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�Número da cápsula

Tecnologia CRC 

Monensina

Introdução

�Número da cápsula

�10 pastilhas intraruminais- 32 g/cápsula-
32000 mg .. 10 cápsulas-10dias.. Aprox 320 
mg/dia

�Reutilizáveis



Introdução

HAPTOGLOBINA

�Proteína de fase aguda +
�Marcador de Bem-estar animal�Marcador de Bem-estar animal

Em ruminantes ela não é detectada no plasma de animais sadios.
Subiela et al (2001); Nielsen et al (2004).

Eleva-se rapidamente frente a lesões



As concentrações de
haptoglobina são menores
em vacas tratadas com CRC

Hipótese

em vacas tratadas com CRC
monensina porque haveria
uma menor incidência de
doenças.



Avaliar o impacto das cápsulas de liberação

lenta de monensina sobre as concentrações de

haptoglobina pós-parto e investigar os efeitos

sobre a incidência de doenças no pós-parto.

Objetivos



Materiais e métodos

- 25 rebanhos de Guelph, em 
Ontário
- 1995  e 1996

- 25 a 160 lactantes
- 23 litros

n= 1010

- 23 litros
- ECC 3 semanas pré-parto

GRUPOS

CRC Placebo

3 semanas pré-parto

1 e 6 semanas
pós-parto. haptoglobina



Materiais e métodos

Vaca

SaúdeTratamento

Banco de dados:

Estatística SAS (log): Haptoglobina x 

Tratamento

Distocia e gêmeos 

ECC nos primeiros 95 d de lactação . 



� Remoção

� Gêmeos

� Distocia

� Retenção de placenta

Materiais e métodos

Registro de doenças

� Retenção de placenta

� Febre do leite

� Metrite

� Mastite 

� Cetose

� Deslocamento de abomaso

� Doenças digestivas

� Respiratórias

� Claudicação



Materiais e métodos

Doentes

Não doentes

Semana 1: n 897

Semana 6: n 859



Resultados

Tabela 1: dados descritivos da concentração de 

haptoglobina nas semanas 1 e 6 e ocorrência de doenças

-Primíparas 26%

-Dois partos 28%

-Mais de 2 partos 

46%46%

Houve uma diferença (P< 0,0001) nas concentrações médias de haptoglobina

na 1 semana comparado a semana 6 (0,88 g / L e 0,24 g / L, respectivamente). 

P<0,05



Resultados

Retenção de placenta

Metrite

Febre do leite

[   ] de haptoglobina na semana 

1

Intervenção

Gêmeos

Novilhas

ECC

Doenças

Remoção

(P<0,05)



Resultados

DoentesNão-doentes

[  ] de haptoglobina associadas a presença ou ausência de 

doenças na semana 1

Intervenção

Gêmeos

ECC

Novilhas

DoentesNão-doentes

Intervenção

Retenção de placenta

(P<0,05)



Resultados



Resultados



Resultados

Doentes

Metrite

[  ] de haptoglobina na semana 6

Mastite

Deslocamento de abomaso

Remoção do rebanho

(P<0,05)



Resultados

Concentrações de haptoglobina relacionadas a presença 

ou ausência de doenças na semana 6 pós-parto.

Não doentes

Intervenção

Doentes

Intervenção Intervenção

Mastite

Deslocamento de abomaso

Remoção do rebanho

(P<0,05)



Conclusão

Não foi observado efeito da CRC

monensina sobre a incidência de doenças
nas novilhas e vacas holandesas pós-parto.



Ação da Monensina sódica através de cápsulas de
liberação lenta no controle do timpanismo
espumoso e parâmetros bioquímicos em vacas de
corte Hereford alimentadas com trevo branco



Experimento Monensina

Objetivos:

Verificar a ação da Monensina sódica  através da cápsula de liberação 

lenta nos parâmetros bioquímicos, ruminais e controle do timpanismolenta nos parâmetros bioquímicos, ruminais e controle do timpanismo

espumoso em vacas de corte Hereford alimentadas  com trevo branco



Experimento Monensina

Acidificante  HCl 9% 1ml + 10 LR –AG- amônia 

Formol- 5 ml LR + 10 formol- Protozoários

Análises 

Glicose

Uréia 

GGT

AST

LDH



Resultados e Discussão

Fig. 2. As concentrações plasmáticas haptoglobina (g/dL) durante o periparto, Linha

pontilhada grupo que PEC, linha continua grupo que GCC



Obrigada pela atenção

 ”A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem 

perder, mas procurar evoluir.” CBJ


