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A suplementação com microminerais orgânicos durante o periparto de vacas leiteiras 

tem demonstrado melhoras na resposta imune, porém a influência dessa suplementação 

no bezerro ainda não é inteiramente esclarecida. O objetivo foi investigar os efeitos da 

suplementação com microminerais orgânicos no final da gestação no sistema imune e 

crescimento de neonatos bovinos. Quarenta vacas multíparas foram suplementadas com 

um mix de microminerais (Zn, Mn, Cu, Co) orgânicos (grupo ORG, n=20) ou com 

microminerais inorgânicos (grupo INO, n=20), do período de 30 dias pré-parto até o 

momento do parto. Foram utilizados o bezerros por tratamento para análises de 

marcadores inflamatórios, de estresse oxidativo e do metabolismo energético e 

expressão de mRNA e microRNA da rota inflamatória de polimorfonucleares. Coletas 

sanguíneas foram realizadas ao nascimento (antes do fornecimento do colostro), no dia 

1 (24h após a ingestão do colostro), e nos dias 7 e 21 dias. Foi realizada a pesagem e 

medição da altura de cernelha semanalmente e da temperatura retal diariamente, até os 

21 dias. Não houve diferença no peso ao nascer, mas bezerros ORG tenderam a 

apresentar maior altura de cernelha. A temperatura retal tendeu a ser 0,5°C menor em 

bezerros ORG. Estes também apresentaram menores concentrações de glicose, de 

mieloperoxidase, de metabólitos reativos de oxigênio e de poder antioxidante do que 

bezerros INO. Houve uma maior expressão de receptores toll-like em bezerros ORG e 

uma diminuição da expressão de diversos genes da resposta pró-inflamatória. Conclui-

se que a suplementação de vacas leiteiras no final da gestação com minerais orgânicos 

influencia o crescimento e a resposta imune dos bezerros, por mudanças em marcadores 

moleculares da rota inflamatória, além de ocasionar um menor stress oxidativo no 

período neonatal. 
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