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CAPÍTULO V
FORNECIMENTO DE FONTES ORGÂNICAS DE ZINCO, COBRE E
SELÊNIO PARA VACAS LEITEIRAS E EFEITOS SOBRE A SAÚDE
DA GLÂNDULA MAMÁRIA
&ULVWLQD6LP}HV&RUWLQKDV%UXQR*DUFLD%RWDUR0DUFR$XUpOLRGH
Felicio Porcionato, Carolina Barbosa Malek dos Reis, Juliana Regina
Barreiro, Marcos Veiga dos Santos
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – VNP/USP - Av.
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RESUMO
Cobre (Cu), Zinco (Zn) e Selênio (Se) são micro-nutrientes que atuam no
VLVWHPDFHOXODUDQWLR[LGDQWHPHOKRUDQGRDUHVSRVWDLPXQROyJLFDHFRQWULEXLQGR
com o aumento da resistência contra a mastite e outras doenças. Estes
PLQHUDLV GLPLQXHP D IRUPDomR GH UDGLFDLV OLYUHV SHUy[LGRV H VXSHUy[LGRV 
SURGX]LGRVQRSURFHVVRLQÀDPDWyULRTXHHPJUDQGHVFRQFHQWUDo}HVFDXVDP
danos à glândula mamária. Assim, as vacas necessitam consumir quantidades
de minerais e vitaminas biologicamente ativas para manter seu “status”
DQWLR[LGDQWHyWLPR
1. INTRODUÇÃO
O estudo de estratégias que aumentam os mecanismos de defesa da
glândula mamária tem cada vez mais destacados os efeitos da nutrição sobre
a resposta imune. Dentre os nutrientes mais estudados estão os minerais e
vitaminas (Santos & Fonseca, 2006).
Cobre (Cu), zinco (Zn) e selênio (Se) são micro-minerais que atuam
QR VLVWHPD FHOXODU DQWLR[LGDQWH PHOKRUDQGR D UHVSRVWD LPXQROyJLFD H
contribuindo para o aumento da resistência às infecções mamárias. Estes
QXWULHQWHV LPSHGHP D DomR GHOHWpULD GH UDGLFDLV OLYUHV VHQGR FODVVL¿FDGRV
FRPRDQWLR[LGDQWHVGHSUHYHQomR
2HVWUHVVHR[LGDWLYRRFRUUHTXDQGRPHWDEyOLWRVUHDWLYRVDRR[LJrQLR
VmR SURGX]LGRV HP H[FHVVR GHYLGR DR SURFHVVR LQÀDPDWyULR HP UHVSRVWD D
LQYDVmRGHSDWyJHQRV(VVHVPHWDEyOLWRVWDLVFRPRSHUy[LGRVHVXSHUy[LGRV
são produzidos pelas células imunes durante a fagocitose de microorganismos.
4XDQGRDFDSDFLGDGHDQWLR[LGDQWHpOLPLWDGDDPHLDYLGDGDFpOXODLPXQHp
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reduzida e a infecção pode estabilizar ou se tornar mais grave (Weiss & Socha,
2005).
2 GHVEDODQoR QR VLVWHPD DQWLR[LGDQWH SRGH RFDVLRQDU GDQRV DR
WHFLGRPDPiULR4XDQGRDEDFWpULDSHQHWUDQRFDQDOGRWHWRRFRUUHLQÀX[RGH
JOyEXORVEUDQFRVSDUDGHVWUXLUDLQIHFomR2VSHUy[LGRVVmRSURGX]LGRVSDUD
DX[LOLDUDGHVWUXLomRGHSDWyJHQRVQRHQWDQWRVHHPFRQFHQWUDomRHOHYDGD
podem causar perdas na produção de leite e, em casos mais graves, a perda
permanente do quarto mamário (Lauzon et al., 2006).
O simples fato de o nutriente estar diretamente envolvido com o
sistema imune não garante que a sua suplementação na dieta irá aumentar
a imunidade e reduzir o número de casos de mastite. As vacas necessitam
consumir quantidades adequadas de minerais e vitaminas para manter seu
³VWDWXV´ DQWLR[LGDQWH yWLPR :HLVV  :\DWW   $VVLP WRUQDVH GH
IXQGDPHQWDOLPSRUWkQFLDRHVWXGRGDVIRQWHVGHPLFURPLQHUDLVFRPSOH[DGRV
os quais têm sido descritos por sua maior biodisponibilidade em relação às
fontes iônicas.
A saúde da glândula mamária está diretamente relacionada com a
quantidade e qualidade do leite produzido. Santos & Fonseca (2006) comentam
que no Brasil, em função da alta prevalência de mastite nos rebanhos, possam
RFRUUHU SHUGDV QD SURGXomR GH FHUFD GH  (VVHV SUHMXt]RV DWLQJHP
diretamente o produtor, mas a indústria de laticínios também é afetada pela
redução no rendimento da fabricação de queijos, diminuição da qualidade e da
vida de prateleira dos derivados lácteos.
2. IMUNOLOGIA DA GLÂNDULA MAMÁRIA
A glândula mamária é um órgão protegido por mecanismos de defesa
que podem ser separados em duas categorias distintas: imunidade inata e
LPXQLGDGH HVSHFt¿FD $ LPXQLGDGH LQDWD PDLV FRQKHFLGD FRPR UHVSRVWD
LQHVSHFt¿FD p SUHGRPLQDQWH GXUDQWH RV HVWiJLRV LQLFLDLV GD LQIHFomR H p
PHGLDGDSRUEDUUHLUDVItVLFDVQDH[WUHPLGDGHGRWHWRPDFUyIDJRVQHXWUy¿ORV
células “natural killer”, e por alguns fatores solúveis (Sordillo, 2005), como
proteínas e peptídeos antimicrobianos (lisozimas, lactoferrinas) (Piccinini et
DO $OpPGHVVDFODVVL¿FDomRRVFRPSRQHQWHVGDUHVSRVWDLQDWDSRGHP
ainda ser subdivididos em imunidade celular e humoral (Rainard & Riollet,
2006).
Quando o agente patógeno é capaz de invadir ou não é completamente
eliminado pelo sistema imune inato, ocorre ativação do sistema imune
HVSHFt¿FR 6mR UHFRQKHFLGRV IDWRUHV DQWLJrQLFRV GR SDWyJHQR H TXDQGR HP
contato mais de uma vez com o mesmo antígeno, ocorre forte reação em função
da memória imunológica (Sordilo & Streicher, 2002). O reconhecimento
dos fatores patogênicos é mediado por anticorpos, macrófagos e por várias




SRSXODo}HVGHOLQIyFLWRV 6RUGLOORHWDO $VVLPFRPRPHFDQLVPRGH
PHPyULDDSyVDSULPHLUDH[SRVLomRDUHVSRVWDYDLVHWRUQDQGRPDLVUiSLGD
longa e mais efetiva na destruição do patógeno (Sordilo & Streicher, 2002).
O canal do teto é a primeira linha de defesa contra a mastite, por
esta ser a rota pela qual os patógenos entram na glândula mamária. O canal
encontra-se fechado entre as ordenhas e durante o período seco ocorre
RFOXVmR SRU TXHUDWLQD TXH p GHULYDGD GR HSLWpOLR HVWUDWL¿FDGR TXH UHYHVWH R
FDQDO 5DLQDUG 5LROOHW 1DTXHUDWLQDHVWmRSUHVHQWHViFLGRVJUD[RV
HVWHUL¿FDGRVHQmRHVWHUL¿FDGRV FRPRPLUtVWLFRSDOPLWROpLFRHOLQROpLFR H
proteínas catiônicas que tem a capacidade de se ligar eletrostaticamente aos
agentes patógenos, alteram a parede celular, e os tornam mais susceptíveis à
pressão osmótica (Sordilo & Streicher, 2002). Além da queratina, o teto possui
musculoso esfíncter que mantém o canal fechado, entre as ordenhas, e impede
a penetração das bactérias (Sordillo, 2005).
A bactéria que ultrapassa a defesa anatômica do canal do teto tem
que contornar também as atividades antimicrobianas da glândula mamária
SDUDHVWDEHOHFHUDGRHQoD&LWRFLQDVSUyLQÀDPDWyULDVLQGX]HPDPLJUDomRGH
OHXFyFLWRV QHXWUy¿ORVPDFUyIDJRVHOLQIyFLWRV 2UiSLGRLQÀX[RGHQHXWUy¿ORV
para o sítio de infecção, a capacidade de fagocitar e eliminar a bactéria pode
ser a chave para uma rápida recuperação da infecção (Rabot et al., 2007). Os
QHXWUy¿ORVID]HPDLQJHVWmRGHEDFWpULDVHPIDJRVVRPRVRVTXDLVVHIXQGHP
FRPOLVRVVRPRVHVWLPXODQGRDSURGXomRGHDJHQWHVR[LGDWLYRVHPSURFHVVR
GHQRPLQDGR H[SORVmR UHVSLUDWyULD QR TXDO VmR JHUDGRV UDGLFDLV GH R[LJrQLR
TXHVHUYHPFRPRSUHFXUVRUHVSDUDYiULRVR[LGDQWHVDQWLPLFURELDQRV /LSSROLV
et al., 2006).
'XUDQWH D IDJRFLWRVH SRU QHXWUy¿ORV SROLPRUIRQXFOHDUHV RFRUUH
FRQWtQXD H[SRVLomR D IDWRUHV LQLELWyULRV GR OHLWH FRPR JOyEXORV GH JRUGXUD
H FDVHtQD R TXH DOWHUD D PRUIRORJLD GRV QHXWUy¿ORV H UHGX] D IDJRFLWRVH
'XUDQWHRSURFHVVRGHIDJRFLWRVHRVQHXWUy¿ORVSROLPRUIRQXFOHDUHVOLEHUDP
substâncias que destroem os patógenos, no entanto também causam alterações
na delicada estrutura da glândula mamária, o que resulta na redução do
número de células secretórias. Para minimizar os danos ao tecido mamário, os
QHXWUy¿ORVSROLPRUIRQXFOHDUHVVmRVXEPHWLGRVDRSURFHVVRGHPRUWHFHOXODU
programada chamado apoptose, no qual macrófagos os englobam e fagocitam
(Paape et al., 2003).
A função dos macrófagos é fagocitar os microrganismos e destruí-los
VREDDomRGHSURWHDVHVHHVSpFLHVUHDWLYDVGHR[LJrQLR (52 (QWUHWDQWRR
Q~PHURGHPDFUyIDJRVPDPiULRVWHQGHDVHUPHQRUGHYLGRDREDL[RQ~PHUR
de receptores, que diminui sua capacidade de fagocitar quando comparado
DRV QHXWUy¿ORV 6RUGLOOR   (P DGLomR D HVVD IXQomR RV PDFUyIDJRV
desempenham papel importante no processamento e apresentação de antígenos
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UHVXOWDQWHVGDLQJHVWmRGHEDFWpULDV 6RUGLOORHWDO 
Os mecanismos de defesa da glândula mamária devem interagir
GH IRUPD FRRUGHQDGD YLVDQGR REWHU D Pi[LPD H¿FLrQFLD QD SURWHomR FRQWUD
patógenos e mínimos danos do tecido mamário.
3. ESTRESSE OXIDATIVO
2 HVWUHVVH R[LGDWLYR RFRUUH TXDQGR D SURGXomR GH (52 H[FHGH RV
PHFDQLVPRVGHGHIHVDDQWLR[LGDQWHVGRRUJDQLVPRDQLPDO 6SHDUV :HLVV
2008). As ERO são átomos ou moléculas altamente reativos com número
ímpar de elétrons na sua última camada de elétrons (Ferreira & Matsubara,
  6HJXQGR 1RFNHOV   GXUDQWH R PHWDEROLVPR SRWHQWHV R[LGDQWHV
VmR SURGX]LGRV HQWUH RV TXDLV UDGLFDLV OLYUHV VXSHUy[LGR 22-), radical
SHUy[LGR 522- UDGLFDOKLGUR[LOD +2- HRXWURVR[LGDQWHVQmRUDGLFDLVFRPR
RSHUy[LGRGHKLGURJrQLR +2O2 HRR[LJrQLR 22).

2GDQRR[LGDWLYRpUHVXOWDGRGRGHVEDODQoRGRVVLVWHPDVDQWLR[LGDQWHV
H LQFOXL PRGL¿FDomR R[LGDWLYD GH PDFURPROpFXODV FHOXODUHV PRUWH FHOXODU
por apoptose e necrose, bem como dano estrutural no tecido (Lykkesfeldt&
Svendsen, 2007). Células imunes são particularmente sensíveis ao estresse
R[LGDWLYRSRUWHUHPHPVXDVPHPEUDQDVDOWDVFRQFHQWUDo}HVGHiFLGRVJUD[RV
SROLQVDWXUDGRV TXH VmR PXLWR VXVFHSWtYHLV D SHUR[LGDomR DOpP GLVVR VmR
grandes produtoras de ERO quando estimuladas (Spears & Weiss, 2008).

$OWHUDo}HVGRVLVWHPDDQWLR[LGDQWHSRGHFDXVDUGDQRVDWRGRVRVWLSRV
de biomoléculas (DNA, proteínas, lipídios, e carboidratos) e ocasionalmente
induzir a injúrias tissulares. Em casos de mastite aguda por coliformes a
TXDQWLGDGH GH (52 OLEHUDGD SRU QHXWUy¿ORV SROLPRUIRQXFOHDUHV HP DGLomR
DRSURFHVVRLQÀDPDWyULRSRGHRFDVLRQDUJUDQGHVGDQRVQRWHFLGRGDJOkQGXOD
mamária, perdas na produção de leite, e perda permanente do quarto mamário,
em casos mais graves (Lauzon et al., 2006).

'HYLGR DR HIHLWR Wy[LFR GDV (52 H[LVWH XP VR¿VWLFDGR
VLVWHPD DQWLR[LGDQWH :HLVV D  7DEHOD   GRV TXDLV DOJXQV PLFUR
PLQHUDLV H YLWDPLQDV VmR FRPSRQHQWHV 2 VLVWHPD SRVVXL DQWLR[LGDQWHV
lipo e hidrossolúveis, uma vez que as ERO estão presentes em diversos
FRPSDUWLPHQWRVFHOXODUHV4XDQGRDFDSDFLGDGHDQWLR[LGDQWHpOLPLWDGDDYLGD
~WLOGDVFpOXODVLPXQROyJLFDVHQYROYLGDVQRSURFHVVRLQÀDPDWyULRpUHGX]LGDH
a infecção pode se tornar mais grave (Weiss, 2005a).
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Tabela 1. Enzimas do sistema antioxidantes encontradas em células de mamíferos, suas funções
e os respectivos microminerais que as compõe.
Componente
(localização na célula)

Nutriente envolvido

Função

Superóxido Dismutase (citosol)

Cobre e zinco

Enzima que converte superóxido a
peróxido de hidrogênio

Superóxido Dismutase
(mitocôndria)

Manganês e zinco

Ceruloplasmina (fase aquosa)

Cobre

'ůƵƚĂƟŽŶĂWĞƌŽǆŝĚĂƐĞ;ĐŝƚŽƐŽůͿ

Selênio

Catalase (citosol)

Ferro

Ácido Ascórbico (citosol)

Vitamina C

ZĞĂŐĞĐŽŵĚŝǀĞƌƐŽƐƟƉŽƐĚĞZK

ɲdĂĐŽĨĞƌŽů;ŵĞŵďƌĂŶĂƐͿ

Vitamina E

Quebra as reações de peroxidação
em cadeia de ácidos graxos

ɴĂƌŽƚĞŶŽ;ŵĞŵďƌĂŶĂƐͿ

ɴĂƌŽƚĞŶŽ

Previne as reações de peroxidação
em cadeia de ácidos graxos

Enzima que converte superóxido a
peróxido de hidrogênio
WƌŽƚĞşŶĂĂŶƟͲŽǆŝĚĂŶƚĞƋƵĞŝŵƉĞĚĞ
ŽĐŽďƌĞĞŽĨĞƌƌŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐ
ƌĞĂĕƁĞƐŽǆŝĚĂƟǀĂƐ
Enzima que converte peróxido de
hidrogênio em água
Enzima (primeiramente no
İŐĂĚŽͿƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞƉĞƌſǆŝĚŽĚĞ
hidrogênio em água

Fonte: Adaptado de (WEISS, 2005a)


2 PHWDEROLVPR R[LGDWLYR p XP FRPSOH[R VLVWHPD QHFHVViULR SDUD
DX[LOLDU FpOXODV LPXQHV QR FRPEDWH D SDWyJHQRV QR HQWDQWR TXDQGR RFRUUH
GHVHTXLOtEULR HQWUH RV DJHQWHV R[LGDQWHV H DQWLR[LGDQWHV GDQRV FHOXODUHV H
teciduais podem ocorrer. Portanto, torna-se imprescindível a manutenção de
DGHTXDGDFDSDFLGDGHDQWLR[LGDQWHGXUDQWHRVHSLVyGLRVGHPDVWLWH
4. MASTITE E CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS
$ PDVWLWH p D LQÀDPDomR GD JOkQGXOD PDPiULD HP UHVSRVWD D XPD
invasão da glândula mamária por microorganismos patogênicos, seguida
de uma série de reações que reduzem a capacidade de produção, altera a
FRPSRVLomR GR OHLWH H DXPHQWD D FRQWDJHP GH FpOXODV VRPiWLFDV +DUPRQ
 
As infecções da glândula mamária podem apresentar-se nas formas
clínica e subclínica, sendo esta última a mais prevalente e responsável por
DSUR[LPDGDPHQWH  GDV SHUGDV GHYLGR D UHGXomR GD VHFUHomR GH OHLWH
HP DWp  )RQVHFD  6DQWRV  $ PDVWLWH WHP HWLRORJLD FRPSOH[D H
PXOWLYDULDGD R TXH WRUQD QHFHVViULD D LGHQWL¿FDomR GRV PLFURRUJDQLVPRV
infectantes, tanto para o controle e prevenção, quanto para monitoramento de
rebanhos (Ribeiro et al., 2003).
2V DJHQWHV SDWyJHQRV HQYROYLGRV FRP D PDVWLWH VmR FODVVL¿FDGRV
como contagiosos e ambientais. Essencialmente, como patógenos contagiosos
são considerados os microorganismos adaptados a sobreviver no hospedeiro,
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em particular na glândula mamária (Bradley, 2002). Cabe ressaltar, que
rebanhos que possuem um manejo de ordenha inadequado e alta prevalência
de microorganismos contagiosos, apresentam alto índice de mastite subclínica.
Os agentes da mastite contagiosa ainda podem ser divididas em dois grandes
grupos: patógenos principais e patógenos secundários. No primeiro grupo os
mais importantes são Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, e
entre os secundários, o Corynebacterium bovis (Fonseca & Santos, 2000).
Segundo Bradley (2002), os patógenos ambientais são podem ser
descritos como invasores oportunistas da glândula mamária, não adaptados a
sobreviver no hospedeiro. Esses patógenos vivem preferencialmente no habitat
da vaca, em locais que apresentam esterco, urina, barro e camas orgânicas
e, quando invadem a glândula mamária,multiplicam-se, produzem a resposta
imune no hospedeiro. Esse tipo de mastite caracteriza-se por alta incidência de
casos clínicos, geralmente de curta duração, freqüentemente com manifestação
aguda e maior concentração nos momentos do pré e pós-parto imediato
(Fonseca & Santos, 2000). Os principais microorganismos desse tipo de
infecção são as bactérias gram-negativas - principalmente Enterobacteriaceae
como Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp. e
Proteus sp., e Pseudomonaceae, estreptococcus ambientais (principalmente
Streptococcus uberis e menos freqüente Streptococcus dysgalactiae) e
enterococos (Enterococcus faecalis) *UXHWHWDO 
Após invasão de microrganismos na glândula mamária ocorre
migração e aumento no número de leucócitos presentes no leite, cuja maioria
VmR QHXWUy¿ORV SROLPRUIRQXFOHDUHV (VVDV FpOXODV PLJUDP GD FRUUHQWH
circulatória para a glândula mamária e, no leite, são denominadas células
somáticas. Portanto, o aumento das células somáticas no leite ocorre quando se
estabelece a resposta imune na glândula mamária. Outros fatores como estágio
GHODFWDomRLGDGHGRDQLPDOHHVWDomRGRDQRSRGHPLQÀXHQFLDUQDFRQWDJHP
de células somáticas (CCS), porém o principal fator é a ocorrência de infecção
LQWUDPDPiULD %ULWRHWDO 
A principal origem das células somáticas em animais sadios é a
epitelial e representam 65 a 70% do total, já em animais com mastite crônica
as células epiteliais representam menos de 50% das células somáticas, e em
FDVRVPDLVVHYHURVHVVHVYDORUHVVmRDLQGDPDLVEDL[RV D  )RQVHFD
& Santos, 2000). Para ser possível distinguir quartos mamários infectados de
não infectados pela contagem de células somáticas, estabeleceu-se um limite
de 200.000 a 250.000 cels/mL, acima do qual o quarto é considerado infectado.
Nesses limites, o diagnóstico de mastite pela CCS apresenta sensibilidade de
 H HVSHFL¿FLGDGH GH  DSUR[LPDGDPHQWH 6FKXNNHQ HW DO  
Desse modo, o aumento na contagem de células somáticas, acompanhado
da alteração da proporção entre os tipos celulares, se torna um importante
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indicador da saúde da glândula mamária (Schukken et al., 2003)
A contagem de células somáticas, além de ser indicador de mastite,
vem sendo usada por muitos países como indicador da qualidade do leite. No
%UDVLO  D ,QVWUXomR 1RUPDWLYD 1 7DEHOD   HVWDEHOHFHXVH QRYDV
H[LJrQFLDVSDUDDSURGXomRGHOHLWHVHQGRLQFOXtGDSHODSULPHLUDYH]D&&6
como um parâmetro de qualidade a ser controlado (Fonseca & Santos, 2006).
Tabela 2. Limites máximos de CCS para o leite cru resfriado no Brasil.
ŽŶƚĂŐĞŵĚĞĐĠůƵůĂƐƐŽŵĄƟĐĂƐŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƟĚĂŶŽůĞŝƚĞĐƌƵƌĞĨƌŝŐĞƌĂĚŽ
ƉĂƌƟƌĚĞϬϭͬϬϳͬϮϬϬϱŶĂƐ
ƌĞŐŝƁĞƐK͕^Ğ^ĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϬϳŶĂƐƌĞŐŝƁĞƐEĞE͘

ƉĂƌƟƌĚĞϬϭͬϬϳͬϮϬϬϴŶĂƐ
ƌĞŐŝƁĞƐK͕^Ğ^ĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϬŶĂƐƌĞŐŝƁĞƐEĞE͘

ƉĂƌƟƌĚĞϬϭͬϬϭͬϮϬϭϭŶĂƐ
ƌĞŐŝƁĞƐK͕^Ğ^ĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϮŶĂƐƌĞŐŝƁĞƐEĞE͘

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĐĠůƵůĂƐͬŵů

ϳϱϬ͘ϬϬϬĐĠůƵůĂƐͬŵů

ϰϬϬ͘ϬϬϬĐĠůƵůĂƐͬŵů

Fonte: MAPA (IN 51/2002)

A CCS, além de indicar o estado sanitário da glândula mamária, é
também um importante critério de qualidade do leite cru, uma vez que a alta
CCS indica leite e produtos lácteos com qualidade reduzida e composição
alterada.
Alterações da vida de prateleira do leite e derivados, alterações de
composição e sensoriais, como rancidez, estão associados ao aumento na CCS.
,VWRRFRUUHGHYLGRDDomRGHOLSDVHVSURYHQLHQWHVGRVQHXWUy¿ORVHPDFUyIDJRV
sobre os triglicerídios, mesmo após o processo de pasteurização (Santos et al.,
2007). Na fabricação de queijos, além de comprometer a qualidade sensorial,
a elevada CCS interfere no rendimento, consistência e perdas de gordura e
caseína no soro (Barbano et al., 2006).
&DEHUHVVDOWDUTXHDH[WHQVmRGRVGDQRVDRWHFLGRPDPiULRRFDVLRQDGRV
SHOD UHDomR LQÀDPDWyULD HVWi GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGD FRP DOWHUDo}HV QD
composição do leite (gordura, proteína, lactose, cloro, sódio, potássio) e com
o aumento na CCS, no entanto, o primeiro impacto negativo do aumento da
CCS para a cadeia produtiva do leite é sobre a produção, independente da
alteração na composição (Santos & Fonseca, 2006). No Brasil, devido à alta
SUHYDOrQFLDGHPDVWLWHHVWLPDVHXPDSHUGDGHQDSURGXomRGHOHLWHGR
país, o que representaria uma perda total de 3,3 bilhões de litros ao ano em
relação à produção anual de 28,89 bilhões de litros (Santos & Fonseca, 2006).
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5. MINERAIS
Os minerais são considerados nutrientes fundamentais pois
participarem de diversas funções do metabolismo animal, compõem estruturas
de biomoléculas, interferem no crescimento e na manutenção de tecidos,
participam como cofatores enzimáticos, ativando ações hormonais, regulam a
pressão osmótica e equilíbrio ácido-básico. Estes nutrientes representam apenas
FHUFDGHGRSHVRWRWDOGRFRUSRPHVPRDVVLPWHPJUDQGHLQÀXrQFLDQD
produção do animal, acarretando acréscimos ou decréscimos na produtividade
do sistema (Filappi et al., 2005).
A concentração e as formas de armazenamento dos minerais nos
WHFLGRV H ÀXLGRV GR RUJDQLVPR SRGHP VRIUHU DOWHUDo}HV FRP D LQJHVWmR GH
GLHWDV GH¿FLHQWHV GHVEDODQFHDGDV RX FRP H[FHVVR GH PLQHUDLV (P DOJXQV
FDVRV DV IXQo}HV ¿VLROyJLFDV VmR DOWHUDGDV DFDUUHWDQGR OHV}HV H GHVRUGHQV
estruturais, as quais variam de acordo com o elemento mineral, grau de
GXUDomRGDGH¿FLrQFLDWR[LFLGDGHGDGLHWDHIDWRUHVLQWUtQVHFRVGRVDQLPDLV
FRPRLGDGHVH[RHHVSpFLH 8QGHUZRRG 6XWWOH 
2V PLQHUDLV SRGHP VHU FODVVL¿FDGRV GH YiULDV IRUPDV TXH OHYDP
em consideração seus requerimentos e funções. Os que são necessários em
grandes quantidades são denominados macrominerais, enquanto os que são
H[LJLGRVHPPHQRUHVTXDQWLGDGHVVmRRVPLFURPLQHUDLVRXPLQHUDLVWUDoRV2V
PDFURPLQHUDLVVmRUHTXHULGRVHPTXDQWLGDGHVPDLRUHVTXHSSP SDUWHV
por milhão) e freqüentemente são mencionados como percentagem da dieta
(ou g por kg), enquanto os microminerais são requeridos em quantidades
PHQRUHVTXHSSPHH[SUHVVRVHPSSPRXPXLWDVYH]HVHPSSE SDUWHV
por bilhão) (Mcdowell, 2003).
Os microminerais tradicionalmente tem sido suplementados nas
GLHWDVFRPRVDLVLQRUJkQLFRV0DLVUHFHQWHPHQWHDSDUWLUGR¿QDOGDGpFDGDGH
WHPKDYLGRFUHVFHQWHLQWHUHVVHQRXVRGHPLFURPLQHUDLVRUJkQLFRVQDV
GLHWDVGHUXPLQDQWHV 6SHDUV3HL[RWRHWDO 
6. MINERAIS ORGÂNICOS
Minerais ligados a moléculas orgânicas como aminoácidos,
FDUERLGUDWRVRXSURWHtQDVVmRGHQRPLQDGRVRUJkQLFRV 3HL[RWRHWDO 
Os minerais orgânicos são também denominados quelatados (do grego chele,
JDUUD RXFRPSOH[DGRVQRHQWDQWRQHPWRGRHOHPHQWRPLQHUDOFRPSOH[DGR
SRGHVHUGH¿QLGRFRPRTXHODWDGRSRLVSDUDVHUFODVVL¿FDGRFRPRWDORDJHQWH
TXHODQWHGHYHFRQWHUQRPtQLPRGRLVJUXSRVIXQFLRQDLV R[LJrQLRQLWURJrQLR
DPLQRKLGUR[LO FDSD]HVGHGRDUXPSDUGHHOpWURQVHFRPELQDUVHDWUDYpVGH
ligações covalentes combinadas, com um metal, e formar um anel heterocíclico
FRPRPHWDO 3HL[RWRHWDO 





3RU GH¿QLomR XP TXHODWR IRUPDVH TXDQGR GXDV RX PDLV SDUWHV
separadas e únicas de uma mesma molécula ligante formam ligações
coordenadas covalentes e iônicas com o mesmo átomo de um metal (Baruselli,
2005). No quelato, dois e às vezes três aminoácidos ligam-se a um mesmo átomo
de metal, formando moléculas anelares bicíclicas (dipeptídeo) e tricíclicas
(tripeptídeo), assim, o quelato compartilha as propriedades dos metais e
DPLQRiFLGRV 8P PLQHUDO FRUUHWDPHQWH TXHODGR DSUHVHQWD DOWRV FRH¿FLHQWHV
de absorção e tende a ser absorvido no intestino de forma semelhante a um
dipeptídeo ou tripeptídeo (Baruselli, 2005).
$³$VVRFLDWLRQRI$PHULFDQ)HHG&RQWURO2I¿FLDOV´ $$)&2 
GH¿QHPLQHUDLVRUJkQLFRVFRPR
a) “Quelato metal-aminoácido é um produto resultante da reação
de um sal metálico solúvel com aminoácidos na proporção molar, isto é, um
mol do metal para um a três moles (preferencialmente dois) de aminoácidos
na forma de ligação covalente coordenada. O peso molecular médio dos
DPLQRiFLGRVKLGUROLVDGRVSRGHVHUDSUR[LPDGDPHQWHGHGiOWRQVHRSHVR
PROHFXODUUHVXOWDQWHGRTXHODWRQmRGHYHH[FHGHUDGiOWRQV´
E  ³&RPSOH[R DPLQRiFLGRPHWDO p XP SURGXWR UHVXOWDQWH GD
FRPSOH[DomRGHXPVDOPHWiOLFRVRO~YHOFRPDPLQRiFLGR V ´
c) “Metal proteinado é o produto resultante da quelação de um sal
solúvel com uma proteína parcialmente hidrolisada.”
G  ³&RPSOH[R PHWDOSROLVVDFDUtGHR p R SURGXWR UHVXOWDQWH GD
FRPSOH[DomRGHXPVDOVRO~YHOFRPSROLVVDFDUtGHR´
Dentro do último grupo está situado o carbo-amino-fosfo-quelato
ou carboquelato. O carboquelato nada mais é que o fermentado resultante da
OLVH HQ]LPiWLFD GH OHYHGXUDV HVSHFt¿FDV VHQGR DV FHSDV GH Saccharomyces
cerevisae, as mais utilizadas neste processo (Baruselli, 2008).
6HJXQGR3HL[RWRHWDO  RVTXHODWRVWHULDPJUDQGHVYDQWDJHQV
sobre a forma convencional de “mineralização” por serem de elevada absorção,
PDLV ELRGLVSRQtYHLV H PHQRV Wy[LFRV DGLFLRQDOPHQWH QmR KDYHULD LQWHUDomR
DQWDJRQLVPRV  HQWUH HODV H RXWURV PLQHUDLV RX QXWULHQWHV JRUGXUDV H ¿EUDV
da dieta).
A proposta de fornecer mineral ligado a moléculas orgânicas tem a
premissa de reduzir a interação com outros minerais no rúmen, o que poderia
UHVXOWD HP FRPSOH[RV LQVRO~YHLV FRP UHGX]LGD DEVRUomR LQWHVWLQDO 6SHDUV
 
6HJXQGR 6SHDUV   QR RUJDQLVPR DQLPDO D PDLRULD GRV
PLFURPLQHUDLV WrP IXQo}HV LQWHLUDPHQWH UHODFLRQDGDV FRP FRPSOH[RV
orgânicos ou quelatos, e não como íons inorgânicos livres, assim, a utilização
de minerais inorgânicos torna-se dependente da habilidade do animal em
convertê-los em formas orgânicas biologicamente ativas. A biodisponibilidade




GRV HOHPHQWRV PLQHUDLV RUJkQLFRV H LQRUJkQLFRV  p LQÀXHQFLDGD SRU XPD
série de fatores: tamanho de partícula, reatividade ou solubilidade, origem do
SUHFXUVRUJUDXGHFDOFLQDomRHOLJDQWHVRUJkQLFRV +RXVH 
1HVWH FRQWH[WR RV HIHLWRV GD VXSOHPHQWDomR GH PLQHUDLV RUJkQLFRV
QDSURGXomRGHUXPLQDQWHVGHSHQGHUiGRWLSRGHIRQWHIRUQHFLGD FRPSOH[RV
proteinatos e amino ácidos quelados: AACs) e do processamento industrial
utilizado.
7. ZINCO
O zinco é um metal leve, de cor azulada, sendo um cátion bivalente,
com o número atômico 30 (Mcdowell, 2003). É o micro-mineral mais abundante
no meio intracelular, está envolvido em funções catalíticas, estruturais,
regulatórias (Pechova et al., 2006), e participa do metabolismo de carboidratos,
SURWHtQDVHiFLGRVQXFOpLFRV 15& 1RVLVWHPDDQWLR[LGDQWHR=QHVWi
SUHVHQWHQDVXSHUy[LGRGLVPXWDVH &X=Q62' HQ]LPDTXHDWXDQDUHGXomR
de ERO. Além disso, o Zn desempenha importante papel no sistema imune
por ser componente essencial de mais de 300 enzimas, incluindo as envolvidas
na síntese de DNA e RNA, e conseqüentemente na replicação e proliferação de
celular das células imunes (Spears & Weiss, 2008).

$DEVRUomRGR]LQFRSRGHYDULDUGHD 0FGRZHOO HRV
PHFDQLVPRVHQYROYLGRVQDDEVRUomRLQWHVWLQDOHVWmRSUHVHQWHVSHORPHQRV
proteínas que transportam o zinco nos enterócitos. No rúmen, a absorção do
Zn ainda não está bem esclarecida, uma vez que não se sabe quanto dessas
proteínas transportadoras está presente no epitélio ruminal e omasal, além
disso, os microorganismos ruminais podem reduzir o potencial de ionização
ou dissociação do zinco ligado a compostos orgânicos (Wright et al., 2008).
A enzima metalotioneína representa a maior reserva de zinco no
organismo animal, e está presente em altas concentrações no fígado, rins,
pâncreas e intestino. Apesar do Zn estar distribuído e estocado em diversos de
WHFLGRVKiFRQVLGHUiYHOGL¿FXOGDGHHPPRELOL]DUUDSLGDPHQWHHVVDVUHVHUYDV
HPFDVRVGHGH¿FLrQFLD2XWUDHQ]LPDHQYROYLGDFRP=Qp&X=QVXSHUy[LGR
dismutase, que também é uma forma de estocagem desse mineral e está
presente no fígado (Mcdowell, 2003).

$H[FUHomRGR]LQFRpUHDOL]DGDSHODVIH]HVVHFUHo}HVSDQFUHiWLFDV
ELOLDUHVHPXLWRSRXFRSHODXULQD 8QGHUZRRG 6XWWOH0FGRZHOO 
$XWLOL]DomRGDYLDGHH[FUHomRXULQiULDDXPHQWDTXDQGRVmRIRUQHFLGDVIRQWHV
TXHODWDGDVFRP('7$2WRWDOH[FUHWDGRpLQÀXHQFLDGRSHORVUHTXHULPHQWRV
do animal e pela absorção (Mcdowell, 2003).

$ELRGLVSRQLELOLGDGHpGH¿QLGDFRPRDSDUWHGRQXWULHQWHLQJHULGRTXH
SRVVXLSRWHQFLDOGHVXSULUDVGHPDQGDV¿VLROyJLFDVQRVWHFLGRVDOYR 0RXUmR
HW DO   ([LVWH XPD JUDQGH YDULHGDGH GH DJHQWHV TXHODQWHV XWLOL]DGRV




QRVSURFHVVRVGHFRPSOH[DomRRXTXHODomRGR]LQFRRVTXDLVSRGHPDIHWDU
D ELRGLVSRQLELOLGDGH GR R ]LQFR 6SHDUV HW DO   2XWUD FDUDFWHUtVWLFD
que afeta a biodisponibilidade do mineral orgânico e que deve ser levada em
consideração, é o grau de ligação ou intensidade na qual o ligante permanece
YLQFXODGRDRPHWDOHPFRQGLo}HVGHS+¿VLROyJLFR &DRHWDO 
O zinco é tradicionalmente suplementado com fontes inorgânicas,
VHQGRPDLVFRPXQVRy[LGRGH]LQFR =Q2 HRVXOIDWRGH]LQFR =Q62 
podendo ser utilizados também o carbonato de zinco (ZnCO3) e cloreto de
zinco (ZnCl2  8QGHUZRRG 6XWWOH0FGRZHOO &RPRIRQWHVGH
zinco orgânico podem ser mencionados:
&RPSOH[DGRV ]LQFR PHWLRQLQD ]LQFR SROLVVDFDUtGHRV ]LQFR OLVLQD
(Cao et al., 2000);
-Quelatos: zinco aminoácido quelado, zinco proteinato (Cao et al.,
2000);
-Leveduras: Saccharomyces cerevisiae enriquecida com Zn (Cunha
Filho et al., 2007).
$VOHYHGXUDVSRGHPSDUWLFLSDUQRSURFHVVRLQGXVWULDOGHFRPSOH[DomR
dos carboquelatos ou serem fornecidas vivas desidratadas para que retomem a
atividade de crescimento e reprodução assim que entram em contato com um
substrato adequado para o seu desenvolvimento (Baruselli, 2008). As cepas de
Saccharomyces cerevisiae podem crescer em meio com elevada concentração
de zinco incorporando-o em suas células, transformando o zinco inorgânico
(íon metálico) em orgânico (Cunha Filho et al., 2007).
Na defesa da glândula mamária contra infecções por patógenos, o
zinco está ligado ao mecanismo de reconstrução da queratina presente no canal
do teto entre as ordenhas (Kinal et al., 2007), além de seu envolvimento com o
PHWDEROLVPRR[LGDWLYR(VWHPLFURQXWULHQWHWDPEpPpHVVHQFLDOSDUDPDQWHU
a integridade da pele, primeira linha de defesa da glândula mamária (Sordillo
HWDO 
Os benefícios da suplementação de zinco orgânico na redução da
contagem de células somáticas foram descritos por Pechova et al. (2006).
2XWURV DXWRUHV :KLWDNHU HW DO   QmR REVHUYDUDP GLIHUHQoD 3! 
no número de casos clínicos e sub-clínicos de mastite, novas infecções, tipo
de microorganismo isolado e CCS, ao suplementar vacas holandesas com
diferentes fontes de zinco (proteinato X inorgânico).
O zinco é um nutriente essencial em diversos processos vitais. Seu
mecanismo de absorção em ruminantes ainda não está bem esclarecido,
depende da fonte fornecida e mecanismos antagonistas.





8. COBRE
O cobre possui número atômico 29, peso atômico 63,5 e está presente
HP GLYHUVDV HQ]LPDV H SURWHtQDV 6XDV IXQo}HV ¿VLROyJLFDV HVWmR OLJDGDV D
respiração celular, formação óssea, funções cardíacas, desenvolvimento do
tecido conectivo, mielinização da medula espinhal, processos de queratinização
H SLJPHQWDomR e XP QXWULHQWH FRQVLGHUDGR WDQWR HVVHQFLDO TXDQWR Wy[LFR H
está presente como co-fator catalítico essencial em importantes metaloenzimas
FRPR D &X=Q VXSHUy[LGR GLVPXWDVH FLWRFURPR R[LGDVH OLVLO R[LGDVH
GRSDPLQDȕKLGUR[LODVHHWLURVLQDVH 0FGRZHOO 
$V LQWR[LFDo}HV SRU FREUH HP UXPLQDQWHV VmR PDLV IUHTHQWHV HP
RYLQRV 'X HW DO   4XDQGR UXPLQDQWHV FRQVRPHP &X HP H[FHVVR Ki
acumulo no fígado e, em situação de estresse, grandes quantidades são liberadas
QR VDQJXH WRUQDQGR HYLGHQWHV RV VLQDLV GH LQWR[LFDomR FULVHV KHPROtWLFDV 
15& -iDGH¿FLrQFLDHVWiDVVRFLDGDDRWLSRGHPDQHMRDGRWDGRSRLV
DQLPDLVHPSDVWHMRVmRPDLVVXVFHSWtYHLVSHODEDL[DFRQFHQWUDomRGHFREUHH
SHODSUHVHQoDGHDQWDJRQLVWDVFRPRRPROLELGrQLR 0R HRHQ[RIUH 6 HIHUUR
(Fe) nas forrageiras (Chase et al., 2000; Minatel & Carfagnini, 2000; Vásquez
HWDO 
(PUXPLQDQWHVDSHQDVDGR&XFRQVXPLGRpDEVRUYLGRVHQGR
que essa absorção depende de alguns fatores como idade do animal, fonte
fornecida e pela notável interação com outros nutrientes da dieta e agentes de
transporte intestinal como a bile. A absorção pode ocorrer pelos mecanismos
de transporte ativo e difusão, e após entrar na circulação, o Cu é depositado
principalmente no fígado (Mcdowell, 2003).
$SUR[LPDGDPHQWHGR&XSUHVHQWHQRSODVPDRFRUUHQDIRUPDGH
ceruloplasmina, uma metaloproteína sintetizada no fígado, com incorporação
de seis átomos de cobre. Os mecanismos de ação da ceruloplasmina ainda não
são bem esclarecidos, mas esta proteína carreia o Cu até os tecidos alvos e está
envolvida com o metabolismo do ferro (Mcdowell, 2003). Este micromineral é
FRQVLGHUDGRXPDQWLR[LGDQWHXPDYH]TXHSDUWLFLSDQRPHWDEROLVPRGRIHUUR
que é grande produtor de radicais livres e da Cu-ZnSOD, enzima que converte
VXSHUy[LGR 22- DSHUy[LGR +2O2  8QGHUZRRG 6XWWOH 
$H[FUHomRGR&XpIHLWDSHODVIH]HVELOHXULQDOHLWHHWUDQVSLUDomR
0FGRZHOO   H D GLVSRQLELOLGDGH HP UXPLQDQWHV p EDL[D SRU VRIUHU
interações com antagonistas formando agentes insolúveis pouco utilizados
:DUG 6SHDUV 1RU~PHQSRUH[HPSORRHQ[RIUH 6 HRPROLELGrQLR
(Mo) podem formar tetratiomolibidatos que reagem com o Cu tornando-se
FRPSRVWRVLQGLJHVWtYHLVHVHPDEVRUomR :DUG 6SHDUV $VYDQWDJHQV
¿VLROyJLFDVGDXWLOL]DomRGR&XRUJkQLFRSRGHPHVWDUOLJDGDVDVXDFRPSRVLomR
química que permite a rápida formação de compostos solúveis, quimicamente
estáveis e que resistem a interação com antagonistas (Yost et al., 2002).




O Cu inorgânico se apresenta nas formas de sulfato de cobre (CuSO),
carbonato de cobre (CuCO3), cloreto de cobre (CuCl2 y[LGRGHFREUH &X2 
nitrato de cobre (Cu(NO3)2) (Mcdowell, 2003). As fontes orgânicas de Cu
podem ser:
FREUHOLVLQD :DUG 6SHDUV.HJOH\ 6SHDUV&KDVH
et al., 2000);
SURWHLQDWRGHFREUH 'XHWDO:DUGHWDO 
Scaletti et al. (2003) observaram redução da CCS em estudo com
VXSOHPHQWDomRGHSSPGHVXOIDWRGHFREUHGLDVSUpSDUWRDRVGLDVGH
ODFWDomRHPHVWXGRVREUHDLQGXomRGHPDVWLWHH[SHULPHQWDOSRU(VFKHULFKLD
coli.

2 HQYROYLPHQWR GR &X FRP R VLVWHPD DQWLR[LGDQWH SHODV HQ]LPDV
ceruloplasmina e CuZnSOD, o torna importante na defesa da glândula
mamária contra infecções, além disso, a utilização de fontes orgânicas desse
mineral torna-se interessante principalmente devido à redução na interação
com antagonistas.
9. SELÊNIO
O selênio é o micromineral essencial ligado à fertilidade e à prevenção
GHYiULDVGRHQoDV 8QGHUZRRG 6XWWOH (VWHPLQHUDOpFRPSRQHQWHGD
HQ]LPDJOXWDWLRQDSHUR[LGDVHTXHDWXDFRPRDQWLR[LGDQWHFRQYHUWHQGRSHUy[LGR
de hidrogênio em água, além de fazer parte da iodotironina 5 deiodinase,
HQ]LPDTXHFRQYHUWH7HP7 15& $VVLPR6HHVWiHQYROYLGRFRP
WUrVIXQo}HVEiVLFDVQRRUJDQLVPRTXHVmRDGHIHVDDQWLR[LGDQWHPHWDEROLVPR
do hormônio da tireóide e controle das reações celulares (Mcdowell, 2003).
Grande parte do Se no organismo está presente como selenocisteína
(SeCis), cujas funções são ativar as selenoproteínas, ou como selenometionina
(SeMet), incorporada em proteínas que formam uma reserva biológica de
Se. Antes de ser transformado SeCis, o Se (orgânico ou inorgânico) deve ser
VXEPHWLGR D WUDQVIRUPDo}HV PHWDEyOLFDV FRQYHUWHQGRVH D VHOHQHWR +2Se)
para posteriormente ser inserido nas selenoproteínas. Para ser incorporado
em SeMet e em proteínas, o Se não precisa sofrer essas transformações
intermediárias (Juniper et al., 2006; Silvestre et al., 2007).
No rúmen, o selênio consumido poderá ser incorporado à proteína
microbiana pelos microorganismos ruminais, sendo desse modo absorvido
QRLQWHVWLQRFRPR6H0HWRXGHL[DURU~PHQHSDVVDUSDUDRLQWHVWLQRQDVXD
IRUPDRULJLQDO :HLVVE 1HVWHFRQWH[WRDFRPSRVLomRGDGLHWD UHODomR
volumoso/ concentrado) é um dos fatores que podem interferir na composição
do Se que chega no intestino (Gierus, 2007).

([LVWHP GLIHUHQoDV QDV IRUPDV GH DEVRUomR FRP IRQWHV RUJkQLFDV H
inorgânicas de Se. O transporte do selenito (SeO3) pelas bordas em escova




intestinais ocorre por simples difusão, enquanto que o selenato (SeO) precisa
de cotransportadores (Na+H2+-). Cabe ressaltar que uma parte do selenato
se transforma em selenito no rúmen, sendo assim grande parte do selenato
consumido será absorvido por transporte passivo (Weiss, 2005b). As fontes
orgânicas, selenocisteína e selenometionina, são absorvidas por mecanismo
de transporte ativo de aminoácidos de forma análoga ao transporte de sulfatos
(Mcdowell, 2003).

$ H[FUHomR RFRUUH SRU YLD XULQiULD RX IHFDO 8QGHUZRRG  6XWWOH
 0FGRZHOO  $ H[FUHomR GH 6H ELOLDU FRUUHVSRQGH D  GR 6H
consumido, no entanto, uma parte desse Se é reabsorvido, sendo o Se
UHPDQHVFHQWHUHVSRQViYHOSRUJUDQGHSHUGDIHFDO 8QGHUZRRG 6XWWOH 
$H[FUHomRGR6HGHSHQGHGDTXDQWLGDGHFRQVXPLGDRXDGPLQLVWUDGDGDIRUPD
de administração (injetável ou dietética) e da fonte administrada (Mcdowell,
2003).
A fonte mais comum utilizada na suplementação de Se inorgânico é
o selenito de sódio (Na2SeO3) (Gierus, 2007) e o selenato de sódio (Na2SeO)
(Weiss, 2005b). Para a suplementação de fontes orgânicas podemos mencionar:
- Selênio Levedura (Saccharomyces cerevisiae) (Ortman & Pehrson,
:HLVV +RJDQ-XQLSHUHWDO0DOEHHWDO 

6HOHQRPHWLRQLQD $ZDGHKHWDO 
- Selenocistina (Weiss, 2005b).
A fonte Se levedura é proveniente da fermentação de leveduras
Saccharomyces cerevisiae as quais foram fornecidos melaço de cana e sais de
Se. Durante a fermentação o Se é incorporado às células da levedura formando
alguns compostos dos quais a SeMet é o mais prevalente, por este motivo
H[LVWHP GLIHUHQoDV QD FRPSRVLomR GDV IRQWHV GH 6H OHYHGXUD FRPHUFLDLV$
SeCis é produzida em menor escala pela levedura, e apesar das diferenças na
composição das fontes comerciais, todas devem apresentar mais do que 2% de
Se residual inorgânico (Weiss, 2005b).
:HLVV  +RJDQ   QmR REVHUYDUDP GLIHUHQoD 3!  HP
relação à CCS ao suplementar vacas com Se levedura dos 60 dias pré parto aos
GLDVGHODFWDomR2UWPDQ 3HKUVRQ  HQFRQWUDUDPDXPHQWRGH6HQR
leite com suplementação de leveduras enriquecidas com Se em vacas leiteiras.

 2 6H WHP JUDQGH LPSRUWkQFLD QR VLVWHPD DQWLR[LGDQWH SRU VHU
FRPSRQHQWH HVWUXWXUDO GD *6+3[ $ XWLOL]DomR GH IRQWHV RUJkQLFDV GHVWH
mineral pode ser de grande interesse na proteção da glândula mamária devido
aos diferentes mecanismos de absorção e provável maior biodisponibilidade.





10. CARBO-AMINO-FOSFO-QUELATOS DE ZINCO, COBRE E
SELÊNIO E A SAÚDE DA GLÂNDULA MAMÁRIA
A adequada nutrição de minerais e vitaminas pode ser utilizados
como estratégia para otimizar os mecanismos de defesa da glândula mamária
contra a invasão de patógenos causadores de mastite (Weiss & Wyatt, 2002).
$VXSOHPHQWDomRPLQHUDOHVWiHQYROYLGDFRPDUHGXomRQRHVWUHVVHR[LGDWLYR
FDXVDGRSHORDXPHQWRQDVH[LJrQFLDVPHWDEyOLFDVGXUDQWHRSHULSDUWR 6SHDUV
& Weiss, 2008). O fornecimento de Zn, Cu e Se tem sido associado à redução
QD&&6HDRDXPHQWRQDFDSDFLGDGHDQWLR[LGDQWHGD&X=Q62'&3H*6+
3[ :HLVV  :\DWW  :HLVV   )RQWHV RUJkQLFDV GH PLQHUDLV
FRPSOH[DGRVDPLQRiFLGRVTXHODWDGRVHSURWHLQDWRV WrPVLGRGHVFULWDVFRPR
mais biodisponíveis quando comparados com fontes minerais inorgânicas
$VKPHDG 6DPIRUG 
&RUWLQKDVHWDO  IRUQHFHUDP=Q&XH6HRUJkQLFR FDUERDPLQR
fosfo-quelados) para um grupo de 9 vacas leiteiras e Zn, Cu e Se inorgânico
SDUD RXWUR JUXSR FRPSRVWR SRU  YDFDV 1HVWH HVWXGR D LQFLGrQFLD QRYRV
casos de mastite subclínica) e o total de casos de mastite subclínica (P=0,038)
foi menor para o grupo de vacas alimentadas com fontes orgânicas de Zn, Cu
e Se em comparação animais recebendo dieta com fontes inorgânicas (Tabela
3), a CCS média durante os 80 primeiros dias de lactação tendeu a ser menor
(P=0,056) para o grupo de vacas que recebeu Zn, Cu e Se como fonte orgânica
7DEHOD HQmRIRUDPREVHUYDGRVHIHLWRVGRIRUQHFLPHQWRGHIRQWHRUJkQLFD
GH=Q&XH6HVREUHDVFRQFHQWUDo}HVGH&X=Q62'*6+3[H&3 7DEHOD 
Tais resultados indicam que houve aumento da capacidade de resposta imune
e melhora da saúde da glândula mamária, quando as vacas foram alimentadas
com fonte orgânica de Zn, Cu e Se.
Tabela 3. Número de total de casos de mastite subclínica, ocorrência de novos casos de infecção
de mastite subclínca, e número total de casos de mastite clínica durante o período experimental.
Parâmetros de saúde
da glândula mamária
EŽǀŽƐ
ĐĂƐŽƐ
ĚĞ
ŝŶĨĞĐĕĆŽ ĚĞ ŵĂƐƟƚĞ
subclínca
EƷŵĞƌŽĚĞǀĂĐĂƐĐŽŵ
^хϮϬϬ͕ϬϬϬĐĞůůƐͬŵů
Casos clínicos
dŽƚĂůĚĞǀĂĐĂƐƚĞƐƚĂĚĂƐ

Fontes de Zn, Cu e Se
P1
Orgânica

Inorgânica

ϭ

ϴ

Ϭ͕Ϭϭϰ

ϭ

ϭϯ

Ϭ͕ϬϬϭ

Ϯ

4

Ͳ

9

ϭϬ

Ͳ

1

Probabilidade.
Fonte: Cortinhas et al. (2010)





Tabela 4. Efeitos das fontes orgânicas e inorgânicas de Se, Zn and Cu sobre as concentrações da
superoxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), CCS e ceruloplasmina
em vacas leiteiras.
Pϭ

&ŽŶƚĞƐĚĞŶ͕ƵĞ^Ğ
Variável
dƌĂƚϮ

dĞŵƉŽ

dƌĂƚydĞŵƉŽϯ

KƌŐąŶŝĐŽ

/ŶŽƌŐąŶŝĐŽ

>ŽŐ'^,ͲWǆ
;hͬŐ,ďͿ

Ϯ͕ϲϬ

Ϯ͕ϲϲ

Ϭ͕Ϯϳϲ

Ϭ͕Ϭϲϱ

Ϭ͕ϵϲϰ

Log
ƵŶ^K
;hͬŐ,ďͿ

ϯ͕ϰϳ

ϯ͕ϱϬ

Ϭ͕ϰϳϱ

Ϭ͕ϬϱϬ

Ϭ͕ϵϲϴ

W;hͬŵůͿ

Ϭ͕Ϭϭϰ

Ϭ͕ϬϭϮ

Ϭ͕ϭϵϰ

Ϭ͕ϲϳϴ

Ϭ͕ϮϭϮ

Log CCS
;ϭϬϬϬͬŵůͿ

ϰ͕ϱϳ

ϰ͕ϳϬ

Ϭ͕Ϭϱϲ

Ϭ͕ϲϴϮ

Ϭ͕ϲϰϳ

1

Probabilidade; 2tratamento; 3interação entre tratamento e tempo.
Fonte: Cortinhas et al. (2010)

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
$ QXWULomR PLQHUDO GH YDFDV OHLWHLUDV WHP HIHLWR EHQp¿FR VREUH D
saúde da glândula mamária, no entanto, mais estudos são necessários para
elucidar de que forma mecanismos como a absorção, distribuição e utilização
dos diferentes elementos e fontes minerais interferem neste processo.
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