmol/L; 1,2 a 3,4 

mmol/L subclínica e acima de 3,5 mmol/L clínica.  Contudo, temos observados que 

vários animais tem apresentado concentração de corpos cetônicos acima de 3,5 mmol/L 

sem nenhuma manifestação clínica.  

 Quando a concentração de corpos cetônicos aumentam as perdas se iniciam, 

pois este metabólico influência o metabolismo do animal, provocando processos 

inflamatórios no fígado (Shi et al., 2014), interferindo no funcionamento das células 

endoteliais com aumento do fluxo de sangue nas veias porta e hepáticas e diminuição da 

secreção de citocinas em resposta a infecções (Ho et al., 2013), alterações no 

metabolismo de minerais, ácidos graxos e hidratos de carbono (Zhang et al., 2013), 

dentre outros efeitos negativos.   

Em função destas alterações fisiológicas no animal, o aumento nas 

concentrações de corpos cetônicos, frequentemente, está associado com maior risco de 

desenvolver doenças características da produção leiteira, como mastite, metrite, laminite 

e deslocamento de abomaso. Além disso, as perdas ocasionadas por animais que 

desenvolvem quadro de cetose incluem custos associados à morte, descarte, serviços 

veterinários, medicamentos, mão-de-obra, diminuição na produção de leite e na taxa de 

concepção.  
   

Prevalência de cetose no Brasil 

 Em vários países do mundo a prevalência de cetose subclínica tem variado 

de 8% a 34%. No Brasil, os resultados eram inconsistentes para cetose subclínica. 

Todavia, Souza et al. (2015) avaliaram a concentração de corpos cetônicos de 732 vacas 

da raça Holandês, com média de produção de 32,98kg/dia de leite, proveniente de dez 

propriedades leiteiras em sistema intensivo de produção no país. Dos 732 animais 

avaliados, 448 (61,20%) apresentaram concentração de corpos cetônicos normais. Já 

284 animais (38,80%) apresentaram cetose subclínica (Tabela 1). Neste estudo, cinco 

animais apresentaram concentração de corpos cetônicos acima de 3,5mmol/L, mas 

foram considerados como subclínicos, pois não apresentavam nenhum sinal clínico no 

dia do teste. 
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Tabela 1. Taxas de prevalência total (%) de cetose (normal ou subclínica) em população 

de 732 vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção de leite de dez propriedades 

leiteiras localizadas no Brasil 

Variáveis n Observados Prevalência, % 

Animais normais 732 448 61,20 

Cetose subclínica 732 284 38,80 

Fonte: Souza et al. (2015). 

 

Para a análise da concentração de corpos cetônicos os animais foram agrupados em 

quatro extratos segundo os dias em lactação (DEL) que se encontravam. As 

concentrações médias de corpos cetônicos observadas foram de 1,07; 1,15; 1,06 e 1,34 

mmol/L; respectivamente para vacas com DEL menor que 15 dias; entre 16 a 30 dias; 

entre 31 a 45 dias; maior que 46 dias. A concentração e prevalência de corpos cetônicos 

foi maior nas vacas com DEL acima de 46 dias (P=0,001) (Tabela 2 e 3). 

Tabela 2. Dias em lactação (DEL) sobre valores médios da concentração de corpos 

cetônicos totais (mmol/l) em vacas de dez propriedades leiteiras intensivas brasileiras* 

Variável estudada 
Dias em lactação, DEL 

EPM= P= 
<15 16-30 31-45 >45 

Corpos cetônicos totais 

(mmol/L)  

1,07
a
 1,15

a
 1,06

a
 1,34

b
 0,022 0,0001 

abc
 – letras minúscula diferentes na mesma linha, as médias são diferentes.  

* - EPM: erro padrão da média; P: probabilidade.  

Fonte: Souza et al. (2015) 

 

Tabela 3. Taxas de prevalência específicas (%) de cetose (subclínica e clínica) em 

população de vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção de leite, agrupadas por 

dias em lactação, de dez propriedades leiteiras localizadas no Brasil 

Variáveis estudadas 

Dias em lactação 

Menor que 15 

dias 

Entre 16 e 30 

dias 

Entre 31 e 45 

dias 

Maior que 45 

dias 

Número total de 

observações  
222 211 151 148 

Número de animais 

normais 
151 140 103 54 

Número de animais 

positivos 
71 71 48 94 

Prevalência de animais 

positivos, % 
31,98 33,65 31,79 63,51 

Fonte: Souza et al. (2015) 

 

 Duas considerações pode se inferir deste estudo de prevalência de cetose no 

Brasil. O primeiro é que a prevalência foi alta (38,79%) e o segundo dado que chamou a 
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atenção é que vacas com DEL elevado apresentaram concentração e prevalência 

superior de corpos cetônicos. 

 

Prevalência de cetose em Minas Gerais 

 Em 2011, começou-se a traçar um perfil da ocorrência dessa patologia nas 

propriedades do estado de Minas Gerais. Trabalhando com animais de produção média 

de 29,7 litros/dia manejados em sistema de intensivo de produção, no município de 

Esmeraldas/MG, Lima et al. (2011) observaram prevalência de 81% de cetose 

subclínica em animais avaliados nas duas primeiras semanas após o parto e no pico de 

produção de leite. 

Rabelo et al. (2013) avaliaram 24 propriedades leiteiras do estado de Minas 

Gerais, localizadas nas regiões Central, Centro Oeste e Triângulo Mineiro, aferindo 

animais com produção média de 20 litros/dia. Em 19 das 24 fazendas avaliadas tinham 

vacas com quadro de cetose subclínica. Neste mesmo estudo, foi feito um questionário 

com os proprietários ou responsáveis e 91,67% deles relataram não ter histórico do 

problema na propriedade, reafirmando que a cetose ainda é um problema extremamente 

desconhecido nas propriedades. Foram avaliados 152 animais provenientes destas 

propriedades, sendo 63 (41,5%) positivos para cetose subclínica.  

 Em 2014, foram avaliados 326 vacas da raça Holandês, com média de produção 

de 27,55 Kg/dia, manejadas em sistema intensivo de produção, proveniente de cinco 

fazendas localizadas no Estado de Minas Gerais (Souza et al., 2015). Foi feita análise 

das concentrações de corpos cetônicos totais e taxas de prevalência específicas por dias 

em lactação. Dos 326 animais avaliados, 156 (47,85%) apresentaram concentração de 

corpos cetônicos normais. Já 170 animais (52,29%) apresentaram concentrações de 

corpos cetônicos acima de 1,2 mmol/L, ou seja, positivos para cetose subclínica. 

Nenhum animal apresentou sinais de cetose clínica (Tabela 4 e 5). 

Tabela 4: Taxas de prevalência total (%) de cetose (normal ou subclínica) em população 

de 326 vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção de leite de cinco propriedades 

leiteiras localizadas no Estado de Minas Gerais 

Variáveis N Observados Prevalência, % 

Animais normais 326 156 47,85 

Cetose subclínica 326 170 52,25 

Fonte: Souza et al. (2015) 

 

Tabela 5: Taxas de prevalência específicas (%) de cetose (subclínica e clínica) em 

população de vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção de leite, agrupadas por 

dias em lactação, de cinco propriedades leiteiras localizadas no Estado de Minas Gerais  

Variáveis estudadas 

Dias em lactação 

Menor que 15 

dias 

Entre 16 e 30 

dias 

Entre 31 e 45 

dias 

Maior que 45 

dias 

Número total de 

observações  
79 65 63 119 

Número de animais 44 32,00 35 45 
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normais 

Número de animais 

positivos 
35 71 28 74 

Prevalência de animais 

positivos, % 
44,30 50,77 44,44 62,18 

Fonte: Souza et al. (2015) 

 

Para a análise da concentração de corpos cetônicos os animais foram agrupados 

em quatro extratos segundo os dias em lactação que se encontravam; menor que 15 dias; 

entre 16 a 30 dias; entre 31 a 45 dias; maior que 46 dias. Os dados foram analisados 

pelo o teste t de “Student”, a 5% de probabilidade (Souza et al.,2015). Vacas menores 

que 15 dias apresentaram médias de corpos cetônicos de 1,28 mmol/L; enquanto vacas 

entre 16 a 30 dias de 1,36 mmol/L, vacas entre 31 a 45 dias de 1,19 mmol/L e maior que 

45 dias de 1,34 mmol/L. Não foi observado diferença significativa (P=0,345) para as 

médias das concentrações de corpos cetônicos totais em função dos dias em lactação das 

vacas (Tabela 6). A média geral dos corpos cetônicos em vacas foi de 1,30 mmol/L, 

média está considerada alta. 

Tabela 6: Dias em lactação (DEL) sobre a concentração de corpos cetônicos totais 

(mmol/L) em vacas de cinco propriedades leiteiras intensivas de Minas Gerais* 

Variável estudada 
Dias em lactação, DEL 

EPM= P= 
<15 16-30 31-45 >45 

Corpos cetônicos totais 

(mmol/L) 

1,28a  1,36a  1,19a  1,34a  0,033 0,345 

abc – letras minúscula diferentes na mesma linha, as médias são diferentes.  

* - EPM: erro padrão da média; P: probabilidade.  

Fonte: Souza et al. (2015) 

 

Diagnóstico 

 Normalmente, as patologias com manifestação subclínicas geram maior 

prejuízo nos sistemas de produção em relação à clínica, uma vez que possuem maior 

prevalência e, na maioria das vezes, o diagnóstico não é feito ou, quando realizado, é 

tardio. 

 O diagnóstico de cetose clínica consiste basicamente de informações do 

histórico do animal, exame clínico e complementares. Já o diagnóstico de cetose 

subclínica é feito apenas através de exames complementares por testes que avaliam a 

concentração de corpos cetônicos no leite, urina e sangue. Os testes de urina e leite são 

rápidos, todavia são semi quantitativos, já que a concentração de corpos cetônicos é 

estimada pela cor. Além disso, os corpos cetônicos por serem bastante voláteis nestas 

amostras, os resultados podem dar falso negativo. 

 Desta forma, em função da maior estabilidade e predominância entre os 

corpos cetônicos, o BHBA sanguíneo tem sido a análise de escolha. E com a evolução 

tecnológica de aparelhos portáteis bio sensíveis, a análise de cetonas no sangue tornou 

se mais prática.  
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 Até pouco tempo, os aparelhos portáteis utilizados no Brasil eram da linha 

humana. Apesar de apresentar bons resultados, por não se tratar de um aparelho de uso 

específico para bovinos, os técnicos da área tinham dificuldades de adquirir o aparelho e 

fitas. 

 Contudo, recentemente, foi desenvolvido um aparelho específico para linha 

veterinária, sendo hoje no Brasil o único aparelho disponível o Ketovet®. Além de ser 

específico para bovinos, este aparelho possui como vantagem o fácil manuseio, 

necessita de pequena quantidade de sangue, resultado em 5 segundos, além de facilidade 

de adquirir o aparelho e a fita. 

Souza et al. (2015) avaliaram a eficiência de aparelho portátil específico para 

dosagem de BHBA do sangue de bovinos com o método padrão de mensuração por 

bioquímica úmida. Para isso, foram utilizadas 98 vacas da raça Holandesa, sendo 68 em 

lactação, em diferentes fases, e 30 animais não lactentes. Duas amostras de sangue 

foram coletadas da artéria ou veia coccígea. Na primeira foi determinado a concentração 

de BHBA por teste laboratorial através do método padrão de mensuração por 

bioquímica úmida. Na segunda amostra a concentração de BHBA foi determinada 

utilizando o aparelho portátil KetoVet®. A média da concentração dos corpos cetônicos 

totais no sangue foi de 1,02 mmol/L, sendo obtidas as médias de 0,95 mmol/L para as 

análises realizadas pelo laboratório de referência e 1,09 mmol/L para o Ketovet. A 

correlação da concentração de corpos cetônicos observados no teste laboratorial 

bioquímico e no aparelho portátil Ketovet® foi positiva e com coeficiente de 

determinação igual a 0,86. Conclui-se que o uso do aparelho portátil KetoVet® foi 

preciso quando comparado ao método padrão de mensuração por bioquímica úmida. 

 Para análise, inicialmente é feito um pique na veia ou artéria coccígea, 

encostando a ponta da fita na gotícula de sangue (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pique na artéria ou veia coccígea 

Fonte: Souza e Souza (2015) 

 

 O aparelho reconhece o sangue e apresenta um cronômetro em 5 segundos, 

que é o tempo levado para ele expressar o resultado da concentração de cetona no 

sangue em mmol/L. 

 Os valores de referência que atualmente recomenda-se são de 0 a 1,1 

mmol/L, animais normais; e acima de 1,2 mmol/L, animais com cetose subclínica 

(Figura 2). 
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Figura 2. Leitura da concentração de corpos cetônicos (mmol/L). 

Fonte: Souza e Souza (2014) 

  

O diagnóstico de cetose subclínica é uma ferramenta gerencial primordial para a 

saúde animal e também econômica do sistema de produção. O diagnóstico precoce 

permite o tratamento mais rápido, evitando desta maneira, além das perdas ocasionadas 

por essa doença, à ocorrência de outras patologias. 

 

Considerações finais 

A prevalência de cetose subclínica em sistema de produção de leite tanto no 

Brasil quanto em Minas Gerais foi alta, sendo sua ocorrência bastante significativa 

acima de duas semanas após o parto.  

 Hoje, tem-se uma ferramenta de fácil uso, prática e de baixo custo para o 

monitoramento de cetose subclínica em propriedades rurais. 

 Em breve publicaremos os resultados referente ao que a cetose causa no sistema 

de produção, quantificando as perdas econômicas e possíveis medidas de controle e 

tratamento. 
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