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Fator de Impacto
2,014

Efeitos da suplementação de metionina hidróxi análoga no desempenho, produção de 
leite e performance reprodutiva de vacas de corte e no desempenho de bezerros em 

fase de aleitamento
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Introdução

Sanidade Manejo

Biotécnicas Nutrição

Reprodução

Nutrição

✓ Pós-parto recente;
✓ Desenvolvimento do oócito;
✓ Desenvolvimento embrionário.

Dieta maternal tem efeito transgeracional nos descendentes através de 
modificações epigenéticas. (Burdge et al., 2007).



Introdução

Proteína

✓ Enzimas;
✓Hormônios;
✓Componentes estruturais;
✓ Leite.

Suplementação de Proteína 



Introdução

Lean et al. (2012) observou que aumento na proteína da dieta ou de proteína 
degradável reduziu a chance de prenhez em 9%.

Leroy et al. (2008)/Lee et al. (2012) altos níveis de uréia no sangue (≥18 
mg/dL) levaram a redução na fertilização e no desenvolvimento embrionário.

Proteína bruta, %
Proteína não degradável, %
Número de vacas
Dias até primeiro serviço
Vacas prenhez no primeiro serviço, %
Dias em aberto

Dieta Dieta

McCormick et al. (1999)



Introdução



Introdução

Proteína Metabolizável

Energia Proteínas Moléculas 
biologicamente ativas

Moléculas 
sinalizadoras Função mitocondrial Metilação do DNA

Metionina
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Hugentobler et al. (2006)/Groebner et al. (2011)



Introdução

Penagaricano et al. (2013) encontrou expressão modificada de 276 genes e 
muitos estão associados a funções imunes e desenvolvimento embrionário.

Acosta et al. (2016) encontrou maior acúmulo de lipídeos no embrião 
(aumento da chance de sobrevivência).



Introdução

Ikeda et al. (2012) suplementou Etionina e Metionina (bloqueou o 
desenvolvimento da fase de mórula para blastocisto).

Sinclair et al. (2007) restrição de doadores de grupamentos metil (metionina) 6 dias antes e 
depois da reprodução. Tranferiram os embriões para ovelhas do grupo controle e verificaram 
que os cordeiros nascidos tiveram diferenças na função imune e pressão arterial.

Nada

Metionina

Coelho et al. (1989)
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Objetivo: avaliar os efeitos da suplementação pré e pós-parto de 
metionina hidróxi análoga (MHA) no desempenho de vacas, 
produção de leite, reprodução e no desempenho de bezerros. 

Hipótese: as vacas suplementadas com MHA teriam PC e ECC 
semelhantes as do grupo controle, porém com maior produção de 
leite, melhores taxas reprodutivas e melhor desempenho dos 
bezerros.



Materiais e Métodos

214 vacas 
Angus x Simmental

✓ Peso
✓ Idade
✓ Touro da IA

CON MHA

Início

20/08/2014

Término

24/03/2015

n = 107 n = 107
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CON MHA
23 ± 7dias 
pré-parto

74 ± 7dias 
pós-parto

193 ± 7dias 
pós-parto

10 g/vaca/dia
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Início
(23 ± 7)

União
(74 ± 7)

Fim
(73 ± 7)

Parto
12/09/14

Desmame
(193 ± 7)

PC e ECC
(23 ± 7)

PC e ECC
(73 ± 7)

PC e ECC
(97 ± 7)

PC e ECC
(193 ± 7)

PC e ECC
(132 ± 7)

PC e ECC
(27 ± 7)

IA
(97 ± 7)

Produção 
de Leite
(73  ± 7)

Análise de 
HMTBa

Peso 
Bezerros 

48 h

Peso 
Bezerros

Peso 
Bezerros
(94 ± 7)

Peso 
Bezerros
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24/11/2014 (73 ± 7 dias pós-parto)

12 h

Peso vazio (PV) Peso cheio (PC)

PCPV
Produção de leite

em 12 horas
BENSON, M. E.; HENRY, M.J.;CARDELLINO, R. A. (1999)

Separados



Materiais e Métodos

Potreiros = Unidade Experimental

Função média de quadrados 
mínimos do SAS

Procedimento GLIMMIX: 
• Ciclicidade
• Taxa de concepção da AI
• Taxa de prenhez geral
• Perda fetal
• Morbidade e mortalidade de bezerros



Resultados e Discussão

Análise nutricional da dieta
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McCollum et al., 2000; Lobley et al., 2006; Wester, et al., 2006

HMTBa L-metionina

Concentração sérica de metionina
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Produção de leite, Kg/dia
Gordura, %
Gordura, Kg/dia
Lactose, %
Lactose, Kg/dia
Proteína, %

Proteína, Kg/dia
Outros sólidos, %
Outros sólidos, Kg/dia
Sólidos totais, %
Sólidos totais, Kg/dia
Nitrogênio ureico, mg/dL

n, potreiro

✓ Raça;
✓ Requerimentos nutricionais;
✓ Fornecimento de feno;
✓ Taxas de inclusão de MHA 

no suplemento.

Varner (1974);
Thomas e Langford (1978)/Krehbiel et al. (2001)

Produção e composição do leite
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n, potreiro

Peso ao nascimento, Kg
Peso no WSW, Kg
Peso 94 d pós-parto, Kg
Peso ao desmame, Kg
Morbidade, %
Mortalidade, %

Ganho médio diário
Nascimento ao WSW
WSW a 94 d pós-parto
94 d pós-parto ao desmame
WSW ao desmame
Nascimento ao desmame

Desempenho 
dos Bezerros
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Ciclicidade, %
Concepção IA, %
Prenhez geral, %
Perdas fetais IA, %
Perdas fetais, %

Clanton e England (1980) encontraram aumento na ciclicidade de 
vacas suplementadas com metioniana (MHA). Tamabém 
encontraram aumento de 12% na taxa de concenpção da IA com 
vacas recebendo 8 ou 10 g/vaca/dia.

Performance 
Reprodutiva
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Desempenho das Vacas
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1,1% PC 
de MS

10,59Kg

0,23 
Mcal/d

75,4g/d

-1°C

-12°C

10°C

21°C

32°C
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HMTBa L-metionina
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Ciclicidade, %
Concepção IA, %
Prenhez geral, %
Perdas fetais IA, %
Perdas fetais, %

Performance Reprodutiva

IA
(97 ± 7)

Fim
(73 ± 7)

24 dias



Conclusão

A suplementação de MHA pré e pós-parto para vacas em 
deficit nutricional, em pastagem de inverno e com parição 

no outono não teve efeito no desempenho das vacas, 
produção e composição do leite, performance reprodutiva e 

no desempenho de bezerros.



Obrigado!!




