
EFEITO DA ALIMENTAÇÃO COM CULTURA DE LEVEDURA
NA REPRODUÇÃO E LAMINITE EM VACAS LEITEIRAS 

FACULDADE DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS VETERINÁRIA

Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária
www.ufpel.edu.br/nupeec

NA REPRODUÇÃO E LAMINITE EM VACAS LEITEIRAS 
EXPOSTAS A ESTRESSE TÉRMICO

Apresentadores: Érica Ferri de Oliveira
Lucas Carbonari

Orientadores:      Márcio Erpen Lima

Pedro Augusto da Silva Silveira

28 de março de 2012.



Saccharomyces cerevisiae

Introdução

Saccharomyces cerevisiae



Introdução

Benefícios da Saccharomyces cerevisiae

� Melhora fermentação ruminal

� Maior ingestão de alimento

� Promove o crescimento do Selenomona

ruminantium

� Metaboliza o ácido lático presente no 

8 a 20horas de vida

Metabólitos ativos

Mananos e glucanos-
controle bactérias 
patogênicas

Estabiliza o pH 
.... controlando acidose ruminal... 
E consequentemente os riscos de 
laminite.

� Metaboliza o ácido lático presente no 
rúmen -> função: tampão biológico. 





Introdução

Liberação de 
endotoxinas (LPS) 
mediadores 
vasoativos

Alterações na Isquemia e 
hipóxia nas 

Inibição da 

Acidose lática 
ruminal

Bacteriólise 
das gram- e 
flora residente

Alterações na 
permeabilidade 
vascular- lâmina 
dérmica

hipóxia nas 
células 
queratógenas

Inibição da 
síntese normal 
do casco

Degeneração laminar 



Introdução

“Inabilidade do animal em dissipar calor 
eficientemente para manter sua 
homeotermia.”

Estresse térmico

homeotermia.”

(West, 1999)





Introdução

Hipotálamo

Hipófise

GnRH

Estresse térmico

Hipófise

FSH LH

Ovário 

Diminui T corporal  - Huber et al (1994)
Taxa de respiração

Perdas diretas..

Reduz crescimento folicular
Qualidade do ovócito
Menor secreção de estradiol... 



Hipótese

Dietas com leveduras para vacas leiteiras de alta
produção, expostas a elevadas temperaturas, no
início da lactação podem reduzir o escore de
locomoção e temperatura corporal e melhorar a
performance reprodutiva.performance reprodutiva.



Objetivos

Objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da 
alimentação com cultura de Saccharomyces cerevisae na 

reprodução e laminite de vacas leiteiras, no início da 
lactação, expostas a um ambiente com elevadas 

temperaturas. 

Objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da 
alimentação com cultura de Saccharomyces cerevisae na 

reprodução e laminite de vacas leiteiras, no início da 
lactação, expostas a um ambiente com elevadas 

temperaturas. 



Materiais e Métodos

N=717 vacas holandesas 

(C; n=359) (YC; n=358: A-Max XTRA)

Vale de San Joaquin-Califórnia

(C; n=359) (YC; n=358: A-Max XTRA)

Dias pós-parto
30g de Sacharomyces cerevisae

Mix de grãos 54%MS

Feno alfafa

Silagem de milho

Silagem de trigo

20 140

Dietas 650kg/pv- pd 45kg leite, consumind0 26kd/d (NRC,2001)



Materiais e Métodos

Temperatura e umidade calculada: THI=td (0,55-0,55 UR/100) (td-58) (NOOA, 
1976) expressa em°F.

Maio Dezembro

2004

Junho a Novembro 

Parição de maio a 
agosto

1,90m do chão

T max e min e média
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Avaliação do escore de locomoção

EL-0 e 102±3 dias pós-parto.

Após ordenha da manhã, observação 
do caminhar das vacas em piso de 
concretoconcreto

Escore ≥3 as que andaram com 
coluna arqueada e passos curtos = 
laminite clínica

ECC:  28±3, 58±3 e 140±3 pós-parto



Resultados

Neste estudo não foi observada diferença 
estatística dos tratamentos em relação aos estatística dos tratamentos em relação aos 

parâmetros reprodutivos

e laminite.



Resultados

Fig 1: Temperatura diária máxima, mínima e índice temperatura e umidade (THI; NOAA, 
1976) durante o estudo.  Linha tracejada representa THI≥72, quando espera-se que haja 
perdas na produção devido estresse térmico (Armstrong, 1994).  





Resultados

Fig 4:Efeito  do THI no dia da primeira IA pós-parto sobre a taxa de prenhez. P=0,04



Resultados

Fig 2: Efeito da S.cerevisae no intervalo entre parto  e concepção em vacas com estresse calórico.  



Discussão

EL x Taxa de concepção (P=0,02)

1 2 3 4

38,5% 36,7% 27,1% 20,0%



Discussão

Inúmeros benefícios da Saccharomyces cerevisiae

...mas poucos efeitos em relação ao desempenho reprodutivo e a 
Laminite.



Discussão

Efeitos na produção podem ser observados....

n=  150 vacas holandesas 
multíparas
Mensurou-se a produção de 
leite e componentes do 
leite, como: gordura e 
proteína.

Os 3 tratamentos foram: 
controle; não suplementadas; CA: dieta com
YC (56 g / d) e YC /EHY: dieta controle mais YC 
e EHY (28 g / d).

YC Melhorou produção de 
gordura do leite e a produção 
de leite em geral



YC melhorou os componentes do leite
Proteínas, sólidos ..
Melhorou consumo de MS
Não afetou ECC
Glicose no plasma
NEFA

Aumento 1,2kg na produção de leite.

Contrário a reprodução..

Glicose, nefa...
Fatores que afetariam diretamente na 
reprodução.. 

N: 723
Tratamento:
C=362
YC=361
30g/dia



Efeito da suplementação com Saccharomyces cerevisiae e seus derivados na performance reprodutiva de vacas 
leiteiras.

Autor N por 
grupo

Quantidade
fornecida (gr/dia)

Período da 
alimentação (DIM)

Progesterona Outros indicadores reprodutivos

Levedura viva:

Kalmus et al. 
(2009)

17/22 0/10 -14 a 98 Nenhum efeito 
sobre a taxa de 
ovulação

N.R.¹

Al Ibrahim et al. 
(2010)

20/20 0/2.5 pré 10 pós -14 a 70 N.R. Tendeu a aumentar o pico de 
estradiol pré ovulatório e o 
tamanho do folículo primário. Não 
teve efeito sobreo início da 
ovulação, o tamanho do folículo 
dominante e o número de ondas 
foliculares.

Produto de 
fermentação de 
leveduras:

Dann et al. 
(2000)

18/18 0/60 -21 a 140 N.R. Não houve efeitos sobre o 
intervalo parto concepção.

Lehloenya et al. 
(2008)

10/11 0/56 -14 a 210 Não houve efeito 
sobre a taxa de 
ovulação

N.R.

Bruno et al. 
(2009)

359/358 0/30 20 a 140 N.R. Nenhum efeito sobre as taxas de 
concepção, dias em abertoe
perdas de gestação.

Outros estudos 54/52/54 0/56/112 -28 a 28 Nenhum efeito 
sobre a taxa de 
ovulação

Nenhum efeito sobre as taxas de 
concepção, nº de inseminações 
por vaca e dias em aberto.

¹ N.R.: Dados não 
informados



Conclusão

Embora os estudos indicam um benefício na 
alimentação com S. cerevisiae sobre 

desempenho de lactação, os resultados a 
partir do estudo sugerem que não tem partir do estudo sugerem que não tem 

influência sobre o desempenho reprodutivo, 
mas pode diminuir escore de locomoção.
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“ E um dia, quando souberes
Que este gaúcho morreuQue este gaúcho morreu
Nalgum livro serás eu
E nesse novo viver
Eu somente quero ser
A mais apagada imagem
Deste Rio Grande selvagem
Que até morto hei de querer!”

Jayme Caetano Braun


