
VIGOPHOS 

VIGOPHOS 100 mg/ml + 0,05 mg/ml de 
solução injetável para bovinos

Composição qualitativa e quantitativa
Cada ml contém: Substância ativa: 
Butafosfano 100.0 mg, Cianocobalamina 
0.05 mg.

Indicações de utilização, especificando as 
espécies alvo
Para o tratamento de suporte da cetose 
secundária (por exemplo, deslocamento do 
abomaso).

Contraindicações
Não existem.

Advertências especiais para cada espécie-
alvo
Não existem.

Precauções especiais de utilização
Precauções especiais para utilização em 
animais: Não aplicável.
Precauções especiais a adotar pela 
pessoa que administra o medicamento 
veterinário aos animais: As pessoas com 
hipersensibilidade conhecida a qualquer 
uma das substâncias ativas devem
evitar o contato com o medicamento 
veterinário. Este medicamento veterinário 
pode ser ligeiramente irritante para a 
pele ou para os olhos. Assim, a exposição 
dérmica e ocular ao medicamento 
veterinário deverá ser evitada. Em caso
de exposição, enxaguar a pele e/ou os 
olhos com água.

Reações adversas (frequência e gravidade)
Desconhecidas.

Utilização durante a gravidez e lactação
Não foram reportados quaisquer efeitos 
negativos referentes à utilização do 
medicamento veterinário durante a 
gestação ou lactação. O medicamento 
veterinário pode ser utilizado durante a 
gestação e lactação.

Interações medicamentosas e outras 
formas de interação
Desconhecidas.

Posologia e via de administração
Por via intravenosa.
Bovinos: 5 mg de butafosfano e 2,5 µg de 
cianocobalamina por kg de peso corporal 
(pc), o que corresponde a 5 ml/100 kg pc 
diariamente com um intervalo de 24 horas 
durante 3 dias consecutivos.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos 
de emergência, antídotos), se necessário
Desconhecida.

Intervalo de segurança
Bovinos: Carne e vísceras: 0 dias; Leite: 
0 horas.

Prazo de validade
Prazo de validade do medicamento 
veterinário acondicionado para venda: 
24 meses. Prazo de validade após a 
primeira abertura do acondicionamento 
primário: 28 dias.

Condições especiais de conservação
Manter o frasco no interior da embalagem 
de modo a proteger da luz.

Dimensões da embalagem
Frasco de vidro âmbar (tipo II) de 100 ml.
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CETOSE EM VACAS DE LEITE
A cetose bovina é uma doença metabólica caracterizada 
por uma perturbação do metabolismo dos hidratos de 
carbono e por um aumento dos corpos cetónicos no sangue 
(acetonémia), urina e leite, bem como por hipoglicemia 
e glicogénio hepático baixo.

A baixa concentração de glicose no plasma durante o 
balanço energético negativo (BEN), leva a uma mobilização 
lipídica excessiva e a um aumento dos níveis sanguíneos 
de ácidos gordos não-esterificados (NEFAs) e de corpos 
cetónicos (ß-hidroxibutirato, acetona e acetoacetato).

A cetose pode ocorrer durante o período de transição, 
quando a vaca está a passar por grandes mudanças 
metabólicas, e é um fator predisponente de outras doenças 
metabólicas. A cetose é comummente detectada nos 
primeiros 60 dias após o parto.8

Pode ser clínica ou subclínica, e pode ser diagnosticada 
através da medição dos níveis de ß-hidroxibutirato (BHB).

Solução injetável para bovinos
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VIGOPHOS aumenta a eficiência da produção de 
energia promovendo a rota energética de hidratos 
de carbono e reduzindo a acumulação de corpos 
cetónicos. Os níveis baixos de corpos cetónicos 
reduzem a presença de distúrbios metabólicos 
relacionados com a cetose.

Butafosfano +
Cianocobalamina

DOSE

5 ml / 100 kg p.v., IV
3 dias 

INTERVALO DE SEGURANÇA

Carne
0 dias

Leite
0 horas

BUTAFOSFANO 
Butafosfano é um composto de fósforo orgânico, utilizado 
normalmente como fonte de fósforo em bovinos. É indicado 
principalmente para distúrbios metabólicos relacionados 
com a  cetose.9

O fósforo desempenha um papel metabólico importante na 
produção de energia, por ser um composto estrutural de 
ATP, uma molécula que fornece energia no ciclo de Krebs e 
na gluconeogénese. As taxas de gluconeogénese são, deste 
modo, reguladas pela disponibilidade de fósforo.10

VIGOPHOS é o toque positivo que apoia os Médicos Veterinários no restabelecimento do 
equilíbrio energético em vacas com cetose.

MECANISMO DE AÇÃO
A ação combinada de Butafosfano e Cianocobalamina estimula o ciclo de Krebs, promovendo o metabolismo dos hidratos de 
carbono, para obter glicose e energia.

Esta combinação também reduz a expressão genética de ACSL1, promovendo a oxidação completa de NEFAs para a entrada 
no ciclo de Krebs e evitando a cetogénese.
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VIGOPHOS é uma combinação de Butafosfano (100 mg / ml) e Cianocobalamina (0,05 mg / ml) 
indicado para o tratamento de suporte da cetose secundária relacionada com outros distúrbios 
metabólicos em bovinos.

Estadio da doença Níveis de BHB no sangue

Cetose subclínica >1,000 µmol/L

Cetose clínica 2,600-6,000 µmol/L

O Butafosfano estimula o ciclo de Krebs e aumenta a
produção de oxaloacetato, um intermediário no ciclo de 
Krebs, sendo um fator limitante para a gluconeogénese.

CIANOCOBALAMINA
A cianocobalamina é a forma sintética da vitamina B12 é uma 
das vitaminas essenciais mais importantes para a síntese 
de DNA.

Nas vacas em lactação, a vitamina B12 é necessária para o 
metabolismo de propionato (precursor da gluconeogénese) 
para garantir fonte de glicose e energia, reduzindo a 
incidência de cetose.4,11

Além disso, é um cofator da enzima metilmalonil-CoA 
mutase, permitindo a conversão do propionato em substrato 
gluconeogenético.12 


