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A cetose é uma patologia metabólica de grande interesse econômico, pois têm  impacto sobre a 

saúde animal e produtividade. Tal patologia está associada a uma alteração no metabolismo 

energético que acomete principalmente vacas de alta produção. O monitoramento e o 

diagnóstico precoce da cetose subclínica é de fundamental importância, já que sua ocorrência, 

além de ocasionar perdas diretas como na produção de leite, é também um fator de risco para a 

ocorrência de outras patologias. Além disso, o custo com diagnósticos é baixo pois representam 

menos de 1% das perdas totais ocasionadas por cetose em sistemas de produção de leite. No 

presente estudo foram analisados 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. Foi feita análise das concentrações de corpos cetônicos totais 

utilizando o método de diagnóstico eletrônico rápido a campo através do aparelho portátil 

Ketovet®. Imediatamente após a colheita de amostra de sangue da veia ou artéria coccígea, o 

volume de uma gota de sangue foi colocado na tira reagente teste para beta-cetona que já estava 

devidamente inserida no aparelho portátil Ketovet® e a leitura realizada após cinco segundos. O 

equipamento foi padronizado para determinação da mensuração de beta hidroxibutirato tanto em 

sangue venoso quanto de capilar, e expressa os valores analíticos de 0 a 8,0 mmol/L. Foi 

considerado com cetose subclínica quando a concentração de corpos cetônicos totais foram 

acima de 1,2 mmol/L e sem sinais clínicos. 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. 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. 

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 observada diferença significativa (P=0,345) para as médias das 

concentrações de corpos cetônicos totais em função dos dias em lactação das vacas. A média 

geral dos corpos cetônicos em vacas foi de 1,30 mmol/L. Conclui se que a prevalência foi alta e 

não houve diferença da concentração de corpos cetônicos entre os dias em lactação avaliados. 


