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Com o aumento do potencial genético para a produção de leite, vêm sendo criadas estratégias 

nutracêuticas com o intuito de aumentar a energia para o acréscimo de síntese do leite. A 

utilização de lipídios na dieta de ruminantes se tornou uma alternativa eficaz no incremento 

energético, refletindo diretamente sobre a reprodução, produção e composição do leite. Esses 

lipídios são fornecidos geralmente na sua forma saturada ou insaturada com um revestimento de 

sabões de cálcio para proteção da ação ruminal, afim de evitar o processo de biohidrogenação. 

Entretanto os efeitos da suplementação lipídica são dependentes da composição e quantidades de 

ácidos graxos fornecidos, assim como o período de fornecimento. A suplementação com ácidos 

graxos poli-insaturados (AGPI) da família ω-6 e ω-3 tem sido constantemente investigado nos 

últimos anos. O incremento de AGPI ω-6 na dieta tem potencial de incorporação de maiores 

proporções de ácido linoleico e araquidônico nas membranas celulares, o que pode sinalizar 

síntese de eicosanoides para um estado pró inflamatório. Em contrapartida, os AGPI ω-3 tem 

maior incorporação de ácidos eicosapentanóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA) nas 

membranas celulares, agindo de forma que atenuem a inflamação, diminuindo o custo energético 

do processo inflamatório e reorganizando a partição de nutrientes, podendo aumentar a produção 

leiteira. Contudo, ambos possuem funções essenciais no metabolismo, sendo necessário um 

“equilíbrio” na ingestão de AGPI. Com isso, esse painel temático tem por objetivo demonstrar o 

efeito da utilização de AGPI sobre o metabolismo, assim como sua influência na reprodução, 

produção e composição do leite. 
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