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A cetose é uma alteração no metabolismo energético que acomete principalmente vacas 

leiteiras durante o período periparturiente. Esta patologia ocorre por excesso na 

produção e concentração de corpos cetônicos, advindo dos baixos níveis de glicose no 

sangue, associada à rápida mobilização de gordura corporal, em virtude do aumento da 

demanda energética pelo início da produção de leite. Esta doença apresenta se de duas 

formas, a clínica e subclínica. A cetose subclínica é uma doença silenciosa que acomete 

bovinos, acarretando grandes prejuízos econômicos. Por não apresentar sinais clínicos, a 

maioria dos técnicos e proprietários desconhece a sua real prevalência e, 

consequentemente, os impactos dessa patologia nos sistemas de produção leiteira. A 

maioria da literatura internacional menciona maior ocorrência de cetose até a segunda 

semana de lactação ou no período de pico de produção. No Brasil ainda não se tem 

dados sobre esta situação. Para corrigir este hiato científico, o presente trabalho 

procurou avaliar o efeito dos dias em lactação sobre a prevalência de cetose subclínica 

em vacas leiteiras manejadas em sistemas intensivo de produção de leite. Para isto, foi 

realizado análise da 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. A concentração de corpos cetônicos 

foi mensurada pelo método de diagnóstico eletrônico rápido a campo utilizado o 

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®. A 

reação do beta hidroxbutirato presente no sangue com a tira de teste produz uma 

corrente elétrica que é medida pelo aparelho e exibida no monitor em exatamente 5 

segundos. O resultado foi imediatamente registrado em planilha. O equipamento foi 

padronizado para determinação da mensuração de beta hidroxibutirato tanto em sangue 

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

dosagem da concentração de corpos cetônicos, foi registrado os dias de lactação para 

análise. Os dados foram agrupados em quatro extratos de dias em lactação, a saber: 

menor que 15 dias, entre 16 e 30 dias, entre 31 e 45 dias, maior que 45 dias. Foi 

observada prevalência de 31,98% (71/222) nos animais até 15 dias em lactação, de 

33,65% (71/211) entre 16 e 30 dias, de 31,79% (48/151) entre 31 e 45 dias e de 63,51% 



(94/148) acima de 45 dias. De acordo com dados observados no presente estudo 

concluiu-se que a prevalência de cetose foi alta entre os dias de lactação avaliados. 


