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O pós-parto recente em vacas lactantes é marcado principalmente pela supressão na ingestão de 

alimentos e consequente balanço energético negativo. Há interesse no entendimento dos 

mecanismos reguladores de consumo próximo ao parto devido à sua associação com desordens 

metabólicas como cetose e lipidose hepática. Uma das possíveis explicações para a regulação do 

consumo é a teoria da oxidação hepática, que parte da premissa de que o metabolismo hepático 

está envolvido no controle da ingestão de alimentos. Essa teoria tem sua base em estudos com 

não ruminantes que comprovam que as refeições podem ser estimuladas por sinais enviados do 

fígado para o cérebro e são afetadas pela oxidação de, por exemplo, ácidos graxos de cadeia 

curta. Além dessa teoria, a composição da dieta também tem controle sobre a saciedade. Fatores 

físicos, químicos e a digestibilidade dos alimentos atuarão sobre o consumo, regulando-o a curto 

e longo prazo. Com isso, o painel temático demonstrará a relação de dietas com diferentes níveis 

de proteína e amido e seus reflexos no consumo e comportamento alimentar, metabólitos 

energéticos e produção de leite discutidos sob a ótica da teoria da oxidação hepática. O painel 

abordará também, a utilização da batata doce como uma alternativa de amido para a dieta de 

vacas leiteiras, em substituição ao milho.  
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