Saúde, produção
e qualidade do leite.

Rebanho saudável o ano inteiro.

INTRODUÇÃO
O sistema imune da vaca é composto por
uma população de diferentes leucócitos
que continuamente monitoram, examinam e
respondem a diversos tipos de patógenos
e outros agentes infecciosos. Pesquisas
demonstram que a imunocompetência é
afetada por numerosos fatores que podem
resultar em uma perda transitória de função
das células imunes ou, em alguns casos,
em imunossupressão (Burton et. al, 2005). A
parição e a secagem são duas ocasiões em
que células imunes específicas podem ter sua
função comprometida, o que pode resultar em
maior incidência de doenças (Bertulat et. al,
2013, Weber et. al, 2004). Estes períodos de
estresse são esperados no ciclo da lactação
e conhecidos por afetar negativamente a
imunidade. Além da transição, extremos
climáticos, contaminantes na ração, presença
de micotoxinas, lotação excessiva, deficiências
nutricionais e outros eventos estressantes
(como falhas de manejo) podem ocorrer a
qualquer momento e ter um efeito negativo
similar.
Os neutrófilos são os leucócitos de maior
destaque no sistema imune inato, sendo os
primeiros a responder rapidamente e proteger

a vaca contra infecções bacterianas e fúngicas,
além de algumas infecções virais. Estresses
agudos e crônicos desencadeiam a liberação
de cortisol, um hormônio da adrenal que
compromete a função imune normal, tornando
a vaca mais susceptível a estes agentes
infecciosos. Os neutrófilos são particularmente
sensíveis aos efeitos do cortisol (Weber et.
al, 2004, Burton et. al, 2005), que altera suas
funções normais. Esta é uma das razões que
leva a um aumento nos casos de infecções em
vacas no periparto, e também ao aumento da
contagem de células somáticas (CCS), tornando
as vacas mais susceptíveis a doenças durante
os períodos de estresse esperados ou não
esperados. Estas condições ocorrem porque
os neutrófilos sob a influência do cortisol são
incapazes de funcionar normalmente, ou seja,
encontrar e retirar patógenos prejudiciais de
tecidos como o útero e a glândula mamária.
OmniGen-AF é um produto nutricional
exclusivo, formulado para auxiliar a manter
o animal saudável, através da melhora da
resposta dos mediadores de defesa do
organismo. Dezenove anos de pesquisas de
campo e em universidades demonstraram que
a administração de OmniGen-AF® resultou
em melhoras significativas na capacidade
dos neutrófilos de atuarem na presença de
®

estresse (Wang et. al, 2007, Wang et. al, 2009,
Ortiz-Marty et. al, 2012, Nightingale et. al, 2012,
Brandão et. al, 2016), de manter um nível eficaz
de atividade ao longo do tempo (Corbett et.
al, 2008, Ryman et. al, 2013), de localizar,
capturar e neutralizar patógenos (Rowson et.
al, 2011, Ryman et. al, 2013, Nace et. al, 2014), e
modular a resposta de defesa de forma eficaz
(Nightingale et. al, 2012, Nace et. al, 2014),
resultando em oportunidades para melhorar
a saúde e a produção em todas as fases do
ciclo de lactação.
As vacas saudáveis são mais produtivas
e lucrativas. Para demonstrar o valor que
OmniGen-AF® proporciona quando usado
juntamente com corretas práticas nutricionais
para vacas secas e em lactação, o programa
“O Desafio de Imunidade” (DI) foi iniciado
em 2007, com o objetivo de proporcionar a
produtores, veterinários e nutricionistas a
oportunidade de conhecer os benefícios da
®
estratégia nutricional com OmniGen-AF sobre
a saúde do rebanho. Assim, 787 rebanhos
leiteiros, representando 473.711 vacas dos
Estados Unidos e do Canadá, tiveram os
benefícios deste programa e os resultados
encontrados estão resumidos abaixo.

O DESAFIO DE IMUNIDADE
O objetivo do programa “O Desafio de
Imunidade” é proporcionar aos produtores,
nutricionistas, veterinários e consultores a
oportunidade de observar os benefícios para
a saúde e o desempenho obtidos com a
®
suplementação diária de OmniGen-AF (OG)
a todo o rebanho por um período mínimo
de 90 dias. Os dados relativos à saúde e
produção foram registrados nos 90 dias antes
do início do programa (Pré-OG), para servir
como referência para comparar as melhoras
®
resultantes da utilização de OmniGen-AF a
todas as vacas secas e lactantes do rebanho
no período subsequente de 90 dias (Pós-OG).

COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Os sistemas de manejo, instalações e práticas
nutricionais fazem com que cada fazenda
seja única em relação às questões sanitárias
observadas e à frequência de ocorrências.
Por isso, o “O Desafio de Imunidade” é um
programa customizado, planejado para
atender às questões sanitárias específicas de
cada propriedade. O número de fazendas que
contribuíram com dados para cada parâmetro
ou métrica avaliados nesta compilação é

mostrado na Tabela 1. As propriedades leiteiras
foram incluídas ao longo de todas as estações
do ano, sendo que 58,8% dos rebanhos
iniciaram entre janeiro e junho (n = 463) e
41,2% (n = 324) entre julho e dezembro. As
informações foram coletadas com base nos
programas de registro leiteiro nas fazendas
e relatórios dos processadores de leite. Os
dados resultantes foram analisados pelo
teste pareado (Statistical Analysis System,
Carey, NC, EUA), comparando os parâmetros
registrados Pré-OG com os registrados
durante o período Pós-OG. Os dados de todos
os rebanhos (n = 787) foram analisados de
acordo com o tamanho do rebanho (número de
vacas no rebanho: < 100, 101 – 500, 501 – 999,
>1000), e a contagem de células somáticas
antes do início do programa. No presente
resumo, os eventos de saúde, como mastite,
aborto, vacas no hospital e vacas mortas, foram
também expressos como porcentagem do
total de vacas lactantes no rebanho (Tabela 3).
Estes valores foram calculados dividindo-se o número total de casos ou eventos nos
períodos Pré-OG e Pós-OG pelo número total
de vacas lactantes no rebanho, convertendo
depois este valor em porcentagem.

Tabela 1: Métrica e descrição dos eventos sanitários
Nº de Fazendas

Métrica e Descrição

431

Mastite: casos/mês e % do total de vacas em lactação

316

Metrite: % de vacas recém-paridas

208

Cetose: % de vacas recém-paridas

318

Retenção de placenta (RP): % de vacas recém-paridas

297

Deslocamento de abomaso (DA): % de vacas recém-paridas

133

Vacas no hospital: vacas/dia e % total de vacas em lactação

440

Abortos: casos/mês e % total de vacas em lactação

583

Mortes: números/mês e % total de vacas em lactação

532

Leite: kg/vaca

371

Primeiro teste de contagem de células somáticas

702

Contagem de células somáticas no tanque de coleta de leite

EVENTOS DE SAÚDE

% Alteração dos períodos Pré para o Pós-OG

Figura 1: Alterações nos Eventos de Saúde (Todos os Rebanhos)
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CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS
(CCS)
A CCS no tanque de leite e o primeiro teste de
CCS foram usados para avaliar as alterações
na qualidade do leite durante o período PósOG. A Tabela 2 traz o número de rebanhos,
o tamanho médio dos rebanhos e CCS
no período Pré-OG, e a melhoria na CCS
registrada no período Pós-OG. Os rebanhos
com a maior melhoria na CCS foram aqueles
com uma CCS Pré-OG de 200.001células/
ml ou mais. Estes rebanhos (n = 478) tiveram
uma redução média na CCS de 70.000 células/
ml do período Pré-OG para o período Pós-OG, e entre 200.001 e 400.000 células/ml as
diferenças na CCS foram significativas (P = 0,
001). Além disso, para todos os rebanhos que
relataram os dados de CCS, 73,15% tiveram
uma redução, incluindo rebanhos com uma
CCS Pré-OG de < 200.000 células/ml (n =
309). O primeiro monitoramento de CCS foi
feito em 371 rebanhos e em todas as faixas
de CCS inicial. A CCS foi significativamente
melhorada (-33.195 células/ml, P = 0,001),
®
enquanto as vacas receberam OmniGen -AF.

Tabela 2: Resumo de Contagem de Células Somáticas no Tanque de Leite
Nº de Fazendas

Nº rebanhos

Tamanho
do rebanho

CCS Pré-OG

Alteração CCS

% Melhora
do Rebanho

<200.000

309

811

150.360

3.439

53,6

200.001-300.000 237

607

253.102*

-23.807

72,8

300.001-400.000 145

395

346.601*

-57.850

81,5

>400.001

227

513.081*

-126.405

84,7

95

As reduções na CCS foram diferentes (P = 0,001) Pré-OG para Pós-OG.
Tamanho do rebanho = números médio de vacas.
CCS Pré-OG = média da CCS 90 d.
Alteração CCS = alteração média da CCS da Pré-OG para Pós-OG.

SAÚDE E PRODUÇÃO
POR TAMANHO DO REBANHO
Os dados classificados por tamanho do
rebanho e mudanças na produção, CCS
e eventos de saúde do período Pré-OG
para Pós-OG são apresentados na Tabela 3.
Independentemente do seu tamanho, todos
os rebanhos relataram um aumento na
produção de leite durante o período PósOG, com diferenças significativas (P < 0.05),
detectadas nos rebanhos com mais de 101
vacas em lactação. Também foram observadas
alterações na CCS.
Rebanhos com 100 vacas em lactação,

ou menos, e com 101 a 500 vacas tiveram
reduções na CCS, de 51.094 e 41.924
células/ml, respectivamente (P < 0.01). Os
eventos de saúde foram avaliados com base
no total de vacas lactantes em cada tamanho
de rebanho. Os casos de mastite por mês
foram significativamente reduzidos nos
rebanhos de todos os tamanhos. O número
de casos de aborto e morte de vacas por
mês e hospitalizações por dia também foram
significativamente reduzidos nos rebanhos
com mais de 101 vacas em lactação.
Tamanho de Rebanho*
< 100

101-500

501-999

> 1.000

Leite e Qualidade do Leite
Leite Pré-OG (kg)

24,1

29,7

36,2

34,9

Pós-OG (kg, alteração)

0,25

0,85b

1,45b

1,11b

CCS Pré-OG (células/ml)

301.398

293.206

230.342

224.567

CCS Pós-OG, Alteração

-51.094c

-41.924c

-12.875a

-17.960c

Mudanças nos Eventos de Saúde †
Mastite, casos/mês

-24,7

-29,7c

-17,2a

-17,3b

Abortos, números/mês

-31,0

-43,1c

-19,4b

-12,3b

Baia Hospital, casos/dia

17,6

-25,8c

-18,8b

-21,8c

Mortes, números/mês

-26,7

-32,5c

-19,5c

-14,5c

* Tamanho do rebanho com base no número de vacas em lactação no momento da inclusão no DI.
† Redução % calculada de eventos de saúde do período Pré-OG ao Pós-OG com base no total de
vacas lactantes no rebanho.
Diferenças significativas detectadas entre o valor ou evento Pré-OG e Pós-OG: a P < 0,10 b P < 0,05
c
P < 0,01.

RESUMO
Está muito bem documentado na literatura
que eventos estressantes influenciam
negativamente a imunidade e a saúde da
vaca.
Quando fornecido juntamente com boas
®
práticas nutricionais e de manejo, OmniGen-AF
demonstrou seu valor como um suplemento
nutricional que auxilia na defesa do
organismo, resultando em vacas saudáveis
e mais produtivas.

Referências bilbliográficas:
Bertulat, S., C. Fischer-Tenhagen, V. Suthar, E. Mosti, N. Isaka and W. Heuwieser.
2013 Measurement of fecal glucocorticoid metabolites and evaluation of udder
characteristics to estimate stress after sudden dry-off in dairy cows with different
milk yields. J. Dairy Sci. 96:3774-3787.
Bewley, O., T. Boyle, M. Brady, K. Brubaker, J. Chapman, T. Elliot, L. Ely, S. Fitzner,
A. Holland, D. Larson, R. Shaw and J. Ydstie. 2014. A six year study evaluating
health, milk, milk quality in 427 dairy herds fed OmniGen-AF® to dry and lactating
cows. J. Dairy Sci. vol. 97. E-Suppl. 1. (abstract).
Brandão, A. P., R. F. Cooke, F. N. Corrá, M. B. Piccolo, R. Gennari, T. Leiva and J. L. M.
Vasconcelos. 2016. Physiologic, health, and production responses of dairy cows
supplemented with an immunomodulatory feed ingredient during the transition
period. J. Dairy Sci. 99: 1-11.
Burton, J. L. and R. J. Erskine. 2003. Immunity and mastitis. Some new ideas for an
old disease. Vet. Clin. Food Animal. 19:1-45.
Burton, J. L., S. A. Madsen, L-C. Chang, P. S. Weber, K. R. Buckham, R. van Dorp,
M. C. Hickey and B. Earley. 2005. Gene expression signatures in neutrophils
exposed to glucocorticoids: A new paradigm to help explain “neutrophil dysfunction’
in parturient dairy cows. Vet. Immunology & Immunopathology. vol. 105: 197-219.
Corbett, R. B., J. D. Chapman and Y. Q. Wang. 2008. Effect of OmniGen-AF®
on immune markers and neutrophil function in lactating dairy cattle. Proc. AABP,
Charlotte, N. C.
Nace, E. L., S. C. Nickerson, F. M. Kautz, S. Breidling, D. Wochele, L. O. Ely and D.
J. Hurley. 2014. Modulation of innate immune function and phenotype in bred dairy
heifers during the periparturient period induced by feeding an immunostimulant for
60 days prior to delivery. Veterinary Immunology and Immunopathology 161 (2014)
240–250.
Nightingale, C. R., M. D. Sellers, A. R. Pepper-Yowell, J. D. Chapman, D. L.
O’Connor and M. A. Ballou. 2013. OmniGen-AF® supplementation improves
leukocyte responses and hematology of multiparous peripartum cows. J. Dairy Sci.
vol. 96. E-Suppl. 1, pg. 57 (abstract).
Ortiz-Marty, R. J., N. E. Forsberg, J. D. Chapman and I. K. Mullarky. 2012.
Neutrophil function restoration by OmniGen-AF®. J. Dairy Sci. vol. 95, suppl. 1
(abstract).
Rowson, A., Y. Q. Wang, E. Aalseth, N. Forsberg and S. Puntenney. 2011. Effects
of an immunomodulatory feed additive on the development of mastitis in a mouse
infection model using four bovine-origin isolates. Animal. 5:2, 220-229.
Ryman, V. E., S. C. Nickerson, F. M. Kautz, D. J. Hurley, L. O. Ely, Y. Q. Wang, and
N. E. Forsberg. 2013. Effect of dietary supplementation on the antimicrobial activity
of blood leukocytes isolated from Holstein heifers. Res. in Veterinary Sci. 95, 969974.

Wang, Y., S. Puntenney, J. Burton and N. Forsberg. 2007. Ability of a
commercial feed additive to modulate expression of innate immunity in sheep
immunosuppressed with dexamethasone. Animal. 1:7, 945-951.
Wang, Y., S. Puntenney, J. Burton and N. Forsberg. 2009. Use of gene profiling to
evaluate the effects of a feed additive on immune function in periparturient dairy
cattle. J Anim Physiol Anim Nutr. 93:63-75.
Weber, P. S., T. Toelboell, L-C. Chang, J. D. Tirrell, P. M. Saama, G. W. Smith and
J. L. Burton. 2004. Mechanisms of glucocorticoid-induced down-regulation of
neutrophil L-selectin in cattle: evidence for effects at the gene-expression level and
primarily on blood neutrophils. J. Leukocyte Biol. vol. 75: 815-827.

Esta informação foi preparada apenas para profissionais
técnicos da indústria e pode ser apresentada e discutida
com eles somente mediante solicitação.
OG030616 © Phibro Animal Health Corporation.
OmniGen-AF® é marca registrada de propriedade ou
licenciada para Phibro Animal Health Corporation ou
suas afiliadas.

Rebanho saudável, o ano inteiro.

