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Nutrição e prevenção da mastite
Micronutrientes contribuem, cada qual de uma maneira, para melhorar a resposta imunológica do
animal.
Marcos Veiga dos Santos
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O adequado balanceamento da
dieta e manejo nutricional das vacas
leiteiras, com o objetivo de fornecer todos
os nutrientes necessários para garantir a
saúde e elevar a produção, é uma
estratégia essencial. Diversos estudos têm
sido feitos sobre estratégias nutricionais de
prevenção e de aumento da capacidade de
resistência da vaca leiteira às doenças.
Devido ao elevado impacto econômico da
mastite, essa doença tem sido uma das
mais pesquisadas quanto à busca de
(http://www.portaldbo.com.br/Admin/Imagens/5421.jpg?format=jpg) ferramentas para aumentar a resistência da
vaca em relação às novas infecções e à melhoria da qualidade do leite.
Dentre as estratégias nutricionais para atingir esse objetivo, a suplementação de micronutrientes na dieta, como
os minerais e as vitaminas, têm sido os mais estudados. Isso ocorre porque alguns micronutrientes têm relação
direta com o funcionamento adequado do sistema imune, o que, consequentemente, afeta a capacidade da vaca
de responder a uma nova infecção da glândula mamária. O efeito da nutrição sobre o sistema imune é mais
evidente durante o período periparto, uma vez que, durante esta fase, as vacas apresentam redução de
consumo e a maioria dos nutrientes não é ingerida de acordo com as exigências nutricionais.
Os primeiros estudos sobre esse assunto foram feitos com selênio e vitamina E, na década de 1980.
Posteriormente, foram estudados com outros micronutrientes, como vitamina A, beta-caroteno, zinco (Zn) e
cobre (Cu). Uma das vantagens da suplementação dos micronutrientes na dieta como ferramenta para melhorar
a resposta imune da vaca é o seu baixo custo, o que resulta em uma relação custo-benefício favorável, quando
aplicada em conjunto com as demais medidas de controle recomendadas.
Mas como esses micronutrientes afetam a resposta imune do animal? Para que a vaca tenha uma
resposta imune eficiente são necessários todos os nutrientes requeridos na dieta. No entanto, alguns
micronutrientes têm uma relação direta com a resposta imune, entre os quais destacam-se selênio, vitamina A e
E, beta-caroteno, cobre e zinco. Esses micronutrientes atuam no sistema imune como antioxidantes, o que pode
ser caracterizado como sistemas ou compostos químicos que previnem ou reduzem os efeitos negativos da ação
dos radicais livres, que são substâncias ou compostos altamente instáveis e que podem causar danos e reduzir a
vida útil das células do sistema imune. Na Tabela 1 é apresentada uma visão resumida da função dos principais
micronutrientes no sistema imune.
O selênio (Se) é um micronutriente que desempenha função fundamental no sistema imune, pois é um
componente da enzima antioxidante glutationa peroxidase. Esta enzima tem função de proteção das células e
tecidos contra a ação dos radicais livres produzidos pelo metabolismo oxidativo dos leucócitos. Essas células de
defesa do sistema imune produzem elevadas quantidades de radicais livres durante a fagocitose e os
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mecanismos de eliminação dos micro-organismos patogênicos. As deficiências de selênio na dieta resultam em
diminuição da função dos neutrófilos, que são as primeiras células de defesa responsáveis pela eliminação de
bactérias invasoras da glândula mamária. Vacas alimentadas com selênio em quantidades adequadas
apresentam menor duração e gravidade de sintomas de mastite clínica.
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