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PREDIÇÕES GENÉTICAS DO CLARIFIDE PLUS E RESULTADOS
PRÁTICOS DE SAÚDE EM VACAS DA RAÇA HOLANDESA NO BRASIL.
®

Reprodução
Sanidade

Os produtores de leite podem utilizar CLARIFIDE Plus em bezerras e novilhas como
uma ferramenta de alta confiabilidade para manejar a ocorrência de enfermidades e
melhorar a rentabilidade do rebanho.

Manejo

Pontos chave

Genética

• Este estudo de validação externa, de seis características de saúde em vacas da raça
Holandesa no Brasil, demonstra a associação entre as predições genéticas diretas
e a ocorrência das principais enfermidades em gado leiteiro (retenção de placenta,
metrite, cetose, deslocamento de abomaso, mastite e claudicação).

®

Nutrição

• Vacas classificadas pelo CLARIFIDE Plus com baixo risco para mastite tiveram 58,6%
menos incidência de mastite que as vacas classificadas com maior risco. Isso se traduz
em uma diferença de perdas por vaca da ordem de US$ 67,18.
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• Vacas do grupo genético de baixo risco para metrite tiveram 58,0% menos incidência
de metrite que aquelas classificadas como de alto risco, representando uma diferença
de US$ 35,61 por lactação. O mesmo foi observado no caso de claudicação, em que
as vacas classificadas como de baixo risco apresentaram 39,6% menos incidência do
problema, representando uma diferença de US$ 47,91 por lactação, em comparação
com as vacas de alto risco.
• As avaliações genômicas de bezerras e novilhas podem ser utilizadas para predizer,
efetivamente, o desempenho futuro da saúde desses animais. Isso representa uma
oportunidade para os produtores de leite manejarem problemas de saúde e melhorarem sua rentabilidade.
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Introdução
1. Zoetis
2. Sekita Agronegócios

bem-estar animal, e assim, minimizar o impacto
do descarte involuntário, aumento de despesas,
aumento da mão de obra e redução da lucratividade .
Em resposta à necessidade dos pecuaristas de
melhoramento genético das características de
saúde (também chamadas de características de
bem-estar) em gado leiteiro, a Zoetis desenvolveu
uma avaliação genética (CLARIFIDE Plus) para

O desejo de melhorar continuamente a saúde e o bem-estar dos animais produtores de
leite levou a um crescente interesse no uso
de melhoramento genético, como parte de
uma estratégia abrangente de gestão da
saúde para o gado leiteiro . Programas de
melhoramento genético que incorporam a
avaliação genética para risco de doenças
têm potencial para melhorar a saúde e o
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gerar predições de seis das principais características de saúde em animais da raça Holandesa :
• Retenção de placenta
• Metrite
• Cetose
• Deslocamento de abomaso
• Mastite
• Claudicação 		

Assim, o STA derivado das predições do CLARIFIDE Plus
foi utilizado para classificar os animais em grupos genômicos baseados em quartis (0–25%, 26–50%, 51–75% e
76–100%) dentro da estação do ano e lactação, para cada
uma das predições de saúde. As vacas no quartil 0–25%
são piores e as do quartil 76–100% são as melhores para
a caracteristica.
Para todas as análises, as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando P < 0,05. Resumidamente, menores valores de P significam que um determinado efeito analisado não ocorreu ao acaso, ou seja, é significativo.
O custo médio por quantil foi calculado multiplicando-se o
custo por ocorrência da doença pela frequência da doença
no quartil genético. O custo por ocorrência das doenças foi
calculado com base em dados de literatura considerando:
mortalidade e descartes causados pela doença, serviços veterinários, medicamentos, manejo adicional na propriedade,
diminuição da produção de leite em animais doentes, descarte de leite em virtude dos tratamentos e atraso na concepção das fêmeas.
A Tabela 1 mostra o resumo do conjunto de dados utilizado neste estudo. A informação fenotípica foi processada de
maneira similar àquela descrita anteriormente por McNeel
et al. (2017) .
®
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A avaliação genética para características de saúde da Zoetis
foi originalmente desenvolvida utilizando dados fenotípicos,
genealogias e genótipos, obtidos de grandes fazendas comerciais americanas. O grande volume de dados e as diversidades dos sistemas de produção, localização, clima e objetivos de melhoramento entre tais fazendas possuem ampla
variação, o que nos permite extrapolar as predições geradas
pela avaliação genética da Zoetis para outros rebanhos americanos, e até mesmo, populações fora dos Estados Unidos.
Recentemente, um estudo em rebanho comercial brasileiro
foi realizado para avaliar as predições de características de
saúde e demonstrar a associação entre as predições genômicas do CLARIFIDE Plus e a incidência real de problemas de
saúde em vacas leiteiras no Brasil.
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Material e Métodos

Tabela 1. Estatística descritiva da capacidade de transmissão genômica padronizada (STA) e confiabilidade (CONF)
para características de saúde de 1.483 novilhas e vacas
Holandesas.

Foram utilizados dados de 1.483 vacas do rebanho Sekita
Agronegócios, localizado em São Gotardo (MG). Este rebanho teve predições CLARIFIDE Plus para todos os animais,
dos quais 1.479 também tinham registros fenotípicos para
uma ou mais características avaliadas, incluindo as seis características de saúde do CLARIFIDE Plus.
Este estudo analisou todos os eventos de lactação (até três
lactações) e de saúde, os quais foram coletados do software
de manejo do rebanho da fazenda.
As PTAs genômicas (gPTAs) foram estimadas pelo método
single-step , utilizando o procedimento padrão na avaliação
genética para características de saúde, conforme descrito
por Vukasinovic et al. (2017) (CLARIFIDE Plus, Zoetis) .
As gPTAs das características de bem-estar foram convertidas
em capacidade de transmissão padronizada (tradução do
inglês para Standard Transmitting Ability - STA), em que um
valor de 100 representa o risco de doença médio esperado
e valores maiores que 100 refletem animais com menor risco
médio de doença esperado. Valores mais altos são mais desejáveis para todas as características e, portanto, selecionar
um STA maior aplicará a pressão de seleção para reduzir o
risco de doenças.
®

Média ± DP

Amplitude
[min-máx]

STA

100,66 ± 5,22

[82,43-113,55]

CONF (%)

0,53 ± 0,04

[0,32-0,63]

STA

98,61 ± 5,10

[82,23-112,09]

CONF (%)

0,52 ± 0,04

[0,30-0,62]

STA

101,08 ± 5,17

[77,40-112,35]

CONF (%)

0,53 ± 0,04

[0,31-0,63]

STA

99,66 ± 6,57

[74,62-112,94]

CONF (%)

0,54 ± 0,04

[0,33-0,64]

STA

104,98 ± 5,62

[90,42-121,80]

CONF (%)

0,58 ± 0,04

[0,37-0,67]

STA

98,07 ± 5,01

[81,23-110,16]

CONF (%)

0,56 ± 0,04

[0,35-0,66]

Característica

®

Retenção
de placenta
Metrite
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®

Cetose

5

Deslocamento
de abomaso
Mastite

Claudicação
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Resultados

Os resultados da análise de mastite indicam que o grupo
genético de maior risco para a doença incorreu em um custo
por vaca de US$ 114,62 enquanto que o grupo genético de
menor risco teve um custo estimado de US$ 47,43 por vaca.

Diferenças significativas entre os grupos genéticos foram
observadas em todas as seis características de saúde com
valores de P variando entre P < 0,0001 e P < 0,01 (Figuras
1-6; Tabela 2). Estes resultados indicam que dados genômicos de bezerras e novilhas podem ser usados para prever
efetivamente o desempenho futuro de saúde.

As vacas no grupo de menor risco para mastite tiveram uma
frequência de doença 58,6% menor em relação às de maior
risco, representando uma diferença de 31,8 pontos percentuais na incidência de mastite (Figura 5) e menos US$ 67,18
por vaca, por lactação. Resultados semelhantes foram observados para metrite e claudicação, em que as vacas de
menor risco apresentaram 58% e 39,6%, respectivamente,
menos incidência das doenças, quando comparadas às de
maior risco. As vacas classificadas como de menor risco
para metrite tiveram US$ 35,61 a menos de despesas que
as de maior risco, enquanto para claudicação a economia
dos animais de menor risco foi de US$ 47,92.

Como demonstrado na Tabela 2, as diferenças em pontos
percentuais na incidência da doença entre os quartis superior e inferior foram 9,9 para retenção de placenta, 11,9
para metrite, 9,8 para cetose, 9,4 para deslocamento de
abomaso, 31,8 para mastite e 27,1 para claudicação.
Os valores econômicos apresentados na Tabela 2 representam o custo estimado, incorrido por vaca, do problema de
saúde por grupo genético.

Tabela 2. Incidência de doença (médias marginais) dos grupos genéticos, quando os animais são classificados por STA (quartis) por vaca.
Quartil

Prevalência
da doença

Custo estimado

0 – 25% (piores)

18,3%

US$ 37,70

Retenção de

26 – 50%

12,1%

US$ 25,03

placenta

51 – 75%

9,1%

US$ 18,66

76 – 100% (melhores)

8,4%

US$ 17,24

0 – 25% (piores)

20,5%

US$ 61,41

26 – 50%

11,9%

US$ 35,67

51 – 75%

13,4%

US$ 40,11

76 – 100% (melhores)

8,6%

US$ 25,80

0 – 25% (piores)

30,5%

US$ 35,69

26 – 50%

23,6%

US$ 37,57

51 – 75%

28,9%

US$ 33,79

76 – 100% (melhores)

20,7%

US$ 24,25

0 – 25% (piores)

10,9%

US$ 53,85

26 – 50%

6,9%

US$ 33,94

51 – 75%

4,8%

US$ 23,86

76 – 100% (melhores)

1,5%

US$ 7,46

0 – 25% (piores)

54,3%

US$ 114,62

26 – 50%

35,2%

US$ 74,38

51 – 75%

34,2%

US$ 72,20

76 – 100% (melhores)

22,5%

US$ 47,43

0 – 25% (piores)

68,4%

US$ 121,12

26 – 50%

55,8%

US$ 98,71

51 – 75%

50,1%

US$ 88,69

76 – 100% (melhores)

41,4%

US$ 73,20

Metrite

Cetose

Deslocamento de
abomaso

Mastite

Claudicação
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P-value

<0,0001

0,0089

0,0053

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Retenção de Placenta

Deslocamento de Abomaso

P<0,0001

P<0,0001

19%
12%

18,3%

10%

15%

Incidência

Incidência

17%

13%
11%

12,1%

9%

9,1%

7%
5%

8,4%

6%

26-50%

51-75%

4,8%

2%

76-100%
(melhores)

1,5%
0-25%
(piores)

26-50%

51-75%

76-100%
(melhores)

Figura 4. Associação entre o quartil genético para risco de deslocamento de abomaso e a incidência da enfermidade (P < 0,0001).

Figura 1. Associação entre o quartil genético para risco de retenção de
placenta e a incidência da enfermidade (P < 0,0001).

Metrite

6,9%

4%

0%

0-25%
(piores)

10,9%

8%

P=0,0089

Mastite

P<0,0001

21%
19%

20,5%

65%

Incidência

Incidência

17%
15%
13%

13,4%

11%

11,9%

9%

45%

26-50%

51-75%

76-100%
(melhores)

35,2%

25%

5%
0-25%
(piores)

54,3%

35%

15%

8,6%

7%

55%

34,2%
22,5%

0-25%
(piores)

26-50%

51-75%

76-100%
(melhores)

Figura 5. Associação entre o quartil genético para risco de mastite e a
incidência da enfermidade (P < 0,0001).

Figura 2. Associação entre o quartil genético para risco de metrite e a
incidência da enfermidade (P = 0,0089).

Claudicação

Cetose

P<0,0001

P=0,0053
75%

35%

70%
65%

30,5%

Incidência

Incidência

30%

28,9%
25%
23,6%

68,4%

60%
55%

55,8%

50%

50,1%

45%

20%

20,7%

40%

41,4%

35%

15%
0-25%
(piores)

26-50%

51-75%

0-25%
(piores)

76-100%
(melhores)

Figura 3. Associação entre o quartil genético para risco de cetose e a
incidência da enfermidade (P = 0,0053).

26-50%

51-75%

76-100%
(melhores)

Figura 6. Associação entre o quartil genético para risco de claudicação e
a incidência da enfermidade (P < 0,0001).
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Resumo
As predições genômicas para produção, reprodução e tipo de bezerras e novilhas são amplamente reconhecidas
como informações valiosas em operações leiteiras comerciais, e estão altamente correlacionadas com o desempenho futuro destes animais. Este estudo de campo demonstra que as predições genômicas de características de saúde
do CLARIFIDE Plus fornecem estimativas confiáveis do risco futuro das principais doenças em rebanhos leiteiros no
Brasil. Utilizar a seleção genética direta para melhorar as características de saúde configura-se numa oportunidade
para os produtores de leite reduzirem a incidência de doenças e melhorarem a lucratividade do rebanho.
®
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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