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Com o aumento das exigências do mercado e a importância no setor da agroindústria, 
por muito tempo, produtores e pesquisadores da pecuária leiteira buscam o incremento 
na produção e melhores índices de qualidade do leite, e uma das formas de melhorar 
estes índices é através do aumento da eficiência de conversão dos nutrientes. 
Contudo, para a síntese de proteínas do leite, vários obstáculos são encontrados. Um 
deles é que, a conversão do nitrogênio dietético direcionado à síntese proteica é 
extremamente pobre: somente 25 a 30% dele é aproveitado. Estudos experimentais 
sugerem a suplementação com aminoácidos para melhorar este processo. Entretanto, 
a absorção intestinal destes e a síntese de peptídeos pelos ruminantes de produção 
são extremamente complexos e sofrem a influência da fermentação ruminal. Além 
disso, as rotas metabólicas que são ativadas no processo de síntese proteica do 
organismo, especialmente na glândula mamária, ainda são praticamente 
desconhecidos. Sabe-se que ainda não é possível identificar a combinação ideal de 
fatores que façam a glândula mamária obter o máximo proveito do seu potencial para a 
síntese de proteínas do leite. É necessário então buscar entender os caminhos das 
principais vias metabólicas, considerando a viabilidade da utilização de técnicas de 
suplementação e avaliando o real benefício.  
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