
   Mais de 40% das vacas                     
   ESTÃO EM RISCO2

Adaptar-se às altas necessidades de energia durante 
a transição é a chave para uma lactação bem-sucedida. 
Um indicador de fraca adaptação aos desafios do 
periparto é a cetose subclínica1.  
Até explorações com alta produção e bom maneio 
podem ter mais de 40% dos seus animais em risco2. 
É essencial identificar esses animais na exploração 
e estabelecer planos de prevenção específicos. 

fator�  de r� co 
               INDIVIDUAL
• Condição  corporal (≥ 4)  à secagem3,4

• Idade estimada no primeiro parto> 27 meses5

• Dias secos esperados > 60 dias6;

• Primíparas8, se houver um único lote de lactação

• Multíparas com 3 ou mais partos5

• Doenças relacionadas com  BEN9  na lactação 
anterior: cetose, deslocamento de abomaso

• Produção total da lactação anterior > 14.000 Kg7

(alta produção/ lactação prolongada)

• Proporção de gordura: proteína≥ 1,5  no primeiro 
contraste da lactação anterior10,11

• Gestação gemelar7

• A gestação de um vitelo macho apresenta um 
risco um pouco maior5,12

   ESTÃO EM RISCO

  fator�  de r� co 
 AO NÍVEL DE REBANHO

Produção total da lactação anterior > 14.000 Kg

• Vacas que parem no verão correm maior risco 
de desenvolver cetose5,7

• A sobrelotação nas fases de secagem e 
pré-parto reduz a ingestão13 e predispõe 
ao desenvolvimento de cetose13

CETOSE
fator�  de r� co



 Conhece a relação entre  
RISCO DE CETOSE
       e re� go precoce?  

  Esperar pela Cet� e?             
  ou é melhor prevenir?

• A Cetose não é apenas uma questão de vacas gordas, 
doentes e velhas

• Selecione os animais em risco, de maneira específi ca 
para cada exploração, e dinâmica ao longo do tempo

•  Use os dados contidos no programa de gestão da 
exploração  para identifi car animais em risco de acordo 
com os critérios listados.
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Num estudo italiano realizado em explorações de alta 

produção, em mais de 14.000 lactações, verifi cou-se que 

os animais em risco de desenvolver cetose tinham uma 

probabilidade 2 vezes maior de refugo precoce    

em comparação  com as vacas sem risco específi co2




