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Nutrição

Suplementos

Introdução...

PROBIÓTICOS



Introdução...

� Fungos unicelulares;

� Crescimento mais lento que o das bactérias;

� São capazes de tolerar condições adversas do meio como pH 

Saccharomyces Cerevisiae

� São capazes de tolerar condições adversas do meio como pH 

ácido e baixa atividade de água;

� Capazes de se multiplicar em completa ausência de O2 e 

diferentes concentrações de CO2;

� Fonte de vitaminas do complexo B;



Introdução...

Mananoligossacarídeos 

(40%) MOS

β-Glucanos 1-3 (50%)

β-Glucanos 1-6 (10%)

Aminoácidos

Vitaminas

IMUNIDADE

β-Glucanos 1-6 (10%)



Introdução...

Tº de crescimento: 0 Tº de crescimento: 0 -- 35ºC 35ºC Tº ótima: 20Tº ótima: 20--30º30º

pH de crescimento: 2,0 pH de crescimento: 2,0 -- 8,5               pH ótimo: 4,5 8,5               pH ótimo: 4,5 –– 5,55,5



Introdução...

Utiliza o açúcar para seu crescimento;

Microrganismos são cultivados em destilarias para a 

produção de etanol;

Fabricação de pães e bebidas alcoólicas;



Introdução...

Estímulo das 
bactérias ruminais

↑ Resposta imune

↑ Diges#bilidade↑ Diges#bilidade

Eficiência Alimentar

Inibe  colonização no 
TGI 





Introdução...

O2

O2

O2↑ Bactérias Celulolí#cas
↑ Diges#bilidade

==
Eficiência Alimentar



Objetivo ...

Avaliar o efeito sobre o desempenho produtivo e 

saúde de bovinos leiteiros suplementados 

com diferentes tipos de leveduras. com diferentes tipos de leveduras. 



Materiais e Métodos ... 

150 animais 6 blocos 3 tratamentos

142 animais

� Celmanax (DSE)

� A-max (DS)

� Controle (DC)

Excluídos



130 animais 2 tratamentos

TRABALHOS NO NUPEEC

� Celmanax 

� Controle 

� 100 > Pós-parto 

� 30 > Pré-parto

� Coletas de sangue

� Coletas de leite 

� Coleta de colostro

� Avaliação de peso e ECC.



TRABALHOS NO NUPEEC

� Pré-parto: Não ter tido mastite nem endometrite na lactação anterior ;

� Entre 30 e 20 dias pré-parto;

� Pós-parto: Até 15 dias de lactação;

� Período experimental: 8 meses;

� Os animais ficavam sendo suplementados por um período de 15 a 150 dias de 

lactação;



PERFORMANCE PRODUTIVA Produção de leite / Composição

Imunidade Colostro  (Igs)

� Intervalo parto – 1º ovulação;
�Tx concepção; 

REPRODUÇÃO

�Tx concepção; 
� IPC;
� Tx prenhez ao 1º serviço;
� Nº serviços por concepção;
� Perdas gestacionais (30 e 60 dias pós IA);

INDIGESTÃO SIMPLES Análises do liquído ruminal 

IMPACTO AMBIENTAL



Materiais e Métodos ... 

� Suplementação iniciou imediatamente após 

o parto;

� Os animais permaneceram 14 semanas no 

experimento;

� Coletas de leite semanalmente;

� Acompanhamento da saúde dos animais;

� Dieta calculada a partir dos 50 DEL; 

(NRC,2001);



Materiais e métodos... 

MUN

Gordura



Composição da levedura:

� Levedura hidrolizada;� Levedura hidrolizada;

� Extrato de levedura;
� Cultura de levedura; 

Saccharomyces Cerevisiae



A-MAX ® é um concentrado de cultura de 

levedura de Saccharomyces cerevisiae,  

cultivada em sacarose e melaço de cana.

Saccharomyces Cerevisiae



Materiais e Métodos ... 

DC: Dieta controle

DSE: Dieta controle + Saccharomyces Cerevisiae + Extrato de 
levedura + Levedura hidrolisada

Celmanax

DS: Dieta controle + Saccharomyces Cerevisiae  A-Max



Resultados e Discussão... 

TABELA 1: Efeito da cultura de levedura e levedura enzimaticamente 

hidrolisada na composição do leite de vacas lactantes:



Resultados e Discussão... 
FIGURA 1: Média da produção semanal de leite.

(P <0,01)



Resultados e Discussão... 

TABELA 4: Efeito da cultura de levedura e suplementação com  levedura 

enzimaticamente hidrolisada sobre PV e ECC ao parto e 14 semanas pós-parto.



Resultados e Discussão... 
FIGURA 3: Média de produção de proteína semanal.

(P <0,01)



Resultados e Discussão... 

TABELA 6: O efeito da cultura de levedura e suplementação com levedura 

enzimaticamente hidrolisada sobre a CCS e mastite clínica.



Resultados e Discussão... 

(P <0,01)



Considerações finais ...

� Período de transição é um excelente momento para se utilizar
leveduras, para estabilizar o ambiente ruminal (GRUMMER, 2001);

� Leveduras atuam na prevenção de colonização de
microrganismos patogênicos no intestino, modulando a
função imune (DAWSON, 2000).



Conclusão ...

� Vacas suplementadas com A-MAX e CELMANAX produziram mais 

leite  e maiores percentuais de gordura no leite;leite  e maiores percentuais de gordura no leite;

� Grupo CELMANAX apresentou percentuais de proteína maiores e 

CCS menores do que o grupo A-MAX e controle.

PORTANTO, mais estudos precisam ser feitos...
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