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RESUMO 

A bovinocultura leiteira no Brasil apresenta avanços diários com melhorias de seus rebanhos, aliados à 
genética, nutrição, manejo, sanidade e uso de técnicas que permitem aumentar a produção, como é o caso 
dos protocolos de indução de lactação, baseados no emprego de hormônios. Contudo, em função do 
emprego de uma ampla variedade de fármacos, seu uso pode alterar a composição do leite e promover 
alterações sanguíneas nos animais. Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do emprego de 
protocolos de indução de lactação sobre a composição do leite e sobre perfil bioquímico de vacas 
submetidas ao protocolo. Foram coletadas amostras de leite e de sangue de cinco vacas submetidas ao 
protocolo indução de lactação. Nas amostras de leite foram analisadas a porcentagem de gordura, proteína, 
lactose e a contagem de células somáticas e no sangue, analisaram-se os níveis das enzimas transaminase 
oxalacética e transaminase pirúvica, proteínas totais, creatinina, ureia e albumina. Verificou-se que o 
emprego do protocolo de indução de lactação aumentou a porcentagem de gordura no leite e, com relação 
ao perfil bioquímico, foi observado aumento nos níveis séricos de TGO, indicando prejuízo no 
funcionamento hepático. Também se constatou um aumento nos níveis de proteínas totais, contudo, 
ressalta-se que as mesmas já se apresentavam elevadas no início do protocolo. A indução de lactação é 
uma ferramenta importante para que o produtor reduza a taxa de descarte involuntário, contudo, mais 
pesquisas devem ser conduzidas a fim de garantir a segurança e a eficácia do emprego desta técnica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bovinocultura de leite, produção de leite, vacas de leite.  
 

1. INTRODUÇÃO  
 
A bovinocultura leiteira no Brasil vem apresentando um avanço gradativo, isso 

ocorre por vários fatores, como a competência técnica veterinária e zootécnica, e o uso de 
tecnologias que permitem a seleção de rebanhos melhorados geneticamente, melhorias 
na sanidade e nutrição dos animais e também o uso de produtos veterinários, auxiliam no 
aumento da produção de leite (MEZZADRI, 2014).  

Na produção nacional, há um grande diferencial produtivo entre as regiões, se 
destacando as regiões sul e sudeste. Pode-se mencionar também, que o estado do 
Paraná ocupa o terceiro lugar no ranking da produção nacional ficando colocado apenas 
atrás de Minas Gerais e Rio Grande do Sul (MEZZADRI, 2014). 

Sabe-se que a região geográfica Noroeste do estado do Paraná é composta por 61 
cidades, e atualmente, a atividade leiteira nessa região, é a segunda no ranking de fontes 
de renda dentro das propriedades rurais. É fácil identificar seu crescimento acentuado, o 
que se desenha como um fato importante, uma vez que proporciona uma renda mensal 
aos bovinocultores e possibilita um melhor planejamento de seus investimentos 
(CONFEPAR, 2014). 

De acordo com Freitas et al. (2010) as falhas reprodutivas aparecem como um dos 
principais motivos para descarte involuntário em rebanhos leiteiros, levando à perdas de 
produtividade e rentabilidade. O melhor caminho para a redução no descarte involuntário 
é atingir a máxima eficiência reprodutiva, no entanto, apesar de ser o caminho ideal não é 
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facilmente alcançado, já que a reprodução é uma característica de baixa herdabilidade, 
sofrendo desta forma a interferência de vários fatores. Nos últimos anos tem-se 
observado redução da eficiência reprodutiva. Uma alternativa para reduzir as perdas com 
o descarte involuntário e perda de material genético é a introdução dos protocolos para 
indução da lactação (FREITAS et al., 2010). 

Animais acíclicos, novilhas que repetem o estro sucessivamente ou com problemas 
de fertilização, são destinados ao uso de protocolo de indução de lactação. O protocolo 
visa a produção de leite do animal, independente de possuir uma gestação ou de 
conceber uma cria (MACHADOO; GONÇALVES, 2014). 

Segundo Machado e Gonçalves (2014), existem vários tipos de protocolos, com 
seus estágios, momentos de aplicação dos hormônios, mas a grande maioria é realizado 
com um prazo de 19 dias, com repetição, a cada 14 dias, de somatotropina bovina (BST). 
O uso de progesterona, prostaglandina, estrógeno, somatotropina, dexametasona, 
metoclopramida e outros fármacos, mimetizam a gestação e parto de um animal adulto e, 
desta maneira, a vaca volta à produção de leite, contudo, em função do emprego de uma 
ampla variedade de fármacos, seu uso pode alterar a composição do leite e promover 
alterações sanguíneas nos animais. Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
do emprego de protocolos de indução de lactação sobre a composição do leite e sobre 
perfil bioquímico de vacas submetidas ao protocolo.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

A metodologia consistiu em identificar propriedades leiteiras existentes na região 
de Maringá/ Paraná que utilizavam protocolos de indução de lactação no plantel, com o 
auxílio de um médico veterinário que atua nesta área, sendo encontrada uma propriedade 
no distrito Barão de Lucena, Nova Esperança/ PR. 

Após a identificação, foi solicitada a permissão para as coletas dos dados e das 
amostras, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pelos 
proprietários dos rebanhos e, na sequência, foram coletados os dados de cinco animais 
submetidos ao protocolo de indução de lactação, sendo uma primípara, duas 
secundíparas e duas multíparas (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Caracterização da idade e peso vivo dos animais estudados  
 

Identificação do animal Idade (meses) Peso vivo (kg) 

1 53 480 
2 68 550 
3 65 655 
4 18 600 
5 48 540 

 
Foram coletados os dados de identificação do tipo protocolo, fármacos empregados 

e dosagens (Tabela 1), e nos dias 21, 26 e 30 do protocolo de lactação, foram coletadas 
amostras de leite (10 mL), em duplicata, em tubos identificados para realização das 
análises de porcentagem de gordura, proteína, lactose e para a Contagem de Células 
Somáticas (CCS, x1000/mL), que foram realizadas no laboratório de análise de leite, 
pertencente ao Centro Mesorregional de Excelência e Tecnologia de Leite (CMETL), 
localizado na Fazenda Experimental de Iguatemi- FEI, pertencente à Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Maringá/ Paraná. 

No início do protocolo (dia 1) e no dia 21, foram coletadas amostras de sangue dos 
animais para análise dos níveis séricos das enzimas Aspartato Amino Transferase (AST 
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ou TGO), Alanina Amino Transferase (ALT ou TGP), proteína total, albumina, ureia, 
creatinina. 
 
Tabela 2. Caracterização do protocolo de indução de lactação empregado e identificação 
dos dias de coleta de sangue e de leite.  
 

DIA DO 
PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE LACTAÇÃO 

 
1 

INÍCIO PROTOCOLO 
Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL + (BsT 500mg) 

Coleta de sangue para os exames bioquímicos 

2 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

3 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

4 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

5 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

6 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

7 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL 

8 Sincrodiol 30mL + Sincrogest 2mL + (BsT 500mg) 

9 Sincrodiol 20mL 

10 Sincrodiol 20mL 

11 Sincrodiol 20mL 

12 Sincrodiol 20mL 

13 Sincrodiol 20mL 

14 Sincrodiol 20mL 

15 BST 500 mg 

16 SincroCio 2mL 

17 Intervalo - Estimulação e adaptação à ordenha 

18 Intervalo - Estimulação e adaptação à ordenha 

19 Cortiflan (40mL) 

20 Cortiflan (40mL) 

21 Cortiflan 40mL  
Início da ordenha 

Coleta de sangue para os exames bioquímicos  
Coleta de leite 

22 BST 500 mg  
Coleta leite 

23 Coleta leite 

24 Coleta leite 

25 Coleta leite 

26 Coleta leite + análise da composição do leite 

27 Coleta leite 

28 Coleta leite 

29 Coleta leite 

30 Coleta leite + análise da composição do leite 

 

Para análise do perfil bioquímico do sangue dos animais que foram submetidos à 
protocolo de indução de lactação foram coletados 4 mL  de sangue em tubo de coleta 
com ativador de coágulo (BD Vacutainer®), na veia caudal, com adaptador e agulha para 
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coleta de sangue a vácuo, 25 mm X 0,7 mm (Labor Import®). As amostras coletadas 
foram encaminhadas para laboratório comercial, na cidade de Paranavaí/ Pr, onde se 
analisou as enzimas transaminase oxalacética (TGO ou AST) e transaminase pirúvica 
(TGP ou ALT), pelo método cinético U.V., proteínas totais, pelo método colorimétrico, 
creatinina e ureia, por cinética e albumina, por método fotométrico. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A indução artificial da lactação é uma ferramenta que é com base na combinação 
de hormônios sintéticos que imitam gestação no último trimestre e estimula a síntese do 
leite. Esta abordagem representa uma excelente alternativa para os proprietários manter 
um rebanho geneticamente superior com bom potencial para a produção de leite, evitar 
animais improdutivos no rebanho, gerar novas oportunidades reprodutivas e aumentar os 
lucros (MAGLIARO et al., 2004; FREITAS et al., 2010), mas existe grande variabilidade na 
resposta de indução ao leite e produção de leite (PESTANO et al., 2015), fato observado 
nesse estudo (Tabela 3).  
 
Tabela 3.  Valores médios de gordura, proteína, lactose e contagem de células somáticas 
(CCS) em amostras de leite oriundas de vacas submetidas a protocolo de indução de 
lactação.   
  

 Dias do protocolo 

 Animal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gordura 
(%) 

1 5,3 6,5 6,0 7,9 7,0 7,8 5,7 8,4 8,2 4,5 

2 6,0 11,0 4,5 4,4 3,7 4,2 4,6 5,8 3,7 5,0 

3 4,2 7,8 4,5 3,7 4,3 3,2 5,3 5,6 4,6 4,3 

4 6,4 5,2 7,7 5,0 3,2 5,4 7,6 4,7 4,8 5,0 

5 4,3 5,5 4,8 7,5 5,1 8,1 7,3 4,4 4,7 4,1 

Média 5,2 7,2 5,,5 5,7 4,6 5,7 6,1 5,7 5,2 4,5 

Proteína 
(%) 

1 8,7 6,5 4,6 4,4 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 

2 7,5 6,1 4,5 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6 3,6 

3 2,4 6,1 4,7 4,7 4,4 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 

4 5,9 3,8 4,5 4,1 3,2 3,8 3,9 3,6 3,6 3,6 

5 9,5 6,5 4,3 4,5 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 

Média 6,8 5,8 4,5 4,3 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 

Lactose 
(%) 

1 13,0 9,7 6,8 6,5 5,7 5,3 5,3 5,2 5,1 5,2 

2 11,2 9,0 6,7 5,6 5,4 5,6 5,5 5,6 5,3 5,3 

3 3,6 9,0 7,1 6,6 5,6 5,6 5,3 5,3 5,2 4,9 

4 8,8 5,6 6,7 6,1 4,9 5,7 5,8 5,3 5,3 5,4 

5 14,3 9,7 6,4 6,6 5,8 5,7 5,3 5,1 5,1 5,2 

Média 10,1 8,6 6,7 6,2 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 

CCS 
(x1000/mL) 

1 900 274 <90 <90 <90 <90 <90 <90 <90 <90 

2 199 182 <90 232 345 111 355 123 199 190 

3 >1500 961 >1500 >1500 594 <90 112 375 119 <90 

4 >1500 772 >1500 1314 1145 966 460 >1500 550 207 

5 1289 274 241 216 119 <90 <90 <90 <90 <90 

Média 1077 492 684 670 458 269 221 435 209 133 

 
A porcentagem de gordura apresentou comportamento crescente nas amostras 

avaliadas (Tabela 3). Contudo, a gordura é o componente que apresenta a maior variação 
no leite. Sua composição é integrada basicamente por triglicerídeos os quais são 
responsáveis por agregar sabor e palatabilidade aos produtos derivados do leite 
(GONZALEZ, 2001). Segundo Brito e Brito (2005), o teor de gordura pode variar de 3,5 a 
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5,3%, contudo, diversos fatores podem promover variações nesses teores, como a raça, a 
época do ano, a zona geográfica e o manejo, a alimentação e o estágio de lactação dos 
animais (BRITO; BRITO, 2005). 

Os níveis de proteína se apresentaram dentro da faixa de referência (Tabela 3), 
que é de 3,20%, para vacas holandesas, podendo variar 0,1 ponto percentual. As 
proteínas representam 3 a 4% dos sólidos encontrados no leite (BRITO; BRITO, 2005).  

A lactose, que é o principal carboidrato do leite, também não apresentou alterações 
(Tabela 3). Segundo Brito e Brito (2005) a percentagem de lactose no leite é de, 
aproximadamente, 5%, variando entre 4,7 a 5,2%. A lactose apresenta grande 
importância na síntese do leite, pois é o principal fator osmótico responsável pelo controle 
da produção, trazendo água do sangue para a glândula mamária. Por isso, o volume de 
leite produzido e a quantidade de água do leite dependem da quantidade de lactose 
sintetizada na glândula mamária (GONZALEZ, 2001). Quanto menor a quantidade de 
lactose no leite, menor a renda dos produtos lácteos na indústria, então esse componente 
tem se tornado cada vez mais importante nas indústrias de laticínios. 

A CCS também não foi prejudicada pelo emprego do protocolo, apresentando 
níveis adequados à legislação brasileira (Tabela 3). A CCS é considerada como um dos 
principais critérios de qualidade do leite, pois está correlacionada com a composição, o 
rendimento industrial e a segurança alimentar. Para os produtores, a CCS do leite indica a 
sanidade das glândulas mamárias das vacas, e sinaliza perdas significativas de produção 
e alterações da qualidade do leite (BUENO et al., 2005; RANGEL et al. 2013). Para a 
indústria, significa problemas no processamento do leite e redução no rendimento, em 
razão dos teores inferiores de caseína, gordura e lactose, que resulta em produtos de 
baixa qualidade e estabilidade (BRITO; BRITO, 2005). De fato, o aumento da CCS altera 
a composição do leite, a atividade enzimática, o tempo de coagulação e a produtividade e 
qualidade dos derivados lácteos (CASSIANO et al., 2007; SARAN NETTO et al., 2009). 

A CCS e composição do leite são de fundamental importância, pois definem 
diversas propriedades sensoriais e industriais, qualidade do leite e produção de leite e 
também definem as propriedades lucratividade (SARAN NETTO et al., 2009), portanto, 
avaliar estes parâmetros no leite oriundo de vacas submetids à protocolo de indução de 
lactação se faz necessário.  

Os resultados encontrados neste estudo estão demonstraram que os valores de 
gordura, proteína, lactose e CCS se encontraram dentro dos padrões de qualidade para o 
leite, definidos pela Instrução Normativa Nº 76 (IN76), publicada em 26 de novembro de 
2018, que aprovou os Regulamentos Técnicos que fixam a identidade e as características 
de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite 
pasteurizado tipo A, bem como os procedimentos para coleta do leite cru e de seu 
transporte a granel, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
(BRASIL, 2018). 

Os níveis séricos dos metabólitos avaliados estão demonstrados na Tabela 4.  
Com relação aos níveis de TGO, observaram-se valores muitos superiores aos valores de 
referências. A Aspartato Amino Transferase (AST ou TGO), também conhecida como 
transaminase oxalacética é usada como indicador de danos no fígado e no músculo. 
Aumentos de AST podem ser observados em hepatite infecciosa e tóxica, cirrose, 
obstrução biliar e fígado gorduroso ou em casos de hemólise, deficiência de 
selênio/vitamina E e no exercício físico intenso (GONZÁLEZ; SILVA, 2006). A AST, nos 
ruminantes, é um bom indicador de funcionamento hepático. Assim, seus níveis 
sanguíneos são utilizados em vacas no pré-parto para prevenir doenças metabólicas 
durante o pós-parto, especialmente em vacas de alta produção. Vacas com altos valores 
de AST antes do parto (>35 U/L) tem mais tendência a sofrer problemas de infertilidade, 
paresia de parto e retenção de placenta que vacas com baixos valores (< 25U/L) 
(GONZÁLEZ; SILVA, 2006). 
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Tabela 4. Níveis séricos de transaminase oxaloacética (TGO), transaminase pirúvica 
(TGP), proteínas totais (PT), creatinina, ureia e albumina em vacas submetidas a 
protocolo de indução de lactação. 

Parâmetros 
avaliados 

Início do protocolo (D1) Final do protocolo (D17) Valores 
de 

referência 
Animal Animal 

1 2 3 4 5 Média 1 2 3 4 5 Média 

TGO (U/L) 41 65 54 71 67 59,6 72 112 105 196 121 121,2 20 a 34 

TGP (U/L) 19 65 30 27 26 33,4 26 18 21 26 26 23,4 14 a 38 

PT (g/dL) 8,2 8,7 8,8 8,4 8,5 8,52 7,8 8,6 8,3 7,9 7,4 8,00 6,7 a 7,5 

Ureia 
(mg/dL) 

27 33 33 42 39 34,8 34 50 32 24 19 31,8 42,8 a 
64,2 

Creatinina 
(mg/dL) 

0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,62 0,8 1,0 0,9 1,2 2,8 1,34 1,0 a 2,0 

Albumina 
(g/dL) 

3,2 3,4 3,7 3,6 3,7 3,52 4,9 4,8 3,7 3,4 4,1 4,18 3,00 a 
3,60 

 
A enzima Alanina Amino Transferase (ALT ou TGP) apresentou-se dentro dos 

limites esperados para a espécie. A TGP é considerada hepato-específica porque um 
significativo aumento em sua atividade sérica somente é observado na degeneração ou 
necrose hepatocelular. Gestação, nutrição inadequada e falha renal podem levar a uma 
atividade da ALT diminuída pela deficiência desta vitamina. Em suínos, equinos, bovinos, 
ovinos e caprinos, a ALT tem pouco valor diagnóstico, uma vez que esta enzima é 
encontrada em concentrações muito baixas no fígado destas espécies (REECE, 2017). 

Os níveis de ureia e de creatinina também não foram afetados pelo uso do 
protocolo de indução de lactação. A ureia é um produto da excreção nitrogenada do 
metabolismo, sendo produzida no fígado e excretada pela urina. Valores elevados de 
ureia são sugestivos de déficit energético, alto conteúdo de proteína na dieta ou 
desidratação (GONZÁLEZ; SILVA, 2006; ROY et al., 2011). A medição da creatinina, 
associada à ureia sérica, auxilia na avaliação da função renal (REECE, 2017). Valores 
aumentados de creatinina e ureia indicam que a funcionalidade dos néfrons está abaixo 
de 75% (KANEKO et al., 2008). 

Os valores séricos de albumina se apresentaram dentro da normalidade. A 
albumina é responsável por o transporte de aminoácidos e bilirrubina no sangue 
(GONZÁLEZ, 2000). A redução da concentração de albumina pode ser observada em 
animais com lesões hepáticas (RUSSELL; ROUSSEL, 2007; BERTONI et al. 2015) e o 
aumento pode ocorrer devido à desidratação (GONZÁLEZ; SILVA, 2006; RUSSELL; 
ROUSSEL, 2007; REECE, 2017). 

 
4. CONCLUSÕES  
 

Com base nos resultados obtidos conclui-se que o emprego do protocolo de 
indução de lactação aumentou a porcentagem de gordura no leite e com relação ao perfil 
bioquímico, foi observado aumento nos níveis séricos de TGO, indicando prejuízo no 
funcionamento hepático. Também se constatou um aumento nos níveis de proteínas 
totais, contudo, ressalta-se que as mesmas já se apresentavam elevadas no início do 
protocolo. 

A indução de lactação é uma ferramenta importante para que o produtor reduza a 
taxa de descarte involuntário, contudo, mais pesquisas devem ser conduzidas a fim de 
garantir a segurança e a eficácia do emprego desta técnica. 
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