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O pós-parto de vacas leiteiras é caracterizado por um intenso catabolismo, em 
decorrência ao desbalanço de nutrientes.  O Balanço Energético Negativo (BEN) é 
acompanhado por desordens metabólicas, imunológicas e reprodutivas.  Os efeitos 
negativos sobre o sistema reprodutivo nesse período se dão principalmente pelos 
baixos níveis sanguíneos de insulina e glicose, e altos níveis de ácidos graxos não 
esterificados (NEFA), com consequente atraso na retomada da atividade ovariana e 
efeitos deletérios sobre o oócito.  Além disso, a deficiência de minerais (Ca) e 
antioxidantes, propicia a ocorrência de enfermidades uterinas.  A sinalização para o 
reinício da atividade ovariana é controlada por fatores metabólicos, IGF-I, insulina, 
glicose e também pela secreção de gonadotrofinas, estradiol e progesterona.  Em 
busca de reduzir os efeitos deletérios do BEN sobre os parâmetros reprodutivos e 
acelerar a retomada da atividade ovariana, tem-se estudado o efeito da inclusão de 
alguns nutrientes na dieta de bovinos no peri-parto. Dietas com elevados níveis de 
energia no pré-parto, propiciaram a uma maior mobilização de gordura no pós-parto e 
deposição de triglicerídeos no fígado. O excesso de proteína, altera o pH uterino e tem 
demonstrado causar efeitos deletérios sobre a fertilidade. A adição de gordura, tem 
demonstrado aumentar as calorias da dieta, melhorar a qualidade do embrião e a 
fertilidade. A adição de colina na dieta no peri-parto tem demonstrado reduzir a lipidose 
hepática, reduzindo os casos de cetose clínica e subclínica e aumentando a produção 
de leite.  A oferta de antioxidante, selênio, apresentou efeitos positivos somente nos 
animais que apresentavam deficiência desse nutriente. O uso de ionóforos tem 
reduzido a incidência de cetose, deslocamento de abomaso e mastite. Os cuidados 
com a nutrição devem ser iniciados já no pré- parto, buscando reduzir a intensidade do 
BEN, e a imunossupressão, propiciando uma melhor eficiência reprodutiva. 
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