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Muila atenli80 no manejo
das vaeas secas

Vacas que nao recebem atenc;ao adequada no periodo seco pod em perder ate
30% de sua produc;ao na lactac;ao seguinte

Toda vaca leiteira precisa de urn pe-
riodo de descanso entre duas lacta-

y5es consecutivas, no qual sac mantidas
secas, ou seja, sem serem ordenhadas.
Esse periodo e importante para a recu-
perayao do tecido secretor da glandula
mamaria e tambem para que 0 animal
se prepare adequadamente para 0 parto
que se aproxima. Sao diversas as alte-
ray5es fisiologicas que ocorrem nesse
periodo. Por isso, a vaca precisa de
muita atenyao e de urn manejo espe-
cial, para que possa ter urn born desem-
penho produtivo na lactayao seguinte
e boa eficiencia reprodutiva. Via de

No inieio do periodo
seeo, a vaea nao
inspira tantos·
cuidados, mas

preeisa de conforto
e alimenta<;ao
adequados.

regra, vacas que nao tern urn periodo
seco adequado podem perder ate 30%
de sua produyao na lactayao seguinte.
Vacas secas tratadas com descaso

podem custar muito caro ao produtor.
Muitas vezes, destinam-se a esses ani-
mais os piores volumosos e as piores
instalay5es. Se a vaca seca nao gera urn
centavo de receita, por que se preocupar
com ela?
o problema e que se nao for trata-

da adequadamente no periodo seco, ela
certamente tera 0 seu desempenho com-
prometido na lactayao seguinte. Produ-
zira menos leite e podera demorar mais

para emprenhar novamente depois do
parto. 0 descaso tambem pode aumen-
tar a incidencia de problemas no parto,
de distllrbios metab6licos pos-parto e
de mastite.
o manejo correto comeya no mo-

mento da secagem. Logo apos a ultima
ordenha, que deve esgotar completa-
mente os quatro quartos do ubere, deve
ser aplicado antibiotico intramamario,
especifico para periodo seco. Cada
quarto funcional deve receber uma
dose. Isso e fundamental para se preve-
nir a ocorrencia de mastite, desastrosa
no inicio da lactayao. Se nao recebe-



Tratar os quatro
quartos do ubere
com antibiotico
especifico na
secagem e
fundamental

para prevenir a
ocorrencia de

mastite.

Minimizar a queda
no consumo de
materia seca pre-
parto. Para isso
e fundamental

oferecer volumosos
de alta qualidade

e formular
corretamente as

dietas.

Monito ar de perto 0 ECC(Escore de Condi{:ao C rporal).
o ideal e que as acas cheguem ao parte com ECCproxim de 3,5, na escala
de 1 a 5. Vacas m ita magras ou muito gordas ao parte apr entam muito mais

chances de ter problemas ao parto e no inicio da I cta{:ao.

yao comp1eta, em grupo, isso e dificil.
De toda forma, essa nao e uma pnitica
indispensavel; 0 importante e esgotar
completamente 0 ubere e aplicar 0 an-
tibi6tico intramamario no momenta
da secagem.

Oferecer
conforto: as
vacas precisam
de sombra e agua
fresca.

Aumentar a
densidade
energetica das
dietas das vacas
em transi{:ao.
Isso ajuda a
compensar a
queda no consumo
e a adapta-Ias as
dietas do inicio da
lacta{:ao.

rem 0 tratamento correto no momenta
da secagem, cerca de 10%-12% dos
quartos mamarios serao infectados no
periodo seco, e as consequencias dis-
so podem ser muito serias no inicio da
lactayao seguinte.
Se a vaca ainda estiver produzindo

bastante 1eite nos dias que antecedem
a secagem, pode ser interessante re-
duzir a oferta de alimentos, para ini-
bir um pouco a produyao. Para vacas
mantidas em pastagens, e possive1
reduzir ou eliminar 0 concentrado,
mas para vacas alimentadas com ra-

sa de sombra e agua fresca. No caso
de rebanhos a pasto, isso significa urn
piquete com boa oferta de forragem,
areas de sombra limpas e secas, on de
as vacas possam deitar confortavel-
mente, e bebedouros limpos, com
agua fresca e abundante. No caso de
rebanhos confinados, 0 necessario e
um locallimpo e seco, bem ventilado,
onde as vacas possam sentir-se con-
fortaveis. Como normal mente as va-
cas secas estao em final de gestayao,
e importante que tenham espayo para
se exercitar, pois isso ajuda a manter a ~

No inkio do periodo seco, a vaca
nao inspira tantos cuidados, mas pre-
cisa de conforto e alimentayao ade-
quados. Conforto nao e sinonimo de
instalayoes sofisticadas. A vaca preci-



tonicidade muscular, garantindo boas
condic;:5es para 0 parto. Dessa forma,
urn piquete de terra ou grama anexo
ao galpao e recomendavel.
Com relac;:ao a alimentac;:ao dessa

fase, 0 mais importante e oferecer vo-
lumosos de alta qualidade. Em relac;:ao
a uma vaca em lactac;:ao, as exigencias
de uma vaca no inicio do periodo seco
sao bem menores, mas isso nao permite
descuidos. As dietas nessa fase devem
conter 57%-62% de NDT (nutrientes
digestive is totais), 12,5%-3,5% PB
(proteina bruta) e 54%-56% FDN (fi-
bra em detergente neutro). E preciso
cuidar para a vaca nao engordar muito
nesse periodo, pois vacas parindo mui-
to gordas normalmente tern proble-
mas. Ao trabalhar com volumosos de
alta qualidade, reduz-se a necessidade
de concentrados, 0 que diminui 0 custo
da alimentac;:ao.
Alem da formulac;:ao da dieta e da

qualidade dos alimentos, para que as
vacas possam alimentar-se correta-
mente e preciso evitar a competic;:ao
por comida, no piquete ou no cocho.
Urn dos aspectos fundamentais do
conforto e 0 espac;:o no cocho de ali-
mentac;:ao, nao s6 para animais cria-
dos em sistemas de confinamento to-
tal, mas tambem quando precisamos
supJementar animais no invemo, e
tambem para vacas sob pastejo, que
recebem concentrado em galp5es, nos
quais geralmente 0 cocho e coletivo.
a espac;:o disponiveJ afeta 0 nivel de
competic;:ao no cocho, que por sua
vez afeta os habitos alimentares e 0
consumo de aJimentos. Estima-se que
algo em tomo de 0,6-0,7 m de espac;:o
linear no cocho e suficiente para cad a
vaca 'Comer sossegada, sem estresse.
A medida que 0 parto se aproxi-

. ma, as mudanc;:as fisiol6gicas vao se
acentuando, 0 que demanda urn cui-
dado mais intenso. A partir do parto,
inicia-se uma nova Jactac;:ao e a vaca
passa abruptamente de urn estado ges-
tante e nao-lactante para uma situac;:ao
inversa, em que nao carrega mais urn

.••• um problema normalmente
decorrente de baixo consumo.

Com 0 rumen vazlo, 0 abomaso
desloca-se de sua posiC;io

normal, parallsando 0 transito
digestivo. Os casos mais

severos sio corrigidos so mente
mediante cirurgia; demandam

uma intervenc;io rapida, sob risco
de se perder 0 animal. Qualquer

condic;ao que leve a reduc;ao
drastica no consumo de alimentos

predispoe as vacas ao DA.

bezerro, mas produz quantidades eleva-
das de leite. a periodo compreendido
entre tres semanas antes e tres semanas
depois do parto e chamado de Periodo
de Transic;:ao e demanda cuidados adi-
cionais no manejo.
Nos dias que antecedem 0 parto,

as vacas reduzem bastante a ingestao

m8t8b6l1co deCorrente da
balxa concentrac;io de calclo

no sangue, nos prlmelros dlas
apas 0 parto. Logo que a vaca
comec;a a secretar 0 colostro

e posteriormente 0 leite, a
demanda fisiolagica por calcio

aumenta muito, e, devido ao
baixo consumo de alimentos

nesse periodo, 0 animal consegue
atender a essa demanda. As vacas

acometidas apresentam quadro
de incoordenac;ao muscular e

prostrac;ao. Casos mais severos
levam a morte.

de alimentos, 0 que, associ ado ao
aumento nas exigencias energeti-
cas para atender a demanda do feto
e posteriormente a sintese de colos-
tro, que se inicia nos dias que ante-
cedem 0 parto, imp5e as vacas uma
condic;:ao de balanc;:o energetico ne-
gativo (BEN), pelo qual a demand a
energetica passa a ser maior do que
o suprimento disponivel de energia.
Essa condic;:ao permanece ate 0 pica
de lactac;:ao, 0 que complica bastante
o manejo nesse periodo.
Essas mudanc;:as fisiol6gicas re-

sultam em grandes dificuldades para
a vaca; por isso, 0 seu manejo nes-
sa fase representa urn grande desa-
fio. Alem do aumento no tamanho
do feto, nos dias que antecedem 0

parto, a vaca comec;:a 0 processo de
sintese do colostro, 0 que determina
urn grande aumento na demanda por
energia, proteinas e outros nutrien-
tes. a problema e que esse aumento
na demanda nao e compensado por
urn aumento no consumo de ali-
mentos, ao contrario. Com isso, a
vaca entra em BEN e precisa retirar
energia de algum lugar para suprir a
grande demanda.
A saida mais facil e utilizar a ener-

gia armazenada no tecido adiposo, pois
dessa forma a gordura pode ser transfor-
mad a em energia, atendendo as exigen-
cias do animal. Com isso, a vaca perde
peso no inicio da lactac;:ao, ate que 0
con sumo de alimentos consiga atingir
niveis adequados para atender a exigen-
cia energetica. Dessa forma, e preciso
garantir que a vaca chegue ao Periodo
de Transic;:ao com uma boa quantidade
de reservas gordurosas, pois vai preci-
sar muito delas. au seja, vacas muito
magras ao parto podem ter serios pro-
blemas ao parto e no inicio da lactac;:ao,
por faha de gordura para transformar
em energia. Por outro lado, vacas muito
gordas tambem podem ter problemas,
pois 0 excesso de tecido adiposo acu-
mulado inibe ainda mais 0 consumo, e
ela tern de mobilizar muita gordura para



atender as exigencias e pode sofrer dis-
rurbios metab6licos, como cetose.
Para monitorar a quantidade de re-

servas corporais, e importante avaliar
periodicamente 0 Escore de Condiyao
Corporal das vacas (ECC). 0 ideal e que
ao parto os animais apresentem ECC em
tomo de 3,5, na escala de 1 a 5. Reco-
menda-se que cheguem no mom ento da
secagem com 0 ECC adequado para 0
parto. Nao deve haver variayao nesse
parametro durante 0 periodo seco.
A reduyao de consumo pre-parto e

os problemas associados a ela tambem
podem resultar no aumento da inci-
dencia de outros disrurbios metab6li-
cos, como Deslocamento de Abomaso
(DA) e Febre do Leite (vide quadro).
Cada caso de DA pode resultar em ate
16% de perda de leite nos primeiros 30
dias de lactayao. Se apresentar produ-
yao media de 30 kg/dia nesse periodo,
a vaca produzira 900 kg de leite. Como
resultado da perda devida a ocorrencia

o aumento na
concentrac;ao

energetica das dietas
nesse periodo tambem

proporciona uma
melhor adaptac;ao das

vacas as dietas do
inicio da lactac;ao.

de DA, esse montante se reduziria em
144 kg. Some-se a isso 0 custo do tra-
tamento e fi~ evidente que 0 prejuizo e
significativo.
o que fazer? A chave e minimizar a

queda no consumo pre-parto. Uma das
estrategias mais utilizadas e aumentar a
densidade energetica das dietas, elevado
para 63%-68% 0 nivel de NDT. Dessa
forma, mesmo com con sumo menor, a
vaca pode ingerir quantidades maiores
de energia. Para isso, pode-se aumentar

a oferta de concentrado, mas e ftmda-
mental trabalhar com volumosos de
alta qualidade para vacas em transi-
yao. Quanto melhor a forragem,'mais
a vaca con segue ingerir e menor a ne-
cessidade de concentrado. Nessafase,
recomenda-se manter os niveis de PB
da rayao em 14% e FDN em 52%-55%,
o que s6 se con segue com volumosos
muito bons.
o aumento na concentrayao ener-

getica das dietas nesse periodo tambem
proporciona uma melhor adaptayao das
vacas as dietas do inicio da lactayao,
que normalmente sao mais ricas em
concentrado. Quanto menor for a queda
no consumo pre-parto, mais rapida sera
a recuperayao do consumo pos-parto, e
menos pronunciados serao os efeitos do
BEN, 0 que e importante para reduzir
a ocorrencia de disturbios metab61icos.
Dessa forma, as vacas podem produzir
mais e apresentar melhores indices re-
produtivos. •

• Dlmlnul drasllcamente as dlarr6las neonatals
• Coloniza 0 Intestlno dos animals rec6m-nascldos com bach!rlas

seleclonadas pela sua alta performance como probl611cos
• Prevlne e trata as dlarr61as bacterlanas
• Melhora a conversao allmentar
• Concentra~ao: 2 bllMes de UFC/g


