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Resumo:  O presente trabalho tem o objetivo estudar os efeitos do escore de 14 

locomoção de vacas holandesas, confinadas em  free stall,  sobre a produção e 15 

composição do leite, contagem de células somáticas, escore de condição 16 

corporal. O experimento foi realizado de abril de 2016 a abril de 2017 em uma 17 

propriedade comercial localizada no município de Apucarana, estado do Paraná, 18 

sendo utilizado 110 vacas em lactação. As vacas foram divididos em grupos de 19 

acordo com o escore de locomoção 1 (vacas com locomoção normal e suave) a 4 20 

(animais com claudicação severa). Foram utilizados registros de produção de 21 

leite, dos seus constituintes nutritivos e de contagem de células somáticas, a 22 

partir do controle leiteiro  realizado pela Associação Paranaense dos Criadores 23 

dos Bovinos da Raça Holandesa. Para o controle leiteiro, amostras de leite de 24 

aproximadamente 70 mililitros foram coletadas mensalmente e analisadas. Os 25 

escores de locomoção e a condição corporal das vacas foram determinados no 26 

mesmo dia do controle leiteiro. Os dados foram submetidos à análise de variância 27 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de  5% de 28 

probabilidade. Os escores de locomoção classificaram-se como 61,78% (645) não 29 

claudicavam, com escore de locomoção 1; enquanto que 38,22% das 30 

observações apresentavam escores de 2 a 4; sendo que apenas 42 observações 31 

(4,02%) se apresentavam com grau de locomoção 4 e 10 observações das vacas 32 

apresentaram escore 5. Quanto ao teor de proteína no leite foi superior nas vacas 33 

com escore de locomoção 1 (p<0,01) e os outros constituintes (gordura, lactose, 34 

sólidos totais) não se diferenciaram entre os diferentes escores de locomoção. A 35 

contagem de células somáticas do leite aumentou com a evolução no escore de 36 

locomoção, com variação de 39,91% e 55,36% para os escores  3 e 4; em relação 37 

ao escore 1. O escore de locomoção das vacas não teve impactos  na produção 38 

leiteira; mas teve efeitos negativos  na contagem de células somáticas do leite e 39 

no escore de condição corporal, impactando  de forma negativa no resultado 40 

econômico dos produtores de leite e no bem estar animal. 41 

 42 

Palavras-chaves: células somáticas, escore de condição corporal,  claudicação, 43 

qualidade de leite, vacas em lactação. 44 

  45 
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 61 

ABSTRACT : The aim of this study was to verify the consequences of the 62 

locomotion score of holstein cows, in a free stall system, in milk production and 63 

composition. The experiment was carried out in a private property located in the 64 

municipality of Apucarana, state of Paraná. Being used 110 animals in lactation. 65 

Lactating cows are arranged in two covered sheds measuring 400 m2 each. Data 66 

were collected from April 2016 to April 2017. Animals were divided into groups 67 

according to the locomotion score (1 = animals with normal and mild locomotion at 68 

4 = animals with severe claudication). Milk production records, nutrient 69 

constituents and somatic cell counts were used, based on the official dairy control 70 

performed by APCBRH. For milk control milk samples of approximately 70 mL 71 

were collected monthly. The locomotion scores and cow body condition were 72 

determined on the same day of collection of samples for official dairy control, for a 73 

period of 13 months. The data were submitted to analysis of variance and the 74 

means were compared by the Tukey test at the 5% probability level. Locomotion 75 

scores were classified as 61.78% (645) non-claudicate, with locomotion score 1; 76 

while 38.22% of the observations had scores of 2 to 4; with only 42 observations 77 

(4.02%) presenting with locomotion grade 4 and 10 cows with a score of 5. The 78 

milk protein content was higher in cows with locomotion score 1 (p <0.01) and the 79 

other constituents (fat, lactose, total solids) did not differentiate between the 80 

different locomotion scores. The milk somatic cell count increased with the 81 

evolution in the locomotion score, with increases of 39.91% and 55.36% for scores  82 

3 and 4; in relation to the score 1. The cow locomotion score had no impact on 83 

dairy production; but had negative effects on milk somatic cell count and body 84 

condition score, negatively impacting the economic results of milk producers and 85 

animal welfare. 86 

 87 

Key words: somatic cell count, corporal condition, lameness, milk production, 88 

lactating cows..  89 

 90 

 91 

 92 
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                                                               CAPÍTULO I 177 

 178 

Introdução e Fundamentação teórica 179 

 180 

1.  Introdução  181 

 182 

Afecções podais são um dos principais problemas sanitários em bovinos 183 

leiteiros (HUXLEY, 2013), sobretudo para animais de alta produção e   confinadas 184 

em free stall (SILVEIRA et al., 2009). Pesquisas evidenciam que as afecções 185 

podais são responsáveis por queda na produção leiteira (HUXLEY, 2013). 186 

Warnick et al. (2001) relataram queda na produção leiteira em vacas 187 

diagnosticadas com afecções podais e criadas em confinamento tipo free stall. De 188 

acordo com Archer et al. (2010), casos graves de claudicação no primeiro mês de 189 

lactação reduz cerca de 350 kg a produção leiteira total aos 305 dias. Green et al. 190 

(2002) demonstraram em seus estudos que as reduções na produção de leite 191 

podem ser estender por até 4 ou 5 meses após o diagnóstico clínico de uma 192 

afecção podal, resultando em perdas médias de 357 kg de leite aos 305 dias de 193 

lactação. Por sua vez, Hernandez et al. (2005) relataram perdas de 874 kg na 194 

produção de leite de vacas multíparas com claudicação grave. 195 

É importante destacar que vacas com claudicação não possuem 196 

necessariamente lesões no casco.  197 

O impacto da claudicação na condição nutricional das vacas é complexo. 198 

De uma forma geral, afecções podais levam a vaca a dedicar menos tempo à 199 

alimentação, resultando em perda de peso e baixa condição corporal (HUXLEY, 200 

2013). Ainda, de acordo com o pesquisador, há estudos mostrando o inverso, 201 

vacas de alta produtividade que perdem condição corporal durante períodos de 202 

balanço energético negativo tornam-se claudicantes. 203 

 204 

De acordo com Boone et al. (2010), vacas passam cerca de 12 a 14 horas 205 

por dia deitadas. O tempo em que permanecem deitados é de extrema 206 
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importância para os animais, pois representa momentos de descanso. Por outro 207 

lado, para que as vacas se alimentem é necessário que se encontrem de pé.  208 

Portanto, qualquer modificação no tempo em que as vacas passam 209 

deitadas pode resultar em alterações fisiológicas, afetando sua saúde e seu 210 

desempenho. Weary et al. (2009) destacaram que alterações no comportamento 211 

podem indicar que o animal está sob estresse ou ocorrência de alguma doença. 212 

              Em suma, a claudicação é considerada a causa mais importante dos 213 

problemas em gado de leite. Durante a lactação das vacas a prevalência 214 

reportada está entre 0 a 69%, com média de 20,1% (Solano et al. 2015). Tem 215 

uma influência negativa na produção de leite (Onyiro et al. 2008), aumenta o risco 216 

de descarte e causa significativa perdas econômicas (Leach et al. 2010). 217 

               Em suma, a claudicação é considerada a causa mais importante dos 218 

problemas em gado de leite. A prevalência da claudicação em vacas em lactação 219 

está entre 0 a 69%, com média de 20,1% (Solano et al. 2015), com uma influência 220 

negativa na produção de leite (Onyiro et al. 2008), aumenta o risco de descartes e 221 

causa significativa perdas econômicas (Leach et al. 2010). 222 

                O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito do escore de locomoção nos 223 

parâmetros produtivos (leite, constituintes), na contagem de células somáticas, no 224 

escore de condição corporal das vacas  e na receita.  225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

  236 
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2. Fundamentação teórica  237 

 238 

2.1  Claudicação 239 

 240 

               Claudicação é o termo utilizado para descrever uma condição na qual o 241 

animal está incapaz da locomoção normal. Segundo Silva et al. (2001) e Nicoletti 242 

(2004), as claudicações apresentam diferentes graus de intensidade, dependendo 243 

da gravidade das lesões podais e geralmente está associada a dor (EFSA, 2009). 244 

               A maior parte das lesões associadas a claudicação (88,3%) estão 245 

presentes nos cascos (GREENOUGH, 2007).   246 

               Em pesquisas realizada por Amory et al. (2008) em 1.824 vacas leiteiras 247 

em 30 rebanhos na Inglaterra e no País de Gales,  84% dos vacas que 248 

claudicaram  tinham lesões nos membros posteriores e justificado pela 249 

distribuição do peso das vacas “modernas”, devido a hipertrofia dos úbere  e    250 

não foi acompanhado por  alterações do sistema músculo esquelético. 251 

               Segundo Divers et al. (2008), os membros pélvicos se interligam com o 252 

corpo através de uma articulação mais rígida do que se observa nos membros 253 

torácicos. Além disso as úngulas posteriores estão mais expostas às fezes e 254 

urina, ficando assim o tecido córneo mais macio, maleável e mais susceptível  às 255 

infecções bacterianas (GREENOUGH, 2007).  256 

               Conforme pesquisa de Meyer et al. (2007), com imagens 257 

cinematográficas de alta velocidade  de  bovinos  caminhando em uma  esteira 258 

plana, verificou que a vaca coloca as úngulas laterais, primeiramente e  com força 259 

no piso,  estando mais sujeito a lesões em pisos de concreto do que as úngulas 260 

mediais.  261 

               As úngulas laterais dos membros pélvicos suportam mais peso, 262 

principalmente na sola e na área bulbar, regiões mais moles da úngula (VAN DER 263 

TOL et al. 2003).  Essas características das úngulas laterais tornam-se mais 264 

susceptíveis a lesões, principalmente em pisos de confinamento tipo free stall 265 

(MEYER et al. 2007).  266 

                A claudicação está associada a dor e desconforto dos animais, 267 

alterando o seu comportamento alimentar, atividade física e descanso 268 

(FRANKENA et al. 2009).   269 
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               Com a intensificação da atividade leiteira, os problemas relacionados  à 270 

claudicação vem aumentando, na perda de condição corporal, na produção 271 

leiteira, afetando o resultado econômico da atividade. E afeta o desempenho 272 

reprodutivo e o aumento do descarte de animais (PHILLIPS, 2010).   273 

       274 

2.2   Prevalência e incidência das claudicações 275 

 276 

              Conforme o conceito de Côrtes (1993),  a prevalência corresponde aos 277 

casos de  ocorrências em um dado momento e a incidência, são as novas 278 

ocorrências em um período determinado de tempo.  279 

                As informações sobre a prevalência são muito variáveis. Segundo 280 

Nicoletti (2004) considera uma taxa de prevalência da claudicação de 7 a 10% 281 

como aceitável. No entanto, devido as características da atividade leiteira no 282 

Brasil, a taxa de prevalência é muito mais alta.  283 

               Esta informação corrobora com a pesquisa realizada por Martins et al. 284 

(2002), encontraram uma taxa de prevalência média de 14,13% (variação de 285 

2,5% a 48,3%), pelo sistema de escore (escala de 0 a 5) segundo Greenough et 286 

al. (1983), em 12 rebanhos de vacas leiteiras, com diferentes formas de 287 

exploração, em pisos de terra e concreto, no total de 481 vacas avaliadas na 288 

região de Campo Grande (Mato Grosso do Sul).  289 

               Das claudicações encontradas 96,2% estavam relacionadas a lesões 290 

podais e 3,8% a patologias osteomusculares e articulares. Das afecções digitais, 291 

85,6% ocorreram nos membros pélvicos e 14,4% nos membros torácicos. 292 

                Em pesquisa realizada por Molina et al. (1999) em 10 fazendas da bacia 293 

leiteira de Belo Horizonte  no Estado de Minas Gerais, em que foram examinadas 294 

469 vacas em lactação em confinamento tipo free stall, e avaliadas conforme o 295 

escore de locomoção, utilizando escala de 1 a 5, de acordo com Greenough 296 

(1997). Do rebanho total apenas 37 vacas tinham escore de locomoção igual ou 297 

acima de 2,  perfazendo 7,88% do rebanho; e 142 vacas apresentavam algum 298 

tipo de  lesão podal, com uma taxa de 30,3% de prevalência de lesão podal.  299 

               Tomasella et al. (2014) avaliando 1.600 vacas em lactação da raça 300 

Holandesa confinadas em free stall, em piso de concreto, na região de Belo 301 

Horizonte (MG),  durante o mês de abril de 2008, a taxa de  prevalência de 302 
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claudicação foi de 8,5%. Das vacas com claudicação, as lesões nos membros 303 

pélvicos  foi de 87,5% e nos membros torácicos com 12,5%.  304 

                Na América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e na Europa 305 

Ocidental, nas prevalências das claudicações, os bovinos leiteiros  representam   306 

95% das claudicações e os bovinos de corte representam 5% das claudicações. 307 

As claudicações que afetam os bovinos leiteiros, 80% é de origem podal. E  70% 308 

das lesões podais estão na unha lateral do membro pélvico. As vacas  de alta 309 

produção tem maior predisposição para a claudicação ( WEAVER et al. 2005). 310 

               Segundo pesquisas de Frankena et al. (2009), 90% das lesões podais 311 

localizam-se na unha lateral do membro pélvico.   312 

               Em uma pesquisa realizada por Lopes et al. (2015), em sete rebanhos 313 

leiteiros em Portugal, em que foram avaliadas 503 vacas em lactação, a taxa 314 

média de prevalência de claudicação foi de 13,71%, variando de 6,9 a 25,71%, os 315 

índices de prevalência mínimo e máximos. Avaliaram, ainda, a taxa de 316 

prevalência de claudicação identificada pelos produtores, que foi na média de 317 

7,16%, ou seja, os produtores tiveram a percepção a cerca de metade da taxa 318 

real de prevalência das claudicações.      319 

               Em uma pesquisa realizada por Huxley et al. (2005) no Reino Unido,  320 

analisou   a experiência de profissionais na avaliação do escore de locomoção  321 

comparada com a avaliação  dos fazendeiros, nesta análise  foi encontrado a taxa  322 

de prevalência de claudicação de 25% por parte dos profissionais,   versus 4,8% 323 

dos fazendeiros. Indicando que há subestimativa por parte dos fazendeiros.  324 

              Segundo Phillips (2010), em torno de 20%  é a taxa  de prevalência  em 325 

vacas leiteiras em confinamento  no âmbito mundial. 326 

              No entanto, Martins (2002) indica que a taxa de prevalência acima de 327 

15%  de claudicações, necessita de uma avaliação e intervenção para controlar o 328 

problema.   329 

 330 

2.3  Importância Econômica das claudicações 331 

 332 

               A claudicação é uma das maiores causas de perdas econômicas nas 333 

fazendas produtoras de leite, com exploração intensiva, nos Estados Unidos da 334 

América, Canadá e na Europa Ocidental. Apenas a infertilidade e as mastites 335 
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causam maiores prejuízos, o qual ocorre devido ao declínio da produção de leite, 336 

perda da condição corporal e a diminuição da fertilidade. (FRANKENA et al., 337 

2009). 338 

               Segundo Weaver et al. (2005) e Phillips (2010), há gastos com o 339 

tratamento e o casqueamento curativo, além de aumentar os casos de descarte 340 

de animais. 341 

               Em uma pesquisa realizada por Weaver et al. (2005) no Reino Unido, as 342 

perdas relacionadas a claudicação estavam em torno de 113, 5 milhões de euros 343 

(ou 140,74 milhões de dólares)  e os custos diretos relacionados por vaca 344 

acometida pela claudicação é de 170,3 euros (ou 211,17 dólares), mas levando 345 

em conta o aumento do intervalo de parto, os custos da substituição  da vaca e 346 

perdas relacionadas ao descarte da mesma vaca, o valor total alcança os 340,6 347 

euros (ou 422,34 dólares)  por vaca acometida.  348 

                 Conforme relatos de EFSA (2009) no Reino Unido,  anualmente vão 349 

para abate cerca de 2 a 4% de vacas claudicantes e com as doenças associadas, 350 

como mastites, metrites e infertilidade. 351 

                Em uma pesquisa de Amory et al.(2008), em 1824 vacas em 30 352 

rebanhos na Inglaterra e País de Gales, concluíram que as perdas pela 353 

diminuição  de produção de leite é a principal causa de prejuízos, sendo esta de 354 

137 a 841 quilos de leite por lactação. 355 

                 Archer et al. (2010), pesquisando a incidência da claudicação conforme 356 

o  período da lactação,  concluíram que as perdas são maiores quando ocorre no 357 

início da lactação.  358 

                Em uma pesquisa realizada por Shearer et al. (1999) em um rebanho 359 

na Flórida – E.U.A, com 346 vacas, com taxa de claudicação de 30%, as perdas e 360 

os custos totais, durante um ano, foi de U$ 357,00/vaca com claudicação e U$ 361 

168,00/vaca do rebanho. 362 

               Segundo Weaver et al.(2005), as perdas atribuídas a claudicação que 363 

não são devidamente mensuradas pelos fazendeiros, essas são fontes de perdas 364 

econômicas, tais como o atraso no retorno ao cio, anestro, condição corporal 365 

baixa no pós-parto, balanço energético negativo e custos laborais.  366 

              Em pesquisa de Ferreira et al. (2004), em um rebanho leiteiro com 117 367 

vacas confinadas em free stall, em piso de concreto, em Goiás,  foram avaliadas e 368 
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selecionadas as vacas que apresentaram claudicação, durante o período de um 369 

ano.  Das 143 lesões podais diagnosticadas, 78,3% eram lesões podais 370 

consequentes a laminite (n=112). As manifestações sistêmicas da laminite foram 371 

discretas ou passaram despercebidas, considerado típico de laminites 372 

subclínicas. As lesões podais foram tratadas e houve cura das lesões em um 373 

período médio de 26,8 dias. Após o período de avaliação, 6 vacas foram 374 

indicadas para descarte, portadoras de ancilose e artrose, correspondendo a uma 375 

taxa anual de descarte de 5,1%. O custo total do tratamento dos casos de lesões 376 

podais relacionados a laminite foi de U$ 5.005,23, representando um custo 377 

unitário de U$ 44,68  e somando o valor do descarte das vacas (U$ 3.727,27), as 378 

sequelas da laminite provocaram perda anual de U$ 8.732,50, o que equivale a 379 

um prejuízo de U$ 74,60/vaca alojada no rebanho.   380 

               Em uma pesquisa feita por Souza et al. (2006), em um rebanho leiteiro 381 

com 100 vacas em lactação confinadas em  free stall, piso de concreto, em Minas 382 

Gerais, durante um ano, verificou-se 55% das vacas tiveram casos de 383 

claudicação. As vacas que tinham escore de locomoção acima ou igual a 2, foram 384 

analisadas,  tratadas e apurados os custos de tratamento e outras ocorrências. As 385 

vacas apresentaram cura, em um período médio de 24,5 dias. Neste experimento, 386 

não houve descartes de vacas.  O custo englobando o tratamento e a redução da 387 

produção de leite no rebanho de 100 vacas foi de U$ 5.269,00, sendo U$ 95,89  388 

por tratamento e U$ 52,69/ por vaca alojada. O custo adicional  referente a  389 

problemas reprodutivos, metrite, redução de produção de leite, representou mais 390 

U$ 227,94/ vaca tratada, perfazendo um total U$ 12.536,00 para o rebanho de 391 

100 vacas e o custo por vaca alojada de U$ 125,36. 392 

 393 

2.4   Etiologia da claudicação 394 

 395 

              A claudicação é um problema de etiologia multifatorial, isto é, muitos 396 

fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento e estão relacionadas aos 397 

sistemas de produção. A identificação dos fatores de risco é fundamental para a 398 

implantação e para o entendimento das patologias do aparelho locomotor, em 399 

particular das vacas leiteiras ( NICOLETTI, 2004). 400 

           401 
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2.4.1      Condições ambientais  402 

 403 

               O casco, formado primariamente pelo processo de queratinização das 404 

células epidérmicas, tem função não apenas de proteção mecânica, mas atua 405 

também contra a permanente ação de fatores ambiental como umidade, agentes 406 

químicas presentes na urina e fezes, além de bactérias, particularmente nas 407 

condições de confinamento. As vacas em condições de pasto têm os cascos mais 408 

secos que as vacas mantidas confinadas. Existe uma relação inversa entre a 409 

resistência ou dureza do casco e o seu conteúdo em água, isto é um aumento do 410 

conteúdo de água leva a uma menor resistência do casco e, consequentemente, 411 

a uma maior taxa de descarte (NICOLETTI, 2004). 412 

             Quanto ao piso, conforme Blowey (2005), pisos muito ásperos, com 413 

pedras ou danificados, podem causar lesões na derme, enquanto em pisos muito 414 

lisos levam a modificações na locomoção.  415 

             Os pisos de concreto não fornecem atrito suficiente para permitir uma 416 

adequada locomoção, com coeficiente de fricção de 0,35.  Van de Tol et al.(2005)   417 

sugerem coeficiente de 0,4 a 0,7 para que a vaca possa deslocar de maneira 418 

natural. Cook (2009), utilizando piso de borracha, que tem a característica de 419 

compressibilidade e o coeficiente de atrito que varia de 0,46 a 0,61, com uma 420 

valor médio  de 0,5; observaram uma melhor locomoção, menor desgaste das 421 

unhas e diminuição de lesões podais. 422 

            Condições de higiene e superlotação do free stall favorecem a instalações 423 

de infecções podais específicas, como o pododermatite interdigital, dermatite 424 

digital, dermatite interdigital (NICOLETTI, 2004).  425 

             Greenough (2009) relata que o grau de limpeza dos flancos das vacas 426 

indica o grau de limpeza das instalações. No entanto, a frequência de limpeza e a 427 

densidade das vacas no free stall determinam a condição geral de limpeza. 428 

            Segundo Nicoletti (2004), as vacas necessitam de 12 a 14 horas para 429 

deitar, mas é necessário o conforto nas baias, com dimensão adequada, 430 

espaçosa e higiene. 431 

            As baias mal dimensionadas, a relação vacas e baias, o estresse calórico, 432 

prolongado tempo de ordenha, manejo excessivo das vacas, levam ao menor 433 
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tempo de descanso, aumenta a exposição dos cascos no piso e  aumento o risco 434 

de claudicação (COOK, 2009). 435 

              Quando a vaca atinge a temperatura corpórea de 39º Celsius, tende a 436 

permanecer em pé, ao invés de deitar, pois em estação, facilitava a perda de 437 

calor. O estresse calórico leva  as vacas permaneceram mais tempo em estação, 438 

propiciando ao aumento de casos de claudicação (COOK, 2009). Sanders et al. 439 

(2009), pesquisando 4.915 vacas, durante 3 anos, verificou a sazonalidade das 440 

lesões podais conforme o estresse calórico. 441 

 442 

2.4.2     Nutrição  e alimentação 443 

 444 

               A nutrição de vacas leiteiras representa um dos pilares da 445 

sustentabilidade das explorações, influenciando no metabolismo, no sistema 446 

imune, na ocorrência de lesões podais. 447 

               A nutrição, em suma, é muito importante no controle da claudicação.                       448 

Uma alimentação inadequada leva a uma alteração metabólica, como as 449 

alterações drásticas do pH ruminal, que altera a flora ruminal e o desequilíbrio dos 450 

ácidos graxos voláteis no rúmem levando a um quadro de acidose, debilitando o 451 

animal e aumentando a suscetibilidade a desenvolver a claudicação (EFSA, 452 

2009). 453 

               A acidose ruminal está associada a ingestão de uma dieta rica em 454 

carboidratos altamente fermentáveis e pobre em fibras, que leva a uma produção 455 

acentuada de ácido láctico no rúmen.  Na forma aguda da acidose ruminal, a vaca 456 

apresenta toxemia grave, ataxia, descoordenação, desidratação, estase ruminal, 457 

fraqueza e decúbito com altas taxas de mortalidade. Na forma aguda da acidose o 458 

rúmen tem pH abaixo de 5 (NOCEK et al, 1997). 459 

                A forma subclínica de acidose ruminal é muito mais frequente do que a 460 

acidose clínica aguda. Os sintomas são muito sutis, geralmente associado às 461 

vacas com baixa condição corporal, diarreia leve a moderada, com pH ruminal 462 

entre 5,0 a 5,5 e tendo como consequência a laminite crônica, que leva a lesões 463 

podais e uma possível claudicação (STONE, 2004). 464 

                A  acidose subclínica pode ser caracterizada pelo desequilíbrio entre as 465 

taxas de produção e  absorção de ácidos graxos e a capacidade tampão,  levando 466 
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um acúmulo de ácido láctico, e diminuição rápida do pH, alterando a microbiota 467 

ruminal, com bacteriólise das gram-negativas e aumento da população gram-468 

positivas. A liberação de endotoxinas que são absorvidas para a corrente 469 

sanguínea, e sob os efeitos dessas e de mediadores inflamatórios liberados ante 470 

a sua influência são iniciados distúrbios na microcirculação do corium do dígito 471 

(SHEARER,2005).  472 

               Segundo Nicoletti (2004) na laminite que ocorre nos bovinos, ocorrem 473 

várias alterações na circulação vascular periférica afetando o corium laminar 474 

como a vasoconstricção, abertura permamente das anastomoses (“shunts”) 475 

arteriovenosas, alterações na permeabilidade capilar, agregação plaquetária e 476 

formação de microtrombos. 477 

                O resultado dessas alterações vasculares é uma redução da perfusão 478 

capilar nas lâminas dérmicas do casco. A isquemia e a hipóxia nas células da 479 

camada queratogênica causam uma inibição da síntese normal do casco, 480 

resultando em degeneração laminar (NICOLETTI, 2004). 481 

               Os fenômenos vasculares na laminite, são desencadeados pela 482 

liberação na circulação de mediadores inflamatórios, destacando-se os derivados 483 

do ácido araquidônico (prostaglandina e leucotrienos), fator de necrose tumoral e 484 

tromboplastinas, além de aminas vasoativas como a epinefrina e norepinefrina, 485 

histamina, serotonina, bradicinina e outras (NICOLETTI, 2004). 486 

                  Esses mediadores, por sua vez, são ativados principalmente pela 487 

presença na circulação de endotoxinas decorrentes da bacteriólise de bactérias  488 

gram-negativas, ocasionada sobretudo, em condições de acidose ruminal 489 

(NICOLETTI, 2004). 490 

               Em vacas leiteiras submetidas a exploração intensiva, em sistema de 491 

confinamento permanente, prevalece a forma subclínica de laminite, de evolução 492 

lenta e, portanto, insidiosa (NICOLETTI, 2004). 493 

               Os sinais não são evidentes desde o início, e os produtores e técnicos 494 

só se dão conta da doença após vários meses (aproximadamente 6 meses) de 495 

exposição dos animais aos fatores de risco, quando começam a se manifestar 496 

lesões podais secundárias associadas à degeneração laminar, cujas principais 497 

estão relacionadas a hemorragia de sola, úlcera de sola, sola dupla, erosão dos 498 
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talões, doença da linha branca, fissuras ou rachaduras verticais ou horizontais, 499 

deformação no estojo córneo (NICOLETTI, 2004). 500 

               Segundo Blowey (2008), um nível mínimo de fibra efetiva na dieta das 501 

vacas, promove a mastigação e a salivação, a saliva que tem um poder 502 

tamponante dos ácidos graxos. A saliva tem uma alta concentração de 503 

bicarbonato. Mudanças bruscas de dieta, das vacas secas para vacas em 504 

lactação, tornam os animais suscetíveis a acidose subclínica e a patologias, como 505 

as lesões podais. 506 

               As dietas devem conter níveis adequados de oligoelementos, como o 507 

zinco, cobre e a biotina (Cook, 2009). 508 

               Cunha Filho (2009) analisando a suplementação com zinco orgânico  em 509 

45 vacas em lactação  confinadas em free stall, piso de concreto, no Paraná- 510 

Brasil, obteve as seguintes conclusões: os animais suplementados com zinco 511 

orgânico, nos últimos 90 dias do experimento, apresentaram  números 512 

significativamente menores de lesões por dígitos,  nos membros torácicos e 513 

pélvicos, do que o grupo não suplementado.  A suplementação de zinco orgânico 514 

em animais com lesões podais, após 90 dias, manteve o número das lesões pré-515 

existentes, enquanto no grupo controle ocorreu aumento significativo do número 516 

das lesões podais. 517 

              Silva et al (2006) pesquisando  240 bovinos confinados em Jataí- Góias, 518 

utilizando  aplicações subcutâneas de cobre (etilenodinitrilo tetracetato de cálcio e 519 

cobre ), concluíram que os animais que receberam  o cobre tiveram menos lesões 520 

podais. 521 

 522 

2.4.3    Condição Corporal 523 

  524 

              A avaliação do escore de condição corporal em bovinos surgiu da 525 

necessidade de técnicos e criadores de obterem uma forma adicional de 526 

monitorar a situação de manejo, principalmente da alimentação de rebanhos  527 

leiteiros. Assim, desde de meados da década de 60 estão sendo desenvolvidos e 528 

utilizados, em rebanhos leiteiros de diversos países, métodos de avaliação e 529 

manejo da condição corporal em vacas leiteiras (Rennó et al. 2011). Desta forma, 530 

existe a necessidade de avaliação rotineira de vacas em lactação, em condições  531 
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alteradas de manejo da condição corporal ao parto e durante a lactação, os 532 

animais apresentam pobre desempenho reprodutivo, produtivo e alta incidência 533 

de alterações  de saúde, como problemas de úbere   e de casco  (RENNÓ et al. 534 

2011, FERNANDES et al. 2016). 535 

               Em ruminantes, a condição corporal indica as reservas de energia do 536 

corpo. Escores intermediários, metodologia de 1 a 5, refletem o equilíbrio 537 

metabólico,  garantindo melhor desempenho reprodutivo e maior produção de 538 

leite (FERNANDEZ et al. 2016).   539 

              Em pesquisa de Rennó et al. (2006)  observou que as vacas com escore 540 

de condição corporal ao parto próximo a 3,5 (metodologia de 1 a 5) apresentaram 541 

melhores condições de expressarem maior produção de leite,  como de 5,14 litros  542 

ao dia aos 150 dias em lactação, e de seus componentes, refletindo em curvas de 543 

lactação com maior pico de produção e persistência especialmente nas 544 

multíparas.   Recomendaram o escore de condição corporal ao parto de 3,25 a 545 

3,75 para a maximização da produção.  546 

              Bicalho et al. (2009) em uma pesquisa conclui havia uma correlação 547 

positiva entre o escore de condição corporal da vacas e a espessura do coxim 548 

digital. Concluíram que vacas com  escore de condição corporal 2 em relação a 4, 549 

teria uma espessura menor do coxim digital, que funciona como um “amortecedor” 550 

dos cascos. 551 

                  Green et al. (2014) observaram que o escore de condição corporal das 552 

vacas variam durante a lactação, no início da lactação tende a diminuir, e no final 553 

da lactação tende a aumentar.  As vacas com escore de condição corporal abaixo 554 

de 2,5 (escala de 1 a 5) tinham mais suscetibilidade de claudicarem e 555 

apresentarem lesões podais. 556 

 557 

 558 

 559 

 560 

 561 

 562 

 563 

      564 
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3. OBJETIVOS 779 

 780 

3.1    Geral: 781 

 782 

O objetivo geral da presente pesquisa foi avaliar os impactos do escore 783 

de locomoção na produção de leite, na composição do leite, na condição corporal,  784 

de vacas da raça holandesa  confinadas em free stall e os efeitos na receita. 785 

 786 

3.2    Específico: 787 

                                                                                                             788 

a) Comparar a produção de leite de vacas com diferentes escores de 789 

locomoção. 790 

     b) Comparar a composição de nutrientes do leite (gordura, proteína, lactose e 791 

sólidos totais) de vacas com diferentes escores de locomoção. 792 

     c) Comparar a contagem de células somáticas no leite de vacas com 793 

diferentes escores de locomoção. 794 

     d) Comparar a condição corporal das vacas em produção com diferentes  795 

escores de locomoção. 796 

e) Avaliar os efeitos do escore de locomoção na receita do leite. 797 

 798 
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 2 

 3 

Impacto do escore de locomoção sobre parâmetros 4 

produtivos de vacas holandesas confinadas em  free 5 

stall. 6 

 7 

  8 
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  19 

 Resumo:  O presente trabalho tem o objetivo estudar os efeitos do escore de 20 

locomoção de vacas holandesas, confinadas em free stall, sobre a produção e 21 

composição do leite, contagem de células somáticas, escore de condição 22 

corporal. O experimento foi realizado de abril de 2016 a abril de 2017 em uma 23 

propriedade comercial localizada no município de Apucarana, estado do Paraná, 24 

sendo utilizado 110 vacas em lactação. As vacas foram divididas em grupos de 25 

acordo com o escore de locomoção 1 (animais com locomoção normal) e suave 26 

até 4 (animais com claudicação severa). Foram utilizados registros de produção 27 

de leite, dos seus constituintes nutritivos e de contagem de células somáticas, a 28 

partir do controle leiteiro realizado pela Associação Paranaense dos Criadores 29 

dos Bovinos da Raça Holandesa. Para o controle leiteiro, amostras de leite de 30 

aproximadamente 70 mililitros foram coletadas mensalmente e analisadas.  Os 31 

escores de locomoção e a condição corporal das vacas foram determinados no 32 

mesmo dia do controle leiteiro. Os dados foram submetidos à análise de variância 33 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de  5% de 34 

probabilidade. Os escores de locomoção classificaram-se como 61,78% das 35 

observações (645) não claudicavam, apresentando escore de locomoção 1; 36 

enquanto que 38,22% das observações apresentavam escores de 2 a 4; sendo 37 

que apenas 42 observações (4,02%) se apresentavam com grau de locomoção 4. 38 

Quanto ao teor de proteína no leite foi superior nas vacas com escore de 39 

locomoção 1 (p<0,01) e os outros constituintes (gordura, lactose, sólidos totais) 40 

não se diferenciaram entre os diferentes escores de locomoção. A contagem de 41 

células somáticas do leite aumentou com a evolução no escore de locomoção, 42 

com incrementos de 39,91% e 55,36% para os escores 3 e 4; em relação ao 43 

escore 1. O escore de locomoção das vacas não teve impactos na produção 44 

leiteira; mas teve efeitos negativos  na contagem de células somáticas do leite e 45 

no escore de condição corporal, impactando de forma negativa no resultado 46 

econômico dos produtores de leite e no bem estar animal. 47 

 48 

Palavras-chaves: células somáticas, escore de condição corporal, claudicação, 49 

produção de leite, vacas em lactação.  50 

 51 
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 63 

ABSTRACT : The aim of this study was to verify the consequences of the 64 

locomotion score of Holstein cows, in a free stall system, in milk production and 65 

composition. The experiment was carried out in a private property located in the 66 

municipality of Apucarana, state of Paraná. Being used 110 animals in lactation. 67 

Lactating cows are arranged in two covered sheds measuring 400 m2 each. Data 68 

were collected from April 2016 to April 2017. Animals were divided into groups 69 

according to the locomotion score (1 = animals with normal and mild locomotion at 70 

4 = animals with severe claudication). Milk production records, nutrient 71 

constituents and somatic cell counts were used, based on the official dairy control 72 

performed by APCBRH. For milk control milk samples of approximately 40 mL 73 

were collected monthly. The locomotion scores and cow body condition were 74 

determined on the same day of collection of samples for official dairy control, for a 75 

period of 13 months. The data were submitted to analysis of variance and the 76 

means were compared by the Tukey test at the 5% probability level. It was 77 

observed that 61.78% of the animals (645) did not claudicate, presenting 78 

locomotion score 1; while 38.22% of the animals had scores of 2 to 4; with only 42 79 

cows (4.02%) presenting with degree of locomotion 4. As for the fat content in the 80 

milk, soft increments were observed, ranging from 0.04 to 0.08% of the cows with 81 

scores 2 and 3 , respectively; in relation to cows without lameness. The milk 82 

somatic cell count increased with the evolution in the locomotion score, with 83 

increases of 39.91% and 55.36% for scores 3 and 4; in relation to the score 1. The 84 

cow locomotion score has negative impacts on the productive parameters of 85 

Holstein herds; and also marked and negative effects on milk somatic cell counts, 86 

negatively impacting milk producers' incomes. 87 

 88 

 89 

 90 

Key words: somatic cell count, corporal condition, lameness, milk production, 91 

lactating cows. 92 

 93 

 94 

 95 
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1. Introdução  96 

 97 

Em função dos custos envolvidos na atividade leiteira, a intensificação 98 

torna-se uma alternativa para aumento da eficiência econômica. O confinamento 99 

surgiu como uma possibilidade para intensificação e o aumento da produtividade 100 

dos bovinos leiteiros, propiciando novas oportunidades para manejo e dando 101 

origem, entretanto, a novos desafios a serem vencidos (PERISSINOTTO et al., 102 

2009). 103 

 Nos sistemas confinados de gado de leite, a estabulação em free stall  é  104 

frequentemente utilizada pelos produtores de leite em todo o mundo. No entanto, 105 

nestes sistemas há maior prevalência de afecções podais, em função do piso de 106 

cimento das instalações e do acúmulo de fezes e urina (SILVEIRA et al., 2009). 107 

 As afecções podais são reconhecidas como uma fonte de perda 108 

econômica para os produtores e de dor e desconforto para os animais, levando ao 109 

descarte precoce de vacas em produção. Entretanto, são escassas as  110 

informações sobre os reais impactos das afecções podais na produção de leite, 111 

no comportamento das vacas e na lucratividade do rebanho. Afecções podais são 112 

um dos principais problemas sanitários em bovinos leiteiros (HUXLEY, 2013), 113 

sobretudo para animais de alta produção e criados em sistemas confinados  em 114 

free stall (SILVEIRA et al., 2009). 115 

Em uma revisão de trabalhos feito por Huxley (2013)  concluiu que a 116 

extensão das perdas identificadas pelos trabalhos avaliados foi difícil de 117 

sumarizar  e comparar. Que segundo o autor foi devido as diferentes 118 

metodologias de escore de locomoção utilizadas  e as formas que os dados 119 

coletados são apresentados, como as perdas de leite associados a claudicação.   120 

Warnick et al. (2001) relataram queda na produção leiteira em vacas 121 

diagnosticadas com afecções podais e criadas confinadas  em free stall. De 122 

acordo com Archer et al. (2010), casos severos de claudicação no primeiro mês 123 

de lactação reduz cerca de 350 kg a produção leiteira aos 305 dias. Green et al. 124 

(2002) demonstraram em seus estudos que as reduções na produção de leite 125 

podem ser estender por até 4 ou 5 meses após o diagnóstico clínico de uma 126 

afecção podal,  resultando em perdas médias de 357 kg de leite aos 305 dias de 127 
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lactação. Por sua vez, Hernandez et al. (2005) relataram perdas de 874 kg na 128 

produção de leite de vacas multíparas com claudicação severa. 129 

 O impacto da claudicação na condição nutricional das vacas ocorre e  130 

são complexos. De uma forma geral, afecções podais levam a vaca a dedicar 131 

menos tempo à alimentação, resultando em perda de peso e baixa condição 132 

corporal (HUXLEY, 2013). Ainda, de acordo com o pesquisador, há estudos 133 

mostrando o inverso, vacas de alta produtividade que perdem condição corporal 134 

durante períodos de balanço energético negativo tornam-se claudicantes. 135 

De acordo com Boone et al. (2010), vacas passam cerca de 12 a 14 horas 136 

por dia deitadas. O tempo em que permanecem deitadas é de extrema 137 

importância para os animais pois representa momentos de descanso. Por outro 138 

lado, para que as vacas se alimentem é necessário que se encontrem de pé. 139 

Portanto, qualquer modificação no tempo em que as vacas passam deitadas pode 140 

resultar em alterações fisiológicas, afetando sua saúde e seu desempenho. 141 

Weary et al. (2009) destacaram que alterações no comportamento podem indicar 142 

que o animal está sob estresse ou ocorrência de alguma doença. 143 

O objetivo geral da presente pesquisa foi avaliar os impactos do escore 144 

de locomoção na produção de leite, na composição do leite, na contagem de 145 

células somáticas, na condição corporal, de vacas da raça Holandesa  confinadas 146 

em  free stall e os efeitos na receita. 147 

 148 

2. Material e métodos 149 

 150 

   O experimento foi realizado em uma propriedade comercial localizada no 151 

município de Apucarana, estado do Paraná. A propriedade localiza-se nas 152 

coordenadas geográficas: latitude 23°30’05’’S e longitude 51°27’35’’W, altitude de 153 

689 metros; o clima da região, segundo Koppen et al. (1936), é CFa, com 154 

temperatura média de 18,8°C, pluviosidade média anual de 1.507 mm, umidade 155 

relativa média é de 69,7% (IAPAR, 2015). 156 

Foram utilizadas 110 vacas leiteiras, predominantemente, da raça 157 

Holandesa identificadas com brincos. Todos os animais utilizados já estavam 158 

completamente adaptados às instalações e ao manejo da fazenda.  159 
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A propriedade utiliza do confinamento tipo free stall, com uma 160 

produtividade média de 7.948 litros por  vaca, lactação de 305 dias (base: 2015). 161 

Os animais estão arranjados em dois barracões cobertos, medindo 400 m2 cada, 162 

distribuídos em três lotes de acordo com a produção e com o estágio da lactação. 163 

As camas utilizadas para os animais são de colchões de borracha triturada e 164 

cobertos com polipropileno trançado e também cobertos regularmente com 165 

maravalha. Os barracões são dotados de sistema de ventiladores e aspersores de 166 

água para melhor conforto térmico dos animais. 167 

  Alimentação das vacas em lactação consiste em mistura total composta 168 

por silagem de milho, pré-secado de aveia, caroço de algodão e ração 169 

concentrada comercial,  os níveis nutricionais foram conforme o NRC 2001.  O 170 

arraçoamento acontece às 07:30h, às 12:00h e às 17:00h. Água fresca e sal 171 

mineralizado são fornecidos ad libitum.  172 

  As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia em sala de ordenha tipo 173 

espinha de peixe, com disposição 6 x 6 e equipada com ordenhadeira mecânica 174 

com extrator automático de teteiras. A ordenha da manhã foi realizada das 05:30h  175 

às 07:00h e a da tarde das 15:30h às 17:00h. 176 

  As vacas foram casqueadas a cada 4 meses ou em intervalos menores 177 

em casos de claudicação . Utilizou-se semanalmente pedilúvio de solução de 178 

sulfato de cobre a 5% e  alternou-se com pedilúvio de cal e terramicina em pó. 179 

  Os dados formam coletados de abril de 2016 à abril de 2017. As vacas 180 

foram divididos em grupos de acordo com o escore de locomoção conforme a 181 

metodologia descrita por Flower e Weary (2006). Os escores considerados foram 182 

de 1 a 5, onde 1= animais com locomoção normal e suave; 5= animais com 183 

claudicação severa. As vacas do escore de locomoção 5 foram eliminados da 184 

análise, por existirem em número pequeno e também pelas dificuldades do animal 185 

em se locomover. 186 

   A leitura do escore de locomoção dos animais foi feita uma vez por mês, 187 

pelo mesmo grupo de pessoas treinadas em todas as avaliações; utilizando-se da 188 

ferramenta de vídeos individuais de cada vaca. No momento da filmagem foi 189 

anotado o escore de locomoção de cada vaca, assim como o escore de condição 190 

corporal das mesmas. Os escores de condição corporal das vacas foram de uma 191 
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escala de 1 a 5, de acordo com metodologia descrita por Edmonson et al. (1989), 192 

no mesmo dia  do controle leiteiro. 193 

As avaliações do escore de locomoção e o escore de condição corporal 194 

foram feitas no mesmo dia do controle leiteiro; sendo ambas as atividades 195 

realizadas uma vez por mês, com um total de 13 avaliações.  196 

  Os registros de produção de leite e de seus constituintes (gordura, 197 

proteína, lactose, sólidos totais, contagem de células somáticas) foram feitos a 198 

partir do controle leiteiro realizado pela Associação Paranaense dos Criadores de 199 

Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH). Foram coletadas amostras de leite de 200 

aproximadamente 70 ml em recipientes e enviados com conservante (Bronopol) 201 

para análise do laboratório da APCBRH.  202 

  As análises de gordura, proteína, lactose e sólidos totais foram 203 

executadas pelo analisador eletrônico Bentley 2000, (fabricado pela Bentley 204 

Instruments, Inc.), através do método do infravermelho, em que as moléculas de 205 

cada componente individual do leite vibram em diferentes comprimentos de onda 206 

quando recebem a radiação infravermelha. Medindo-se o nível de absorção 207 

nestes comprimentos de onda específicos, pode-se determinar a concentração 208 

dos componentes do leite. 209 

   A contagem de células somáticas no leite foi realizada pelo contador 210 

eletrônico Somacount 300, (Bentley Instruments, Inc.), que executa a contagem 211 

de células por fluorescência pelo método conhecido como citometria de fluxo.                  212 

              As análises de variância foram realizadas pelo procedimento GLIMMIX 213 

do pacote estatístico SAS® University Edition (SAS Institute, Inc., Cary, North 214 

Carolina), considerando a estrutura de medidas repetidas no tempo e as variáveis 215 

independentes: escore de claudicação, ordem de lactação, estação do ano, fase 216 

da lactação e a idade do animal como covariável. Para cada variável dependente, 217 

a matriz de covariância mais adequada foi selecionada de acordo com o critério 218 

de Akaike (AIC). 219 

                A variável escore de células somáticas foi transformada pela equação: 220 

𝑆𝐶𝐶𝑇 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑆𝐶𝐶

100
) + 3, conforme descrito por Schukken et al.  (2003). Para todas 221 

as análises de variância foram verificadas as pressuposições de normalidade, e 222 

apenas para a variável escore de condição corporal, foi considerada uma 223 

distribuição Lognormal com função de ligação identidade. Quando foi obtido um p-224 
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valor menor que 5% na análise de variância para a variável escore de 225 

claudicação, foi realizado o teste de comparação de médias tukey, para o qual 226 

também foi considerado um nível de significância a 5%. 227 

             Os coeficientes de correlação foram obtidos pelo procedimento CORR do 228 

pacote estatístico SAS®. 229 

 230 

              Resultados e Discussão 231 

 232 

                A Figura 1 mostra os valores observados em função do escore de 233 

locomoção (1 a 5) das vacas em lactação avaliadas. Percebe-se que 61,78% das 234 

observações das vacas (645) não claudicavam, apresentando escore de 235 

locomoção 1; enquanto que 38,22% das observações das vacas apresentavam 236 

escores de 2 a 4. Ressalta-se ainda que apenas 42  das observações das vacas 237 

(4,02%) se apresentavam com grau de locomoção 4; e apenas 10  observações 238 

das vacas apresentaram escore 5.  239 

 240 

Figura 1 – Número de observações em função do escore de locomoção das vacas  241 

conforme metodologia descrita por Flower e Weary (2006). 242 

 243 

              Conforme levantamento de Borges (1992) em 240 vacas holandesas 244 

estabuladas, verificou-se que 14,17% delas apresentaram claudicações. Na 245 

presente pesquisa o índice de claudicação em diferentes escores (de 2 a 4) foi de 246 

38,21%. Esse índice pode ser considerado elevado, pois de acordo com Nicoletti 247 
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(2004), a taxa média aceitável de vacas com claudicação varia de 7 a 10% em um 248 

rebanho  no período de um ano  249 

               No entanto, em rebanhos nos Estados Unidos da América tem-se 250 

notificado uma prevalência de 20 a 55% para rebanhos alojados em free stall 251 

CHAPINAL et al. (2013). Já no Reino Unido, avaliando 27 explorações leiteiras 252 

com vacas estabuladas, durante o período de inverno, os índices variaram de  0% 253 

a 79,2% de claudicação  com uma média de 36,8% (BARKER et al.2010). 254 

 Segundo Nicoletti et al. (2001), em 3 fazendas avaliadas de gado leiteiro  255 

confinado em free stall  no Estado de São Paulo, foram escolhidas ao acaso 79 256 

vacas em lactação, de um total de 1.220 vacas. Destas,  92,4% não apresentaram 257 

claudicação e 7,6% apresentaram claudicação de diferentes escores de 258 

locomoção. 259 

  Outros levantamentos em vacas de leite nos estados de São Paulo, 260 

Paraná e Mato Grosso do Sul mostraram incidência de 21,7% de claudicação 261 

(MAREGA, 2001). Os índices do presente trabalho estão próximos a essas 262 

observações, com 61,7% de vacas  não estando com claudicação. 263 

Dados encontrados por Tomasella et al. (2014) em um rebanho na 264 

região de Belo Horizonte em Minas Gerais, com 1600 vacas Holandesas, em 265 

lactação, confinadas em free stall, 136 vacas (8,5%) apresentaram escores de 266 

locomoção acima de 2, avaliadas no mês de abril de 2008.  267 

Em uma avaliação de 503 vacas em 7 rebanhos em Portugal observou-268 

se prevalência média de claudicações de 13,72%, variando de 6,9 a 25,71%. 269 

Neste trabalho foi classificado o grau de locomoção nesses rebanhos, sendo que 270 

86,2% classificadas com escore 1,; 6,5% com escore 2,  4,3%  com escore 3,  271 

1,7% com escore 4 e 0,9% com escore 5 (LOPES, 2015 d). 272 

Na Tabela 1, estão os dados de produção de leite por dia e o escore de 273 

condição corporal em função do escore de locomoção. As vacas do escore 5 não 274 

foram avaliadas devido a dificuldade de locomoção e para realização adequado 275 

do manejo do trabalho. 276 

Os dados de produção de leite por dia não foram influenciados, 277 

estatisticamente, pelo escore de locomoção das vacas (p>0,05); entretanto as 278 

vacas de escore 4 produziram 1,15 litros a menos de leite por dia, o que 279 

representou 4,15% da produção das vacas do escore 1. Essa perda diária de 1,15 280 
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litros, representaria em 305 dias de lactação uma perda de 350 litros. Esses 281 

dados estão semelhantes aos achados de Archer et al (2010); que verificaram 282 

que as vacas com o escore mais elevado de claudicação; também perderam  350 283 

kg em 305 dias de lactação. Nesta pesquisa de Archer et al. (2010), foram 284 

avaliados 11.735 registros de 1400 vacas em sete rebanhos comerciais. 285 

Tabela 1- Valores médios dos parâmetros produtivos e do escore de condição 286 

corporal em função do escore de locomoção das vacas Holandesas 287 

 Escore de locomoção   

Variáveis 1 2 3 4 p 

Número de observação  645  234  123  42 

 

 

 

Escore de condição 

corporal (1 a 5) 

 

2,76 ± 0,49 A  2,62±0,51 B  2,49±0,48 B  2,43±0,45 B  0,0001 

 

Produção leite  (litros/dia) 27,67±8,30 A 27,04±7,75 A 27,87±7,96 A 26,52±8,18 A 0,14 

 288 

Em pesquisa realizada por Amory et al. (2008) com 1.824 vacas  em 30 289 

rebanhos comerciais, identificaram que as vacas que claudicaram, foram 290 

diagnosticadas com lesões como úlcera de sola e doença da linha branca. Os 291 

decréscimos para doença de sola foram  574 kg de leite (307 a 600 kg) ou 1,88kg 292 

de leite/dia ; e para doença da linha branca foram 369 kg de leite (137 a 600kg) 293 

ou 1,2 kg de leite/dia. 294 

Souza et al. (2006), em um estudo com vacas em lactação confinadas 295 

tipo free stall, onde foram tratados as vacas que apresentavam casos de 296 

claudicação, tiveram perdas de 227 kg de leite em um período médio de 24,5 297 

dias, na média de 9,3 kg de leite/dia.   298 

Os valores do Escore de Condição Corporal (ECC)  variaram em função 299 

do escore de locomoção (p<0,01), conforme demonstrado na Tabela 1; onde as 300 

vacas com escore de locomoção 4 tiveram ECC significativamente inferiores às 301 

vacas de escores 1 a 3, de modo geral. 302 

 As vacas do escore 4, especificamente, tiveram 0,33 a menos de ECC 303 

que as vacas do escore 1. Resultados aproximados foram verificados por Gráff et 304 

al. (2016), avaliando 4.491 registros de 862 vacas em lactação, observaram que 305 
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vacas com claudicação apresentaram 0,23 a menos de ECC que as vacas que 306 

não claudicavam, aos duzentos dias de lactação. 307 

Em contrapartida, Bicalho et al. (2008) verificaram em pesquisa que as 308 

vacas claudicantes, nas três primeiras semanas de lactação, produziram, em 309 

média, 3,2 kg/dia a mais de leite que vacas não claudicantes. Isso demonstra que 310 

em algumas fases da lactação; como neste caso na fase inicial, as vacas 311 

claudicantes tinham maior produtividade. No presente trabalho os dados não 312 

foram avaliados de forma estratificada por fases da lactação, o que por vezes, 313 

pode ter interferido na ausência de significância na produção leiteira de toda a 314 

lactação. Possivelmente os resultados de forma estratificada poderiam ter 315 

demonstrado de forma mais consistente o efeito da lactação na produtividade das 316 

vacas, principalmente no final da lactação.  317 

Bicalho et al. (2008) verificaram ainda a correlação entre o ECC e a 318 

espessura do coxim digital, pois observaram no estudo que vacas em lactação 319 

(N=501) com baixo ECC apresentaram maior taxa de prevalência de 320 

claudicações, principalmente lesões podais como úlcera de sola e doença da 321 

linha branca. 322 

             Na tabela 2 estão descritos os constituintes nutritivos do leite, expressos 323 

em porcentagem (%). A porcentagem de proteína do leite foi superior nas vacas 324 

com escore de locomoção 1 (p<0,01)  comparados com outros escores de 325 

locomoção; e os outros dos componentes do leite não se diferenciaram entre os 326 

diferentes escores de locomoção (p>0,05). Da mesma forma, em pesquisa nos 327 

E.U.A., pesquisadores da Universidade da Califórnia, observaram  o declínio da 328 

porcentagem  da proteína  do leite, conforme o aumento do escore de locomoção 329 

das vacas Holstein em uma fazenda comercial, com  2,82% de teor proteico no 330 

escore 1;  com 2,88% de teor proteico no escore  2;  com 2,86% de teor proteico  331 

no escore 3,  com  2,78% de teor proteico no escore 4  (JUAREZ et al. 2003). 332 

              Em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul  com  34 vacas leiteiras da 333 

raça Holandesa e Jersey com diferentes escores de locomoção, em que foram 334 

avaliados os constituintes do leite, como a: proteína, gordura, sólidos totais, 335 

lactose,  não foram encontradas diferenças, provavelmente pelo número reduzido 336 

de vacas avaliadas (PASSOS et al. 2015). 337 



44 

 

 

               No presente estudo foram utilizadas 110 vacas leiteiras; com as medidas 338 

repetidas ao longo do ano; e mesmo com o número grande de observações; as 339 

respostas nos nutrientes foram discretas e sem diferenças significativas; exceto a 340 

proteína.  341 

Tabela 2 – Composição do leite em função do escore de locomoção das vacas 342 

Holandesas. 343 

 Escore de locomoção  

VARIÁVEIS 1 2 3 4 p 

Leite (litros/dia) 
Gordura (%) 3,29±0,70 A 3,31±0,68A 3,32± 0,63 A 3,44 ±0,65 A 

 
0,26 

Proteína (%) 3,14 ±0,23 A 3,09±0,28 B 3,07± 0,25 B 3,01 ±0,26 B 0,0001 

Lactose (%) 4,51 ±0,21 A 4,49 ±0,22 A 4,51 ±0,24 A 4,52± 0,23 A 0,06 

Sólidos totais (%) 11,87±0,90 A 11,85±0,96 A 11,83±0,79 A 11,87±0,91 A 0,94 

 344 

      

            Os dados da projeção de produção de leite considerando uma lactação de 345 

305 dias e a composição em quilos de nutrientes no leite, em gordura, em 346 

proteína, em lactose, em sólidos totais, em função de vacas com diferentes 347 

escores de locomoção estão demonstrados na tabela 3. 348 

 349 

Tabela 3 –  Produção de leite e dos constituintes do leite  em função do escore de 350 

locomoção das vacas Holandesas. 351 

 Escore de locomoção 

VARIÁVEIS 1 2 3 4 

Produção de leite (kg/dia) 27,67±8,30A 27,04±7,75A 27,87±7,96A 26,52±8,18A 

*Produção leite (305 dias) 8.439 8.247 8.500 8.088 

*Gordura (kg/305 dias) 277,64 272,97 282,20 278,22 

*Proteína (kg/305 dias) 264,98 254,83 260,95 243,44 

*Lactose (kg/305 dias) 380,59 370,29 383,35 365,57 

*Sólidos totais (kg/305 dias) 1001,70 977,26 1005,55 960,04 
 A produção do leite e dos nutrientes em 305 dias, não foram analisadas estatisticamente.  352 

 353 

           Com relação a contagem de células somáticas do leite, observou-se  354 

aumento com a evolução no escore de locomoção, como esta demonstrado na 355 

Tabela 4, com variação de 39,91% e 55,36% para os escores  3 e 4; em relação 356 

ao escore 1. Isso demonstra  um impacto negativo na saúde da glândula mamária 357 

e na qualidade do leite.  358 

  359 
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Tabela 4 – Valores médios, coeficiente de variação (CV) da contagem de células 360 

somáticas (CCS) em função do escore de locomoção das vacas Holandesas. 361 

 Escore de locomoção  

CCS  1 2 3 4 P 

Média real  324,32 B 302,32 B 453,77 AB 503,87  A 0,008 

Média corrigida 3,44±2,07 3,37±2,09 3,79±2,184 4,68±2,274 0,008 
 362 

CCS- Contagem de células somáticas; Médias - médias obtidas dos dados sem transformação 363 

para cada escore de claudicação; Médiast - médias obtidas para cada escore de claudicação pela 364 

análise de variância dos dados de CCS transformados; DP – desvio-padrão da média. 365 
 366 

              Em pesquisa conduzida em Portugal, em 620 observações diferentes de 367 

vacas claudicantes da raça Holstein-Frísia, confirmou-se a existência de uma 368 

associação positiva entra a ocorrência de claudicações e o aumento da contagem 369 

de células somáticas (CCS), especialmente durante os 60 dias seguintes à 370 

observação inicial de um vaca claudicante, com aumentos que chegaram a 371 

alcançar os 75,4% neste período (BARJONA DE FREITAS,  2013). 372 

              Em trabalho conduzido no Rio Grande do Sul, com 34 vacas leiteiras da 373 

raça Holandesa e Jersey, em que foram avaliadas a CCS de vacas com 374 

diferentes graus de locomoção,  não foram encontradas diferenças significativas, 375 

provavelmente pelo número reduzido de vacas avaliadas (PASSOS et al.  2015). 376 

              Em uma pesquisa realiza por Refaai et al. (2017) no Egito, com vacas em 377 

lactação, observaram uma correlação de doenças podais infecciosas com 378 

contagem de células somáticas  elevadas.  379 

              Em Portugal, avaliando 3.427 vacas leiteiras em 82 rebanhos, obteve-se 380 

uma importante relação estatística entre a contagem de células somáticas e as 381 

pontuações de bem-estar utilizadas para caracterizar a condição corporal, a 382 

claudicação e a higiene da coxa e do flanco em vacas leiteiras. A relação desses 383 

três indicadores, em simultâneo, resultaram nesse caso em incrementos na 384 

contagem de células somáticas das vacas (CERQUEIRA , 2013).  385 

As correlações de Pearson (Tabela 6)  entre o escore de locomoção e as 386 

variáveis produtivas e qualitativas do leite foram significativas e baixas; exceto 387 

para a gordura do leite, que não teve correlação (P>0,05).   388 

Houve correlação negativa moderada entre a produção de leite com as 389 

variáveis teor de gordura do leite (-0,46), teor de proteína do leite (-0,49) ; e teor 390 

de sólidos totais (-0,44). Esses resultados demonstram que o aumento na 391 
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produção de leite levou a menores concentrações de gordura, proteína e teores 392 

de sólidos totais. Houve correlações positivas entre a produção de leite e o teor 393 

de lactose (0,41). As demais variáveis também tiveram correlação com a 394 

produção de leite; porém foram baixas e negativas, sendo de 0,17 para a 395 

produção de leite, 0,31 para o escore de condição corporal e 0,20 para a 396 

contagem de células somáticas. 397 

Tabela 5 - Correlação de Pearson (R), valores de significância (p) e número de 398 

observações (N)   do escore de locomoção das vacas Holandesas. 399 

  LEITE GORD PROT LACT SOLT CCS ECC ELOC 

ELOC  
R 
p 
N 

 

 

-0.17 

<.0001 

981 
 

 

0.03 

0.2826 

978 
 

 

-0.09 

0.0037 

921 
 

 

-0.13 

<.0001 

942 
 

 

-0.04 

0.2112 

978 
 

 

0.07 

0.0290 

952 
 

 

-0.20 

<.0001 

969 
 

 

1.00 

  

981 
 

LEITE  
R 
p 
N 
 

 

1.00 

  

981 
 

 

-0.46 

<.0001 

978 
 

 

-0.49 

<.0001 

921 
 

 

0.41 

<.0001 

942 
 

 

-0.44 

<.0001 

978 
 

 

-0.20 

<.0001 

952 
 

 

-0.31 

<.0001 

969 
 

 

-0.17 

<.0001 

981 
 

GORD  
R 
p 
N 

 

 

0.46 

<.0001 

978 
 

 

1.00 

  

978 
 

 

0.55 

<.0001 

921 
 

 

-0.18 

<.0001 

942 
 

 

0.93 

<.0001 

978 
 

 

0.03 

0.3433 

952 
 

 

0.20 

<.0001 

966 
 

 

0.03 

0.2826 

978 
 

PROT  
R 
p 
N 

 

 

-0.49 

<.0001 

921 
 

 

0.55 

<.0001 

921 
 

 

1.00 

  

921 
 

 

-0.29 

<.0001 

897 
 

 

0.69 

<.0001 

921 
 

 

0.11 

0.0008 

895 
 

 

0.31 

<.0001 

911 
 

 

-0.09 

0.0037 

921 
 

LACT  
R 
p 
N 

 

0.41 

<.0001 

942 
 

-0.18 

<.0001 

942 
 

-0.29 

<.0001 

897 
 

1.00 

942 
 

-0.01 

0.6573 

942 
 

-0.37 

<.0001 

919 
 

-0.24 

<.0001 

934 
 

-0.13 

<.0001 

942 
 

SOLT  
R 
p 
N 

 

 

-0.44 

<.0001 

978 
 

 

0.93 

<.0001 

978 
 

 

0.69 

<.0001 

921 
 

 

-0.01 

0.6573 

942 
 

 

1.00 

978 
 

 

-0.03 

0.3280 

952 
 

 

0.19 

<.0001 

966 
 

 

-0.04 

0.2112 

978 
 

CCS  
R 
p 
N 

 

 

-0.20 

<.0001 

952 
 

 

0.03 

0.3433 

952 
 

 

0.11 

0.0008 

895 
 

 

-0.37 

<.0001 

919 
 

 

-0.03 

0.3280 

952 
 

 

1.00 

952 
 

 

0.05 

0.0686 

940 
 

 

0.07 

0.0290 

952 
 

ECC  
R 
p 

 

0.31 

 

0.20 

 

0.31 

 

-0.24 

 

0.19 

 

0.05 

 

1.00 

 

-0.20 
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N 
 

<.0001 

969 
 

<.0001 

966 
 

<.0001 

911 
 

<.0001 

934 
 

<.0001 

966 
 

0.0686 

940 
 

  

969 
 

<.0001 

969 
 

 400 

      401 

Conforme a produção de leite diária e a estimativa de lactação em 305 dias fez-se 402 

projeções de receita bruta em reais e em dólares em função do escore de 403 

locomoção das vacas Holandesas.  404 

Tabela 6 - Produção de leite diária, estimativas de lactação em 305 dias, projeção 405 

de receita bruta em reais e dólares em função do escore de locomoção das vacas 406 

Holandesas. 407 

  Escore de locomoção 

Variáveis  1 2 3 4 

Número de 

observações  

 

645 234 123 42 

Produção/dia (l) 

 

27,67±8,30 27,04±7,75 27,87±7,96 26,52±8,18 

Produção/ 305 

dias (l) 

 

8439,35 8247,2 8500,35 8088,6 

Receita 305 

dias R$ 

1,25/litro  

 

10.549,18 10.309,00 10.625,43 10.110,75 

Receita 305 

dias U$ 

0.39/litro.(U$) 

3.291,34 3.216,40 3.315,13 3.154,55 

 408 

              Analisando os dados produtivos percebe-se uma redução de 4,15% na 409 

produtividade das vacas com escore 4 em relação ao escore 1; o que repercutiu 410 

em redução na receita em U$ 136,79 por vaca com escore de locomoção 4 411 

(lactação de 305 dias). Ao considerar que nesse rebanho haviam 42 observações 412 

com escore de locomoção 4, as perdas seriam na ordem de U$ 5.303,24 durante 413 

um ano, sem considerar os custos como medicamentos, custos laborais de 414 

tratamento e outros. 415 

 416 
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Conclusões  417 

 418 

O escore de locomoção das vacas da raça Holandesa não teve  419 

impactos na produção leiteira, entretanto influenciou negativamente na qualidade 420 

do leite, com menores teores proteicos e maiores contagens de células 421 

somáticas; impactando na sanidade, sendo um importante componente no bem 422 

estar animal. 423 

Além disso, o escore de locomoção afetou a condição corporal das 424 

vacas e reduziu  a receita bruta da venda do leite.  425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

 434 

 435 

  436 
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Considerações finais  437 

 438 

O estudo do escore de locomoção em vacas leiteiras de alta produção 439 

é de suma importância, demonstrando claramente interface entre a saúde e a 440 

produtividade do animal; reforçando cada vez mais a necessidade de adequação 441 

dos sistemas confinados de produção ao bem estar animal.  442 

O Brasil, apesar de toda a tecnologia já empregada em algumas 443 

regiões do país, ainda fica atrás de países do primeiro mundo nesse quesito, 444 

sendo uma linha de pesquisa relevante nos âmbitos da saúde e também da 445 

economia; buscando a sustentabilidade do sistema de produção.  446 

 447 

  448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

 454 

 455 

 456 

 457 

 458 

 459 

  460 
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Cortesia:  Zimpro Co. 94 

Figura 5 - Escore de locomoção, Sprecher et al. (1997) e Flower et al. (2006). 95 


