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Efeitos da restrição alimentar e administração de somatotropina 

recombinante bovina nos parâmetros plasmáticos de novilhas 

da raça Holandês durante o período pré-parto

Eff ect of Prepartum Feed Restriction and Bovine Recombinant Somatotropin Injection 
on Plasmatic Parameters of Prepartum Holstein Heifers
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Rogério Fôlha Bermudes, Lucas Teixeira Hax, Paula Montagner, 

Rodrigo Azambuja, Francisco Augusto Burkert Del Pino & Marcio Nunes Corrêa

ABSTRACT

Background: During the transition period negative energy balance (NEB) occurs due to the difference between input and 
output of nutrients. At this period, these nutrients are directed to milk production and lipolysis is the major mechanism of 
adaptation. There is an increase of the non-esterifi ed fatty acids (NEFA) reduce dry matter intake (DMI). The feed restric-
tion during the prepartum period improve milk production and plasmatic concentration of glucose and insulin through 
the adaptation of liver enzymes and increased DMI at the postpartum period. The administration of recombinant bovine 
somatotropin (rbST) also improve milk production on postpartum period and alters lipogenesis and lipolysis through effects 
on adipose tissue and lipid metabolism. The aim of this study was to evaluate the effects of feed restriction and injections 
of rbST onparameters of energetic, protein, enzymatic and mineral metabolism of prepartum dairy heifers.
Materials, Methods & Results: Fourty four heifers with BW = 477.2 ± 7.4 kg at the beginning were used. The experimental 
period ranged from 35 days prepartum to calving. These heifers were divided in four groups with 11 heifers each: bST: fed 
to allow 100% of the DMI plus rbST injections; RbST: fed to allow 80% of the DMI plus rbST injections; CON: fed to 
allow 100% of the DMI plus placebo injections and RES: fed to allow 80% of the DMI plus placebo injections. The heif-
ers receive three injections of rbST and placebo 14 days apart in the prepartum period. The diets of group bST and CON 
was according to 100% of requirements and DMI was calculates using the body weight, BCS, age, period of gestation and 
growth. The serum glucose, NEFA, calcium and phosphorus concentration were analyzed in blood samples through colo-
rimetry method. Gamma glutamyltransferase and aspartate aminotransferase activity were measured by spectrophotometer. 
All statistical analyses were made using softweare SAS. Glucose, NEFA, urea, calcium, phosphorus and relashioship C:P, 
GGT and AST were analyzed through MIXED procedure and the Tukey-Kramer test was applied for comparision means. 
For the BCS analyzis was applied Kruskal-Wallis test.The BST group had higher plasmatic concentrations of glucose 
than CON group (P = 0.0011). Similarly urea concentration was lower for BST group (P = 0.0099) during prepartum. The 
NEFA concentration was higher in REST than CON group (P = 0.0015). We did not fi nd difference between groups for 
BCS, mineral profi le and enzymatic profi le.
Discussion: The feed restriction increased NEFA concentration due to decreased DMI. On the BST group, we observed 
higher concentrations of glucose when compared with CON group, resembling to the results found by others. In accordance 
to our results previous studies, no difference concerning urea concentration in prepartum period in cows submitted to feed 
restriction or mineral profi le for cows submitted to feed restriction and bST treatment was found. This strategy will also 
result in increased lipolysis, causes protein degradation stemmed from muscle tissue in an attempt to maintain the levels 
of glucose from gluconeogenesis from amino acids. Disagreeing the results described here, others observed higher BCS 
in cows submitted to ad libitum diet compared with feed restriction cows during prepartum. In this study feed restriction 
and bST on prepartum period can improve metabolic adaptation, but these two strategies do not act in synergy. 

Keywords: metabolic profi le, somatotropin, feed restriction, dairy cattle, energy balance.
Descritores: perfi l metabólico, somatotropina, restrição alimentar, bovinos de leite, balanço energético.
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INTRODUÇÃO

O periparto impõe grandes mudanças fi sioló-
gicas em vacas leiteiras, determinando um aumento 
na ocorrência de distúrbios metabólicos [6]. Neste 
período, os nutrientes são direcionados para a produ-
ção de leite e como mecanismo de adaptação há um 
aumento na mobilização de tecido adiposo devido ao 
balanço energético negativo (BEN) [2,12]. Estudos 
mostram que a restrição de 20% da ingestão de matéria 
seca (IMS) [2,5] e o uso de somatotropina bovina re-
combinante (rbST) [9,11] no período pré-parto podem 
minimizar os efeitos indesejados do BEN pelo aumento 
da IMS pós-parto [5]. 

O uso de somatotropina exógena pré-parto 
aumenta as concentrações plasmáticas de glicose e 
insulina no pós-parto, juntamente com a redução das 
concentrações de NEFA [3,9] em função do aumento 
da IMS estimulada no pós-parto [7]. A aplicação de 
bST exógeno altera a lipogênese e a lipólise no tecido 
adiposo e o metabolismo de lipídeos [5]. 

A restrição alimentar pré-parto melhora o 
desempenho produtivo de vacas leiteiras no pós-parto 
aumentando as concentrações plasmáticas de glicose e 
insulina [4] através da adaptação da produção de enzimas 
hepáticas durante o período de transição [3]. Este conjunto 
de fatores permite melhorar a condição metabólica, mi-
nimizando os efeitos do BEN durante o periparto através 
do aumento da IMS no pós-parto recente [3,4].

A hipótese deste artigo é que o uso dessas 
estratégias e suas associações durante o pré-parto 
possuem benefícios sobre a adaptação metabólica de 
novilhas leiteiras. Assim, o objetivo deste estudo foi 
determinar os efeitos do rbST e da restrição alimentar 
pré-parto sobre os parâmetros correspondentes ao perfi l 
energético, protéico, enzimático e mineral.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi realizado em uma fazenda 
localizada no município de Rio Grande/RS, Brasil. 
Foram utilizadas 44 novilhas da raça Holandês em 
fi nal de gestação, com idade entre 2 e 3 anos e peso 
médio de 477,2 ± 7,4 kg no início do experimento. O 
experimento foi conduzido no período de 35 dias pré-
parto até o momento do parto.

 As novilhas foram divididas em 4 grupos, 
separadas uniformemente de acordo com o escore 
de condição corporal (ECC, escala de 1 a 5, sendo 
1 - magra e 5 - obesa), peso e data prevista do parto. 

Os grupos foram classifi cados como: 1) Grupo BST 
(n = 11) recebendo 100% das necessidades de IMS [6] 
e 3 aplicações de 500 mg de rbST¹; 2) Grupo RBST 
(n = 11) sofreu restrição de 20% da IMS [6] e 3 apli-
cações de 500 mg de rbST; 3) Grupo controle (CON) 
(n = 11) recebendo 100% IMS [6] e aplicações de pla-
cebo (NaCl 0,9%) e 4) Grupo restrição (RES) (n = 11), 
com restrição de 20% de IMS [6] e placebo conforme 
grupo CON. As aplicações de placebo e rbST foram 
realizadas a cada 14 dias, por via subcutânea, na fossa 
ísqueo-retal, previamente desinfetada e alternando-se 
os lados esquerdo e direito a cada aplicação, sendo a 
primeira aplicação nos 35 dias pré-parto e as subse-
quentes a cada 14 dias até o momento do parto.

As estimativas de IMS para as novilhas foram 
calculadas com base no peso, ECC, tempo de gestação, 
idade e crescimento [6]. A dieta dos grupos BST e CON 
estavam de acordo com os requerimentos exigidos 
de IMS, energia e proteína para novilhas na fase pré-
parto (Tabela 1) [6]. Para os grupos RBST e RES, a 
dieta preenchia 80% do requerimento de IMS, 85% da 
energia requerida e 100% da necessidade de proteína 
para o período pré-parto [6]. Os animais foram pesados 
semanalmente através da mensuração do perímetro 
torácico e avaliados quanto ao ECC quinzenalmente. 

Amostras de sangue foram coletadas de todas 
as novilhas a cada 7 dias do -35 ao dia do parto, durante 
o turno da manhã, através de punção da veia jugular e 
armazenadas em três frascos: um com anticoagulante 
(EDTA 10%) na proporção de 12 µL/mL de sangue, 
um com anticoagulante (EDTA 10%) e inibidor da 
via glicolítica (Fluoreto de Potássio a 12%) e um sem 
anticoagulante. As amostras foram centrifugadas a 
1800 x g por 15 min em temperatura controlada de 
5ºC, aliquotadas em microtubos e congeladas a -20ºC. 

Foram analisadas as concentrações de glicose, 
NEFA, uréia, cálcio, fósforo, gama glutamil tranferase 
(GGT) e aspartato amino transferase (AST) através 
de reações enzimáticas colorimétricas, quantifi cadas 
por um espectrofotômetro². Os reagentes utilizados 
para quantifi car as concentrações de glicose³, NEFA4, 
uréia5, cálcio6, fósforo7, GGT8 e AST9 foram manuse-
ados conforme recomendação dos fabricantes, tendo 
um limite mínimo de detecção de 0,41 mg/dL, 0,01 
mmol/L, 2,03 mg/dL, 0,083 mg/dL, 0,13 mg/dL, 2,48 
U/L e 1,75 U/L, respectivamente.

Todas as análises estatísticas foram realizadas 
no SAS . As variáveis glicose, NEFA, uréia, cálcio, 
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fósforo, relação cálcio:fósforo, GGT e AST, foram 
analisadas através do procedimento MIXED do SAS. 
Quando o efeito do tratamento, da coleta ou interação 
entre ambos foi signifi cativo, a comparação das mé-

dias foi realizada através do teste de Tukey-Kramer. 
A análise do ECC das novilhas foi feita pelo teste de 
Kruskal-Wallis. Um valor de P < 0,05 foi considerado 
como estatisticamente signifi cativo.

 Tabela 1 . Requerimentos nutricionais exigidos e ingestão estimada de matéria seca das novilhas da raça Holandês 
durante os últimos 35 dias pré parto e componentes da sua respectiva dieta

Componentes da dieta
Dietas Pré-parto

BST e CON
(kg de MS)

RBST e REST
(kg de MS)

Farelo de Milho 1,08 0,87

Farelo de Soja 0,62 1,07

Casquinha de Soja 0,6 0,86

Farelo de Arroz 1,61 1,05

Uréia 0,05 0,1

Premix 0,25 0,2

Palha de Arroz 1,7 5,1

Campo Nativo 5,6 0

Estimativa de IMS 11,51 9,24

Requerimentos1

IMS (kg) 11,5 9,2

EM (Mcal/dia) 26 21,6

PM (g/dia) 943 798

Ca (g/dia) 15 14

P (g/dia) 23 20
MS: matéria seca; IMS: ingestão de matéria seca; EM: Energia Metabolizável; PM: Proteína Metabolizável. 1Requeri-
mentos para manutenção e crescimento de novilhas prenhes e desenvolvimento fetal (NRC, 2001).

RESULTADOS

Observou-se que o grupo REST apresentou 
maiores concentrações de NEFA (P = 0,0015) que o 
grupo CON (Figura 1). Na interação grupo*semana, 
foi observada diferença aos 14 (P = 0,01), 21 (P < 
0,0001) e 28 dias pré-parto (P = 0,01). Os demais 
marcadores não diferiram de acordo com o grupo 
experimental. 

As novilhas do grupo BST apresentaram 
maiores (P = 0,001) concentrações plasmáticas de 
glicose (Figura 2) quando comparadas com o grupo 
CON, enquanto as concentrações de uréia (Figura 3) 
para o grupo BST foram menores (P = 0,01) quando 
comparadas as do grupo CONT pré-parto. 

Não foram observadas diferenças entre os 
grupos BST e REST para nenhuma variável analisada 

e suas interações durante as análises de ECC (2,9 ± 
0,38), concentração plasmática de cálcio (9,0 ± 1,02 
mg/L), fósforo (5,7 ± 1,33 mg/L) e atividade enzi-
mática da AST (55,15 ± 12,68 U/L) e GGT (52,68 
± 21,51 U/L).

Figura 1. Concentrações plasmáticas de NEF de novilhas dos grupos 
Controle e Restrição durante as 5 semanas pré-parto.
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Figura 2. Concentrações plasmáticas de Glicose de novilhas dos grupos 
Controle e BST durante as 5 semanas pré-parto.

Figura 3. Concentrações plasmáticas de uréia de novilhas dos grupos 
Controle e BST durante as 5 semanas pré-parto.

DISCUSSÃO

No grupo BST observou-se maior concentração 
de glicose quando comparados ao grupo CON, seme-
lhante aos resultados encontrados anteriormente [5,6], 
que observaram maiores concentrações de glicose em 
vacas leiteiras tratadas com 500 mg de rbST a cada 14 
dias no pré-parto. O aumento de glicose ocorre devido 
ao estímulo do rbST, que reduz a oxidação da mesma 
nos tecidos periféricos e aumenta a gliconeogênese e 
a necessidade de degradação da proteína muscular [1] 
explicando os resultados encontrados no grupo BST. 

Em nosso estudo observou-se que as concen-
trações de NEFA das novilhas do grupo RES foram 
maiores que do grupo CON. A restrição alimentar 
proporciona aumento das concentrações de NEFA 
devido à redução de 20% na IMS [3]. Esta estratégia 
além de acarretar o aumento da lipólise, ocasiona o 
aumento da degradação protéica provinda de tecido 
muscular na tentativa de manter as concentrações de 
glicose a partir da gliconeogênese de aminoácidos [1]. 
Da mesma maneira, não observaram efeito da restrição 
alimentar sobre a atividade plasmática de AST, de-
monstrando que as estratégias utilizadas neste estudo 
não causam prejuízos ao tecido hepático de novilhas 
leiteiras no pré-parto [1].

Em estudo realizado anteriormente [2], não 
foram observadas diferenças quanto às concentrações 
de uréia plasmática no período pré-parto entre vacas 
recebendo dietas com restrição alimentar de 20% 
na IMS e dietas contendo 160% do fornecimento de 
matéria seca. Apesar de a restrição alimentar propor-
cionar a redução dos níveis glicêmicos no pré-parto 
como relatado. 

Diferentemente dos resultados descritos, 
outras pesquisas [1, 2] constataram que vacas alimen-

tadas no pré-parto com dieta ad libitum obtiveram 
maior ECC comparado a vacas submetidas a restrição 
alimentar no mesmo período, apesar de outros autores 
demonstrarem não haver diferenças em relação ao 
ECC de vacas recebendo dieta com restrição durante 
o período pré-parto [1]. Com relação ao uso de rbST, 
os resultados do presente estudo concordam com 
estudos prévios [1], no entanto, em outro estudo [1] 
foi observada a ocorrência de maiores ECC em vacas 
tratadas com rbST. Em nosso estudo não foi observa-
da mudança no ECC das vacas tratadas com bST ou 
submetidas a restrição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que a 
restrição alimentar melhora a adaptação metabólica no 
período pré-parto de novilhas leiteiras devido ao au-
mento da oxidação dos ácidos graxos não esterifi cados 
e a administração de rbST contribui com o aumento da 
gliconeogênese, porém ambas estratégias não foram 
capazes de atuar em sinergia.

SOURCES AND MANUFACTURERS
1Boostin®, LG Life Science Ltda, Seoul, South Korea.
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