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• Doenças podais interferem negativamente no bem estar 

de vacas leiteiras; 

• Provocam dor e desconforto; 

• Reduzem a movimentação, procura e consumo de 

alimentos; 

• Diminuem a produção de leite; 

• Avaliação feita com escores de locomoção; 

   A relação entre o escore de locomoção e as 

características físicas do leite bovino não foram 

estudadas, portanto o trabalho teve como objetivo 

relacionar o escore de claudicação e as características 

físicas do leite.  

MATERIAL E MÉTODOS 
   Foram utilizadas 201 vacas da raça Holandesa, oriundas 

de cinco rebanhos comerciais, que tem as seguintes 

médias: 

Lactações Produção L/dia ECC 

1,9 ± 1 18,6 ± 4,4 2,8 ± 0,5 

   As vacas foram observadas por uma zootecnista 

treinada na saída da sala de ordenha, que atribuiu a cada 

uma o escore de claudicação (Flower e Weary, 2006).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   A estabilidade do leite foi menor para as vacas com 

escore de claudicação 5 (severamente claudicantes). 

Escore de 

claudicação 

Estabilidade 

ao álcool 

ºGL 

Produção 

leiteira L/dia 

pH 

1 81,9 b 22,9 a 6,76 a 

2 78,6 b 21,6 a 6,76 a 

3 79,78 b 22,5 a 6,78 a 

4 81,1 c 24,2 a 6,78 a 

5 73,8 a 19,6 a 6,76 a 

   A redução na estabilidade pode ser relacionada ao 

estresse causado pela dor e pelo desconforto desses 

animais sobre  a integridade das junções firmes das 

células epiteliais mamárias, aumentando a concentração 

de cátions monovalentes como sódio (Stumpf et al, 2013). 

CONCLUSÃO 
A claudicação severa reduz a estabilidade do leite. 

REFERÊNCIAS 

Escore de Claudicação 

   As amostras foram analisadas quanto ao pH, acidez 

titulável (ºD) e estabilidade no teste do álcool.  

Escore de Condição Corporal 

• Cada vaca foi considerada uma unidade experimental; 

• As variáveis contínuas foram comparadas entre grupos sem 

claudicação ou claudicação moderada (escores 1 a 4) contra 

claudicação severa (escore 5); 

• Foi feita uma análise de variância comdelineamento 

totalmente casualizado. 

   No mesmo dia foi atribuído o escore de condição 

corporal, registrada a produção e coletadas amostras de 

leite. 

Teste do álcool 

phmetro 
Acidimetro Dornic 
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