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O período de transição que compreende, três semanas pré e pós-parto é considerado um 

período crítico para vacas leiterias. Nesse momento, ocorre a maioria dos distúrbios 

metabólicos, principalmente após o parto, prejudicando fundamentalmente a produção de 

leite, o desempenho reprodutivo e aumentando-se os riscos de descarte. Nesta fase de 

transição as vacas leiteiras passam por um período crítico de balanço energético negativo 

(BEN), onde as exigências nutricionais são elevadas e a ingestão de matéria seca não condiz 

com a demanda. Neste período intensifica-se a mobilização de reservas corporais, elevam-se 

os níveis de corpos cetônicos, formados do metabolismo das gorduras, podendo gerar a 

cetose, uma doença extremamente importante para rebanhos leiteiros, devido aos malefícios 

por ela causados. O emprego de dietas diferenciadas e a utilização de suplementos 

energéticos, podem ser algumas alternativas para minimizar as perdas produtivas durante o 

período de transição. Uma potencial alternativa é a utilização de butafosfan (uma fonte 

orgânica de fósforo) e cianocobalamina (fonte sintética de vitamina B12), após o parto, que 

estão envolvidas diretamente com o metabolismo energético, tendo apresentado efeitos positivos 

sobre a saúde animal, além de reduzir a severidade do BEN, e demonstrar resultados 

benéficos na produção de leite.  Diante disso, o objetivo do painel temático é criar um espaço 

de apresentação e discussão entre um moderador, dois painelistas e o auditório sobre o tema 

em questão. 
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