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Introdução

A toxemia da prenhez (TP) é uma doença 
importante no semi-árido ocorrendo, principalmente 
em ovelhas e cabras, suplementadas com 
concentrado, com bom estado nutricional (TP tipo 2), 
em fazendas produtoras de animais para a venda 
como reprodutores (animais de alta genética). Ocorre 
também em animais que não estão gordos, com 
escore corporal de 2 a 3 (TP tipo 1) [5]. A TP é 
caracterizada por hipoglicemia, cetonemia, cetonúria, 
debilidade e cegueira, presente em gestações 
gemelares, uma vez que o aporte nutricional se torne 
insuficiente para o desenvolvimento dos fetos. A 
enfermidade ocorre devido a uma baixa ingestão de 
energia, tendo como conseqüência a excessiva 
mobilização de gordura. Este excesso de gordura 
ultrapassa a capacidade do fígado em metabolizá-la, 
formando corpos cetônicos, os quais são 
responsáveis por alterações patológicas do sistema 
nervoso central [4,5,6]. As exigências nutricionais de 
fêmeas gestantes apresentam-se bastante elevadas no 
terço final da gestação (situação agravada com 
gestações gemelares).

Objetivou-se avaliar o perfil de indicadores 
bioquímicos sanguíneos e urinários em ovelhas da 
raça Santa Inês durante o terço final da gestação, 
parto e pós-parto, e sua relação com o aparecimento 
de toxemia da prenhez.

Material e Métodos

Foram utilizadas 20 ovelhas da raça santa 
Inês, oriundas de propriedade que com sistema de 
criação o regime intensivo, com oferta de pasto, ração 

concentrada (farelo de soja e farelo de milho) e água 
ad libitum.

As ovelhas foram monitoradas quando ao 
ciclo reprodutivo, verificando-se os critérios de 
sincronização de estro e inseminação artificial (AI), 
para o efetivo controle do período provável de parto 
e, por conseguinte, coleta de material biológico.

Os animais foram previamente vermifugados 
após análise parasitológica laboratorial, e, no dia que 
antecedeu a IA, todos os animais foram pesados e 
avaliados quanto ao escore corporal. Decorridos 30 
dias da IA, todos os animais foram submetidos à 
avaliação ultrasonográfica para registro de 
positividade da prenhez, bem como do número de 
fetos. A partir do 90 dias de gestação, iniciou-se 
coleta de material biológico para análises 
laboratoriais

Amostras de sangue foram coletadas por 
venopunção jugular, em tubos siliconizados 
vacutainer, sem anticoagulante e com anticoagulante 
(fluoreto), para obtenção de plasma e soro, 
respectivamente. 

As amostras de sangue sem anticoagulante 
foram mantidas à temperatura ambiente, em quanto 
que as demais com anticoagulante foram 
homogeneizadas, prontamente refrigeradas e 
conduzidas ao laboratório para posterior 
processamento. Todos esses tubos foram submetidos 
à centrifugação, por período de 15 minutos a 500 G. 
As alíquotas de soro e plasma foram, posteriormente, 
condicionadas em tubos tipo ependorf e armazenadas 
à temperatura de –20o C.

A obtenção das amostras de urina foi feita 
por micção espontânea dos animais, utilizando-se 
bolsa plástica tipo colonostomia, a qual apresentava 
orifício central com diâmetro de 50 mm de raio, com 
capacidade para 500 mL (Mark Med) e foi aplicada 



na região peri-vulvar por adesão com cola adesiva. 
Imediatamente após a micção, a urina foi 
condicionada em recipiente coletor estéril de urina 
(Cral-Plast), com capacidade para 50 mL, o qual foi 
mantido em isopor contendo gelo reciclável, até o 
processamento laboratorial.

Anteriormente ao acondicionamento em 
isopor, foi avaliada a presença de corpo cetônico com 
a utilização de tira reagente. Imediatamente esse 
procedimento, os recipientes foram prontamente 
refrigerados.

Uma fração desta urina foi centrifugada por 
período de 5 min a 250 G e aliquotada em tubos 
cones de plástico, tipo eppendorf, seguida de 
armazenamento a –20oC, enquanto que outra fração 
foi submetida à urinálise, no mesmo dia da coleta.

As determinações bioquímicas sangüíneas 
(Concentração Plasmática de Glicose, Concentração 
Plasmática de Colesterol Total, Concentração Sérica 
de Frutosamina, Concentração Sérica de Creatinina, 
Concentração Sérica de Uréia, Concentração Sérica 
de Proteína, Concentração Sérica de Albumina, 
Concentração Sérica de Globulina, Concentração 
Sérica de Triglicerídeos) e urinárias (Concentração 
Urinária de Glicose) foram realizadas em analisador 
bioquímico semi-automático BIOPLUS 2000 e no
exame físico-químico foram consideradas as 
seguintes variáveis: pH (potenciômetro digital de 
mesa) e a presença de proteína, corpo cetônico e os 
teores de hemoglobina serão detectados por meio de 
tiras reativas comerciais (Combur Teste – Roche®) 
além da densidade urinária  que foi realizada por 
refratometria. 

Os dados foram processados utilizando-se o 
procedimento GLM do SAS [7]. Na existência de 
significância no teste F as médias foram contrastadas 
pelo Teste de Duncan [3].  

Realizou análises de regressão e seus 
respectivos coeficientes de determinação, bem como 
análise de correlação para verificar a relação entre 
pares de variáveis. A significância obtida na regressão 
foi avaliada por meio do Teste F [3]. Os dados foram 
analisados por meio do programa computacional 
Statistical Analysis System [7]. Para todas as análises 
estatísticas realizadas foi adotado o nível de 
significância (P) de 5%. Análise estatística dos dados 
foi realizada considerando dias de coleta 
correspondentes ao período pré-parto, parto e pós-
parto. Já em relação à análise de regressão e de
correlação entre variáveis, foram considerados apenas 
os dias relativos ao período pré-parto e parto.

Resultados 

Com base no conjunto de variáveis do perfil 
bioquímico energético e protéico, nos três períodos 
considerados, ou seja, terço final de gestação, parto e 

pos parto, foram registrados efeitos significativos 
para as respectivas variáveis: proteína total (P < 
0,0001), globulina (P < 0,0001), uréia (P < 0,0001), 
creatinina (P < 0,0001), glicose plasmática (P = 
0,0180), colesterol total (P < 0,0001), triglicerídeos (P 
< 0,0001) e glicose urinária (P = 0,0408). Com 
relação à albumina (P = 0,2551) e frutosamina (P = 
0,1603), o perfil destas variáveis não diferiu 
diferentes períodos. Na análise do perfil da proteína 
total, observam-se maiores médias no período 
correspondente ao terço final de gestação em relação 
ao momento do parto, tendo uma recuperação destas 
médias até o tempo de 28 dias pós-parto. Perfil 
análogo foi observado em relação à globulina. Menor 
média da variável uréia foi registrada 60 dias 
anteriores ao parto (3,70 mmol/L), sendo que estas 
médias aumentaram até o momento do parto, 
apresentando diminuição discreta no pós-parto. 
Quanto à creatinina, observa-se um aumento gradual 
ao longo do término do período de gestação, quando 
foi registrada maior média no período do parto (87,44 
µmol/L), sendo que as médias foram diminuindo nas 
semanas subseqüentes, inclusive apresentando 
registrando-se menores médias 14 e 28 dias após o 
parto, respectivamente.

Menor média da glicose plasmática (0,85 
mmol/L) foi registrada sete dias após o parto, porém 
estas médias evidenciaram-se maiores nas semanas 
seguintes e análogas aos momentos correspondentes 
ao terço final da gestação. Menores concentrações 
plasmáticas de colesterol foram registradas no 
período decorrente de 21 dias antes do parto até 14 
dias pós-parto, sendo que menor média foi registrada 
no período de parto (1,33 mmol/L). Já em relação às 
concentrações séricas de triglicerídeos, verifica-se 
uma diminuição desta concentração com o decorrer 
das semanas da gestação, registrando-se menor média 
no período do parto (0,20 mmol/L), sendo que os 
valores seguintes ao parto apresentam-se semelhantes 
a este.

Quanto à presença de corpo cetônico na 
urina, 8,33 % de animais apresentaram tal indicador, 
seguido de 16,67 apresentando tais corpos cetônicos 
na sétima e 14a semanas após o parto. Procedeu-se 
com análise de relação entre o conjunto de variáveis 
em relação à concentração sanguínea de frutosamina, 
verificando-se que esta apresentou variados graus 
(P<0,05) de relação com a proteína total (r = 0,30), 
albumina (r = 0,32), colesterol (r = 0,25), glicose 
plasmática (r = 0,23) e glicose urinária (r = 0,26). 

Discussão

Os resultados mostraram haver uma variação 
significativa de um maior conjunto de metabólitos do
perfil energético e protéico nas ovelhas, nos três 
períodos do ciclo gestacional, ou seja, terço final da 



gestação, parto e pós-parto. Assim sendo, no 
momento do parto foi observado uma menor 
concentração de proteína total, globulinas, colesterol 
e triglicérides, e um aumento da uréia e creatinina. 
Importante considerar que em todos os casos, após o 
parto, no decurso do primeiro mês, tais metabólitos 
apresentaram suas médias próximas aos valores do 
momento inicial do experimento, ou seja, 60 dias 
antes do parto.

As concentrações sanguíneas de proteína 
total, albumina, globulina e uréia apresentaram-se 
dentro dos valores considerados de normalidade para 
a espécie [1], sendo estes indicadores importantes da 
interpretação do perfil protéico [8,9].O perfil destes 
indicadores aqui presente está correlato aos 
observados por Contreras [1].  No decurso das 
semanas finais de gestação, observou-se diminuição 
da concentração sérica de proteína total nas ovelhas. 
Segundo Gonzáles [2], a síntese das proteínas está 
diretamente relacionada com o estado nutricional do 
animal.  Já com relação às globulinas, as quais 
também diminuíram significativamente, não tem sido 
encontrada na literatura uma explicação plausível 
para tal perfil. 

Verificou-se que no momento do parto o 
valor médio da uréia estava acima do valor basal 
(7,19 mmol/L) e superior ao valor máximo de 
referência (2,5 – 6,7 mmol/L), segundo Contreras [1]. 
Na seqüência da avaliação, este valor diminuiu nas 
semanas seguintes ao parto. O aumento deste 
indicador nos animais avaliados pode ser relacionado 
com a quantidade de amônia convertida em uréia no 
organismo, sendo uma função da quantidade total de 
proteína degradada e a taxa de incorporação de 
amônia na proteína microbiana, uma vez que o alto 
consumo de proteína degradada no rumem resulta em 
maiores concentrações de uréia sérica [8,9].

A identificação de corpo cetônico na urina 
foi considerada baixo no total dos animais 
acompanhados, na semana que antecedeu ao parto. 
Sabe-se que o organismo compensa déficits de 
energia com a mobilização de reservas corporais, e 
que o fígado não consegue metabolizar todo ácido 
graxo proveniente da lipólise, tendo como 
conseqüência a formação de corpos cetônicos [2,4].
Mesmo tendo observado esse baixo percentual de 
corpo cetônico na urina, tal indicador é de extrema 
importância no monitoramento de animais no terço 
final de gestação, para que se possam tomar medidas 
de controle quando este esta presente, inclusive muito 
aumentado. Não foram encontradas evidências de 
grave balanço energético negativo na avaliação dos 
metabólitos no terço final da gestação, relacionado 
com o aparecimento da TP. 

Conclusões

Variação de indicadores bioquímicos do 
perfil energético e protéico em ovelhas Santa Inês, no 
final da gestação e no momento do parto, em regime 
de criação semi-intensivo, é significativo, indicando 
que tal variação ocorre em função do período 
gestacional, sendo o terço final de gestação 
considerado um período de maior atenção no que diz 
respeito a enfermidades de ordem metabólica.
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