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O CatosalB12®, uma associação de butafosfan e cianocoblamina, tem demonstrado 

efeitos benéficos no metabolismo animal como aumento na ingestão de matéria seca, redução 

no balanço energético negativo e consequente redução nos corpos cetônicos, aumento na 

produção de leite, entre outros. A cianocobalamina (vit. B12) atua como um cofator da enzima 

metilmalonil CoA-mutase, essencial para entrada de propionato no ciclo de Krebs e 

gliconeogênese. Já o butafosfan é uma fonte orgânica de fósforo que está diretamente 

relacionada ao controle das rotas glicolíticas e gliconeogênicas, acreditando-se ainda que tem 

efeitos sobre a β-oxidação hepática. A partir de estudos, diversas hipóteses vem surgindo com 

relação ao mecanismo de ação destas substâncias, combinadas ou não, mas o real mecanismo 

ainda permanece incerto. Assim, o objetivo deste painel temático é discutir, juntamente com o 

público, estudos realizados em diversas espécies (ovinos, bovinos e camundongos), os quais 

serão apresentados por um moderador e três painelistas, com foco principal na elucidação dos 

mecanismos de ação do butafosfan e da cianocobalamina. 
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