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O período de transição compreende parte do final da gestação e o inicio da 
lactação, (3 semanas antes e 4 semanas após o parto) e nesta fase podem ocorrer  
diversas alterações metabólicas, as quais advém muitas vezes de forma subclínica, ou 
quando visivelmente instaladas  em estágio irreversível. Apesar do período de 
transição ser aparentemente curto no espaço de tempo do “ano da vaca leiteira”, o 
mesmo é considerado como estratégico, pois cerca de até 70 % das enfermidades 
ocorrem, ou têm seu início, no decorrer deste momento ciclo produtivo leiteiro. Devido 
aos grandes prejuízos que a falta de monitoramento e próprio desconhecimento sobre 
as possíveis etiopatogênias das doenças do período de transição de vacas leiteiras, se 
mostra grande a relevância de um projeto de extensão junto aos produtores rurais, 
neste contexto da cadeia produtiva leiteira. Com isso, o objetivo do presente estudo é 
primeiramente avaliar o grau de conhecimento do produtor de leite sobre as 
enfermidades do período de transição, e ainda fazer o levantamento da ocorrência 
desses distúrbios na região de Videira/SC. Além disso, objetiva-se orientar o produtor 
através de uma cartilha de como minimizar a incidência dessas doenças e evitar os 
impactos negativos de um manejo inadequado nessa fase de alta produtividade 
leiteira. Na execução do referente trabalho, será realizado o levantamento da 
quantidade de propriedades rurais leiteiras na região, com auxilio de órgãos como a 
CIDASC, Secretaria de Agricultura do município de Videira, e IBGE. A presente 
pesquisa constitui-se de um estudo multicaso que utiliza a técnica de entrevista 
através do roteiro semi-estruturado para a coleta de dados, de forma a contemplar os 
produtores de leite do município de Videira estratificados conforme a produção do 
rebanho. A elaboração do questionário será realizada no mês de setembro e logo após 
será feita uma pesquisa piloto para validá-lo. A partir da enquete serão desenvolvidos 
informativos para ajudar o produtor a identificar com maior facilidade as mudanças 
metabólicas do animal e como essas alterações podem afetar a produção leiteira. 
Neste sentido, almeja-se um diagnóstico de situação das afecções do período de 
transição na regional de Videira, bem como, melhorar as condições de produção de 
leite na região. 
 


