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RESUMO 
A lactação fisiológica só se efetiva quando ocorre a gestação. Na ocorrência de 
falhas reprodutivas não ocorrerá a subsequente produção de leite. Em se tratando 
de animais de alta produção, isso gera declínio na produção de leite, aumenta o 
intervalo entre partos e o descarte precoce de animais. Como alternativa, existem 
os protocolos de indução de lactação artificial compostos por combinações 
hormonais, simulando os períodos finais da gestação. Embora estes protocolos 
possam favorecer economicamente a cadeia produtiva leiteira, existem pontos a 
serem investigados relacionados a sustentabilidade e a segurança alimentar. Este 
trabalho terá como objetivo realizar uma análise do perfil metabólico do leite de 
vacas induzidas a lactação, determinando a seguridade alimentar e sustentabilidade 
na cadeia produtiva leiteira. Será um estudo prospectivo longitudinal conduzido na 
fazenda do Centro Universitário de Maringá/UNICESUMAR que utilizará um total de 
7 vacas, sendo 5 submetidas ao protocolo hormonal e 2 com lactação fisiológica. 
Serão realizadas coletas em 3 dias diferentes do leite das 7 vacas, e estas amostras 
serão analisadas por cromatografia liquida de alta eficiência acoplada a 
espectrometria de massas. Sendo assim, espera-se que o leite induzido 
artificialmente seja metabolicamente distinto do fisiológico, refletindo a alteração do 
mecanismo fisiológico da produção de leite causada pelo protocolo hormonal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bovinocultura de leite; Metabolômica; Protocolo de indução 
hormonal. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 

Assim como nos humanos, a lactação em vacas é um processo 
endócrino e exócrino complexo, dependendo de diversos hormônios 
para a secreção em quantidade e qualidade adequadas. A lactação 
fisiológica só se efetiva quando ocorre a gestação, portanto o 
processo de lactação possui dependência com o sistema reprodutivo 
(TRUCHET; HONVO-HOUÉTO, 2017). Por conseguinte, se ocorrem 
problemas reprodutivos no animal, não ocorrerá a subsequente 
produção de leite. Em se tratando de animais de produção, isso gera 
declínio nos índices produtivos, prejudicando o laticínio (KERSLAKE 
et al., 2018). 
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Para solucionar o declínio nos índices produtivos (KERSLAKE 
et al., 2018), ocorrido em decorrência da ausência gestacional, 
desenvolveu-se ao longo dos anos um protocolo de indução de 
lactação composto por combinações hormonais, simulando os 
períodos finais da gestação (AKERS, 2017). O protocolo de indução 
de lactação é uma tecnologia que favorece economicamente a cadeia 
produtiva leiteira, porém é importante investigar se ele não interfere 
na segurança alimentar nem na sustentabilidade do processo (BRUL, 
2016).  

Os estudos sobre a aptidão para o consumo humano de leite 
produzido por indução artificial classificam este leite como similar ao 
de uma lactação fisiológica, porém são analisados apenas parâmetros 
de macronutrientes (KENSINGER, 2016), não investigando possíveis 
alterações moleculares ocasionadas por interferências metabólicas 
induzidas pelo protocolo hormonal. Sabe-se que os hormônios podem 
alterar a expressão de genes, a sinalização e as vias metabólicas nas 
células, o que posteriormente altera o status fisiológico e, finalmente, 
leva a diferentes fenótipos (FAUDEUR et al., 2018), no caso 
específico deste estudo, o leite. 

Baseado na problemática apresentada dos protocolos de 
indução de lactação e no surgimento das análises de alimentos 
altamente precisas, como a cromatografoa líquida de alta eficiência 
acoplada a espectrometria de massas (UHPLC-MS, do inglês ultra-
high performance liquid chromatography-mass spectrometry).  
Percebe-se a existência de uma lacuna do conhecimento sobre a 
caracterização molecular do leite gerado por indução artificial. 
Portanto, o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise do 
perfil metabólico do leite de vacas induzidas a lactação, determinando 
a seguridade alimentar e sustentabilidade na cadeia produtiva leiteira. 

 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo ocorrerá na fazenda do Centro Universitário de 
Maringá/UNICESUMAR, Maringá, estado do Paraná (23°25'S, 
51º57'W e altitude de 550 metros).  

Os animais utilizados no estudo serão da raça holandesa, de 
alta produção e criadas em confinamento no sistema free stall. O 
grupo tratamento será composto por vacas (n=5) submetidas ao 
protocolo de indução de lactação. O grupo controle será composto por 
animais com lactação fisiológica gestacional (n=2). Os animais dos 
dois grupos (n=7) serão submetidos ao mesmo manejo sanitário e 
nutricional.  

O estudo será organizado em 5 etapas, descritas a seguir: 
 
1 – Protocolo de indução a lactação e coletas: Neste protocolo 
ocorrerá a aplicação dos seguintes hormônios: somatotropina bovina 
(bST) (500mg) a cada 7 dias, benzoato de estradiol (BE) (30ml) por 8 
dias e (20ml) por mais 6 dias, progesterona (P4) (2ml) por 8 dias, 
dexametasona (DEX) (40ml) nos 3 dias que antecedem a ordenha e 
cloroprostenol (2ml) no dia anterior ao início da adaptação na 
ordenha. 
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As amostras serão coletadas e identificadas nos dias 6, 13 e 29 – com 
50 ml cada. As amostras de leite coletadas nos dias especificados 
acima serão armazenadas em frascos do tipo schott higienizados e 
esterilizados, mantidos sob refrigeração e levados para o laboratório, 
onde serão armazenados a -80ºC para análises posteriores. Para a 
análise de UHPLC-MS: Uma alíquota de 10 mL de cada amostra será 
transferida para tubo falcon estéril e desnatada por centrifugação a 
4.500×g por 10 min a 4 °C, sendo mantida congelada a − 80°C para 
as análises por UHPLC-MS. 

2- Preparo das amostras para análise por UHPLC-MS: As alíquotas 
de leite desnatado serão novamente centrifugadas a 100.000×g por 
1h a 4 °C em uma ultracentrífuga para obter o sobrenadante. Uma 
alíquita de 100 μL de cada amostra será misturada com 300 μL de 
metanol, homogeinizado em vortex 30 s. As misturas serão 
centrifugadas a 12.000 × g por 15 min a 4 ° C, filtradas através de um 
filtro de seringa de nylon 0,22 μm e transferidas para um vial de 2 mL 
(YANG et al, 2016). 

3– Análise por UHPLC-MS: Alíquotas de 0,2 μL das amostras serão 
analisadas em equipamento UHPLC Nexera X2 (Shimadzu, Japão) 
equipado com coluna UPLC BEH C18 (1,7 μm, 2,1x150 mm) (Waters 
Technologies) acoplado a um espectrômetro de massas (Q-TOF, 
Impact II, Bruker Daltonics Co.) equipado com fonte de electrospray 
operando no modo positivo.  Como fase móvel serão utilizados os 
sistemas solventes: água/ácido fórmico 0,1% (v/v) (solvente A) e 
acetonitrila/ácido fórmico a 0,1% (v/v) (solvente B). Os espectros de 
fragmentação de massas obtidos serão comparados com a literatura 
e analisados com auxílio de bancos de dados de acesso livre.  
 
4 – Comparar o perfil metabólico do leite fisiológico e do leite de 
indução de lactação: Os resultados das análises por UPLC-MS das 
amostras de leite de indução a lactação fisiológica e do leite induzido 
hormonalmente serão comparados para buscar metabolitos que 
diferenciem as amostras. 
 
5 - Avaliação da viabilidade do protocolo: Depois da seleção dos 
metabólitos hormonais e identificação das rotas metabólicas 
envolvidas serão realizadas avaliações de seguridade alimentar da 
aplicação do protocolo para produção de leite bovino de acordo com 
os resultados encontrados nas análises. 
 
3         RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se que o leite induzido artificialmente seja 
metabólicamente distinto do fisiológico, refletindo a alteração do 
mecanismo fisiológico da produção de leite causada pelo protocolo 
hormonal. Almeja-se com isso, traçar um diagnóstico metabolômico 
do uso do protocolo de indução de lactação sobre a seguridade 
alimentar e sustentabilidade dentro da cadeia produtiva de leite. 
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