
MARINGÁ

2020 

 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO EM TECNOLOGIAS LIMPAS 

 

 

 

 

 
 

 

 
INDUÇÃO ARTIFICIAL DE LACTAÇÃO EM BOVINOS: 

SEGURIDADE ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA 

PRODUTIVA DO LEITE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MARIANA LUÍSA CHIEZI DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO EM TECNOLOGIAS LIMPAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
INDUÇÃO ARTIFICIAL DE LACTAÇÃO EM BOVINOS: 

SEGURIDADE ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA 

PRODUTIVA DO LEITE 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Limpas do Centro 

Universitário de Maringá (UniCesumar), como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Tecnologias Limpas. 

 

Linha de pesquisa: Agroindústria e Agropecuária 

sustentável 

 

Orientadora: Profa. Dra. Isabele Picada Emanuelli 

 

Coorientadora: Profa. Dra. Márcia Aparecida 

Andreazzi 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2020 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Leila Nascimento – Bibliotecária – CRB 9/1722 

Biblioteca Central UniCesumar 
Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O48i        Oliveira, Mariana Luísa Chiezi de. 

Indução artificial de lactação em bovinos: seguridade alimentar e sustentabilidade 

na cadeia produtiva  / Mariana Luísa Chiezi de Oliveira. – Maringá-PR: 

UniCesumar, 2020.  

51 f. : il. color ; 30 cm. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Isabele Picada Emanuelli. 

Coorientadora: Prof. Dra. Márcia Aparecida Andreazzi. 

Dissertação (mestrado) – UNICESUMAR - Centro Universitário de Maringá, 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas, 2020. 

 

1. Cadeia produtiva leiteira. 2. Detecção hormonal. 3. Lactação induzida. 4. 

Metabolômica. 5. Segurança alimentar. I. Título. 

 
CDD – 636.2142 

CDD 22.ed  

      



 

  

MARIANA LUÍSA CHIEZI DE OLIVEIRA 
 

 

 

 

INDUÇÃO ARTIFICIAL DE LACTAÇÃO EM BOVINOS: SEGURIDADE 

ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO 

LEITE 

 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas do Centro 

Universitário de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Tecnologias Limpas pela Comissão Julgadora composta pelos membros: 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO JULGADORA 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Jorge Pilau 

Universidade Estadual de Maringá (1º membro) 
 

 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luiz Bim Cavalieri 

Centro Universitário de Maringá (2º membro) 
 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Profª. Dr. Isabele Picada Emanuelli 

Centro Universitário de Maringá (Presidente) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: 28 de fevereiro de 2020. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se 

plantou; 

Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; 

Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 

Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se 

de abraçar; 

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora; 

Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; 

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz.” 
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RESUMO 

A lactação fisiológica só se efetiva quando há 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. Sendo assim, este trabalho 

teve como objetivo investigar os resíduos hormonais exógenos em leite de vacas submetidas ao 

protocolo de lactação induzida e realizar uma análise exploratória dos metabólitos comparando-

os com o leite de lactação fisiológica. O estudo exploratório ocorreu na fazenda do Centro 

Universitário de Maringá/UNICESUMAR, utilizou um total de 4 vacas, sendo 2 submetidas ao 

protocolo hormonal e 2 com lactação fisiológica. O protocolo aplicado foi composto pelos 

hormônios: bST (500mg) a cada 7 dias, BE (30ml) por 8 dias e (20ml) por mais 6 dias, P4 (2ml) 

por 8 dias, DEX (40ml) nos 3 dias que antecedem a ordenha e Cloprostenol (2ml) no dia anterior 

ao início da adaptação na ordenha. As amostras foram coletadas nos dias 0 (início da ordenha), 

1, 7, 10 e 24.  Foram coletadas amostras de leite de lactação fisiológica, de lactação induzida e 

do tanque de resfriamento. As amostras passaram por um processo de extração e foram 

analisadas por UHPLC-MS/MS para detecção hormonal e metaolômica. Não foram detectados 

resíduos de P4 em nenhuma das amostras analisadas. O BE foi detectado apenas no leite 

induzido no D0. Já o DEX foi detectado em todos os dias de coleta nas amostras de leite 

induzido e do tanque de resfriamento. A metabolômica identificou 39 metabólitos nas amostras 

dos 3 grupos, sendo que 21 não estavam presentes no leite controle. O leite produzido por 

lactação induzida possui a presença de vários metabólitos distintos do leite fisiológico. A 

detecção hormonal e/ou a identificação de metabólitos associados devem ser levados em conta 

para aplicação em novos estudos, pois as alterações fisiológicas/patológicas são importantes 

informações para tomadas de decisões quanto ao período de carência, a segurança do bem-estar 

do animal, para a qualidade e segurança do leite, bem como para a sustentabilidade da cadeia 

produtiva do leite. 

 

Palavras-chave: Cadeia produtiva leiteira, detecção hormonal, lactação induzida, 

metabolômica, segurança alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 

Physiological lactation is only effective when there is pregnancy. In the event of reproductive 

failures, subsequent milk production will not occur. In the case of high production animals, this 

causes a decline in milk production, increases the interval between births and the early disposal 

of animals. Alternatively, there are protocols for inducing artificial lactation composed of 

hormonal combinations, simulating the final periods of pregnancy. Although these protocols 

can economically favor the dairy production chain, there are points to be investigated related to 

sustainability and food security. Therefore, this work aimed to investigate the exogenous 

hormonal residues in milk of cows submitted to the induced lactation protocol and to carry out 

an exploratory analysis of the metabolites comparing them with the physiological lactation 

milk. The exploratory study took place on the farm of the Centro Universitário de Maringá / 

UNICESUMAR, used a total of 4 cows, 2 of which were submitted to the hormonal protocol 

and 2 with physiological lactation. The applied protocol consisted of the hormones: bST 

(500mg) every 7 days, BE (30ml) for 8 days and (20ml) for another 6 days, P4 (2ml) for 8 days, 

DEX (40ml) in the 3 days preceding milking and Cloprostenol (2ml) the day before the start of 

adaptation in milking. Samples were collected on days 0 (start of milking), 1, 7, 10 and 24. 

Samples of physiological lactation, induced lactation and cooling tank were collected. The 

samples went through an extraction process and were analyzed by UHPLC-MS / MS for 

hormonal and meta-economical detection. P4 residues were not detected in any of the analyzed 

samples. BE was detected only in milk induced in D0. DEX was detected on all collection days 

in the samples of induced milk and the cooling tank. The metabolomics identified 39 

metabolites in the samples of the 3 groups, 21 of which were not present in the control milk. 

Milk produced by induced lactation has the presence of several metabolites distinct from 

physiological milk. Hormonal detection and / or the identification of associated metabolites 

must be taken into account for application in new studies, as physiological / pathological 

changes are important information for decision making regarding the grace period, the safety 

of the animal's well-being, for the quality and safety of milk, as well as for the sustainability of 

the milk production chain. 

 

Keywords: Dairy production chain, hormonal detection, induced lactation, metabolomics, food 

security. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população mundial juntamente com o aumento da globalização 

influencia diretamente na sustentabilidade, principalmente das cadeias produtivas de alimentos 

de origem animal. Isso ocorre devido aos impactos socioambientais causados pela pecuária 

(GOVINDAN, 2018). Em especial na criação de bovinos, têm-se os seguintes aspectos 

impactantes: alto consumo de recursos e de energias não renováveis, emissões de gases de efeito 

estufa, elevada geração de dejetos e manejo sanitário negligente com os animais. Portanto, 

investimentos em pesquisas precisam ser realizados para melhorar a produtividade, assegurar a 

segurança alimentar e a sustentabilidade em seus três pilares dentro de todas as fases da cadeia 

(ZOCCA et al., 2018; ENAHORO et al., 2019). 

O desenvolvimento sustentável é discutido mundialmente e caracteriza-se como uma 

reorganização de ideias e práticas que promoverão segurança para as gerações futuras. A agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) propõe um plano de ação com 17 objetivos do 

desenvolvimento sustentável (ODS) (SILVESTRE; TIRCA, 2019). Em relação à pecuária, a 

agenda dispõe de 2 objetivos específicos que asseguram a sustentabilidade e a segurança na 

produção de alimentos, sendo eles: (2) erradicar a fome - acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; (12) consumo 

e produção responsáveis - assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis (FAO, 

2018). 

Dentre os diversos setores da pecuária, destaca-se a cadeia produtiva leiteira, conhecida 

pela geração de impactos ambientais e sociais. Esta cadeia, é responsável por mais de 15% das 

emissões de gases de efeito estufa da atividade pecuária, o que contribui para as mudanças 

climáticas (NOYA et al., 2018; RAFIEE et al., 2016). Possui consumo de grande quantidade 

dos grãos produzidos, competindo com a alimentação humana (PAOLA; RULLI, SANTINI, 

2017; MOTTET et al., 2017). Gera elevado volume de dejetos, impactando o solo e a água 

(LAUER et al., 2018). Além disso, a administração de fármacos no rebanho e o manejo do 

mesmo geram preocupações quanto a qualidade do leite (GARCIA; OSBURN; CULLOR, 

2019). 

O consumo de lácteos vêm crescendo concomitantemente com o interesse pela 

qualidade dos alimentos e, com isso, os pecuaristas enfrentam o desafio de aumentar a 

produção, entregar um produto dentro dos padrões de segurança alimentar, porém impactando 

minimente o ambiente (ZHANG et al., 2018; GROSS; BRUCKMAIER, 2019). A preocupação 

com a qualidade do leite deve-se ao seu elevado teor de gordura, açúcares e proteína, o que 
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dificulta o processo de análises químicas. Além disso, sabe-se que alguns dos possíveis resíduos 

são de alta estabilidade térmica, resistentes aos processos de pasteurização (WANG et al., 

2015). 

Apesar dos pontos negativos da cadeia, o leite bovino é um alimento nutricionalmente 

completo, fonte de proteína, vitaminas e minerais essenciais em todas as fases da vida (SILVA; 

KANUGALA; WEERAKKODY, 2016). Além de desempenhar uma função importante no 

fornecimento de nutrientes e energia, são fontes densas de calorias e de bactérias benéficas para 

o intestino, gerando efeitos positivos na saúde (GARCIA; OSBURN; CULLOR, 2019). Todos 

os alimentos de origem láctea possuem também o papel de aliados do sistema imunológico, 

atuando na prevenção de doenças crônicas, cardiovasculares e virais, sendo inclusive fonte de 

compostos antirotavirais (PARRÓN et al., 2018).  

Mais recentemente, inseriu-se tecnologias avançadas baseadas no conceito de 

“foodomics” para aumentar a sustentabilidade na produção de alimentos. Este campo emergente 

da biologia compreende em estudos com finalidade de elucidar os mecanismos envolvidos nos 

processos biológicos que possuem sufixo omics, tais como genômica, transcriptômica, 

proteômica ou metabolômica (SUN; GUAN, 2018). Em especial a metabolômica, analisa um 

conjunto de metabólitos que representam os produtos finais do genoma, transcriptoma e 

proteoma que refletem no fenótipo, estes podem servir para avaliar a produtividade animal, a 

qualidade dos alimentos, a segurança para saúde e o bem-estar dos animais (BÖHME et al., 

2019).  

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).  

Para solucionar este problema frequente (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).  Este protocolo começou a ser aplicado comercialmente na última 

década em animais de alta produção leiteira. O método é economicamente viável em vacas de 

alta produção, pois induz a secreção de leite entre 50 a 80% da produtividade anterior do animal 

(KENSINGER, 2016; LAKHANI et al., 2017). 
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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 (BRUL, 2016). Para garantir a seguridade alimentar torna-

se indispensável a utilização de métodos analíticos confiáveis que identifiquem elementos 

envolvidos em qualquer etapa do fluxo de informações genéticas: DNA, RNA, proteínas e 

metabólitos, ou seja, as análises ômicas (SUN; GUAN, 2018). 

Contudo, constam na literatura apenas investigações que abordam os tipos de protocolos 

hormonais, as vantagens econômicas (AKERS, 2017) e os aspectos básicos de qualidade do 

leite. 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 (KENSINGER, 

2016) não investigando possíveis alterações moleculares ocasionadas por interferências 

metabólicas induzidas pelo protocolo hormonal. 

É importante destacar ainda as limitações dos protocolos indutores de lactação 

relacionadas principalmente ao elevado manejo do animal, a qualidade zootécnica, sanitária e 

nutricional dos animais, e ao bem-estar dos mesmos (PESTANO et al., 2015). 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 multi-ômicas, percebe-se a existência 

de uma lacuna do conhecimento sobre a caracterização molecular do leite gerado por indução 

artificial. Tal pesquisa poderia diagnosticar um perfil quanto os aspectos de segurança para o 

consumo e de sustentabilidade socioambiental da aplicação deste protocolo na produção 

leiteira, contribuindo para tomadas de decisões mais cautelosas quanto a qualidade do alimento, 

ao bem-estar animal e ao desenvolvimento sustentável na indústria de laticínios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

  

 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Investigar os resíduos hormonais exógenos em leite de vacas submetidas ao protocolo de 

lactação induzida e realizar uma análise exploratória dos metabólitos comparando-os com o 

leite de lactação fisiológica. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

• Adaptar a metodologia de detecção hormonal no leite por UHPLC-MS/MS 

• Realizar um diagnóstico da presença de resíduos hormonais no leite de vacas 

submetidas a indução de lactação e comparar com o leite de lactação fisiológica.  

• Determinar o período de carência dos hormônios encontrado e comparar com o 

preconizado na bula dos laboratórios. 

• Adaptar a metodologia de metabolômica em amostras de leite  

• Realizar uma análise exploratória dos metabólitos produzidos no leite de 

lactação induzida e comparar com os metabólitos de lactação fisiológica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL  

 

Com o crescimento populacional, a melhora no padrão mundial de vida e o consequente 

aumento da demanda alimentar, a terra, a água, o clima e a biodiversidade foram afetados em 

uma tentativa de suprir as necessidades da população (ROJAS-DOWNING et al., 2017). A 

busca por estratégias para aumento de produção sem degradação do ambiente se torna tema de 

grande relevância na atualidade. Os desafios de segurança alimentar e sustentabilidade 

ambiental estão conectados e precisam ser solucionados juntos, com adequações de 

produtividade, das dietas e emergencial redução de desperdício, para sanar o problema da 

desnutrição que atinge um bilhão de pessoas no mundo, poupando os recursos naturais 

(RAFIEE et al., 2016). 

O hábito de inserir ingredientes de origem animal na dieta humana é criticado, entre 

outros motivos, por seu relativamente alto impacto ambiental (VAN HAL et al., 2019). 

Sabendo-se que o setor agropecuário de produção de alimentos consome 30% da energia 

elétrica distribuída no mundo e que existe uma grande dependência econômico-energética, 

torna-se indispensável que a extensão rural leve conhecimento acerca das energias renováveis 

até os produtores, proponha mudanças no processo e apresente de forma prática como devem 

ser realizadas. Assim, a eficiência energética e econômica se tornará mais um indicativo de 

sustentabilidade (ZHANG et al., 2018; GLOVER et al., 2014). 

Além do aumento da população mundial, também há aumento no consumo de alimentos 

de origem animal, principalmente a carne e o leite, acarretando, além de outras consequências, 

em competição alimentar. Isto porque grande parte dos grãos produzidos, com capacidade para 

alimentar bilhões de pessoas, são destinados à alimentação animal (EISLER et al., 2014). 

Sabendo-se que tanto os ingredientes provenientes de animais como os de vegetais são 

importantes para a saúde humana, estudos e experimentações científicas acerca de pecuária 

sustentável se tornam essenciais, a fim de maximizar a produtividade animal (rendendo mais 

com menos animais) e a lucratividade do produtor, sem prejudicar a qualidade e a quantidade 

alimentar das pessoas (SPOELSTRA, 2013). 

Em se tratando de pecuária bovina, o manejo do gado, desde a genética até a 

comercialização do produto final, possui papel importante no desenvolvimento sustentável 

(HOFFMANN, 2011). Portanto, inicialmente é necessário que o produtor compreenda a relação 

existente entre a pecuária e o meio ambiente e, principalmente, como isso pode ser gerenciado 
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de forma que o resultado final do processo seja positivo para ambos. Trabalhando para reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa, o desperdício de água, a poluição dos rios e para conter a 

perda da biodiversidade existente (SWAIN et al., 2018). 

Dados indicam que o consumo de produtos de origem animal tende a crescer até 70% 

nas próximas décadas, podendo gerar grandes prejuízos caso a produção destes alimentos 

continue sendo executada de forma insustentável em todas as etapas da cadeia (PRADÈRE, 

2014). Por isso foi criada a Agenda Global da Pecuária Sustentável, trata-se de uma parceria 

entre diversos países, organizações públicas e privadas, com o objetivo de alcançar 

desenvolvimento da sustentabilidade no setor pecuário. Nas reuniões da agenda são discutidas 

formas de produção mais adequadas para os pilares ambiental, social e econômico, a fim de 

obter concomitantemente sustentabilidade e segurança alimentar (BREEMAN; DIJKMAN; 

TERMEER, 2015). 

Um sistema de produção de alimentos é avaliado como sustentável quando todas as 

etapas do processo atendem as suas três dimensões (VAN ASSELT; CAPUANO; FELS-

KLERX, 2015). A Figura 1, conhecida como modelo P triplo, demonstra as três dimensões da 

sustentabilidade e a prioridade de cada uma delas: (1) ambiental – planeta, (2) social – pessoas, 

(3) econômico – lucro, estando estas sobrepostas na figura, demonstrando nas intersecções o 

necessário para que ocorram concomitantemente. E finalmente, evidenciando que apenas 

quando os três pilares forem praticados haverá sustentabilidade no processo (KAUFMANN, 

2015). 

 

Figura 1: Modelo P triplo. Demonstração dos três pilares da sustentabilidade, com suas 

respectivas prioridades, assim como as interligações existentes entre os três, necessárias para 

atingir a sustentabilidade. 

Fonte: Kaufmann (2015). Adaptado pelo autor (2019). 
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Um dos segmentos que possui papel importante na produção de proteína de origem 

animal, e que pela forma intensiva de criação causa grande impacto ao ambiente, é o de 

produção de leite (BRITO, 2017). O gado leiteiro do país tem aproximadamente 218 milhões 

de cabeças, sendo o segundo maior rebanho do mundo, representando cerca de 22% do total de 

bovinos existentes (EMBRAPA, 2017; FAO, 2017). 

Apesar do desenvolvimento econômico positivo gerado pelo crescimento da pecuária 

leiteira no Brasil, cada bovino produz cerca de 10 Kg de dejetos por dia e o meio ambiente sofre 

danos causados por esta grande quantidade, pois muitas vezes a destinação é incorreta, poluindo 

a água, o solo e a atmosfera (GOMES et al., 2014). Além disso, esta cadeia destaca-se como a 

segunda maior contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa (PAOLA; RULLI; 

SANTINI, 2017; SUN et al., 2017). Portanto, a cadeia deve ser analisada em todas as suas 

etapas, desde a produção até o consumo, para avaliação dos impactos gerados e diagnóstico a 

respeito da sustentabilidade da mesma (GOVINDAN, 2018). 

 

 CADEIA PRODUTIVA DE LEITE 

 

Apesar da existência de mais de 2 mil espécies de animais leiteiros no planeta, a maior 

parte do leite consumido em todo o mundo é proveniente de vacas, configurando 85% da 

produção global de leite (FAYE; KONUSPAYEVA, 2012). A cadeia produtiva de leite bovino 

inclui todas as etapas do processo de criação do gado leiteiro, desde a alimentação dos animais, 

equipamentos utilizados, instalações, cuidados com o rebanho, manejo, ordenha, até a 

comercialização do produto final (COSTA, 2009).  

A produção leiteira do Brasil cresceu 43% entre os anos de 2005 e 2014. Em 2014 o 

país produziu um total de 35,17 bilhões de litros, colocando-o na quinta posição no ranking 

mundial, atrás apenas da União Europeia, Índia, Estados Unidos e China (IBGE, 2016). Em 

contrapartida, a quantidade de leite produzida por animal e a qualidade do produto são os 

maiores desafios para os pecuaristas e para a consolidação da indústria de laticínios no país 

(LANGE et al., 2017). 

Projeções indicam que até o ano de 2025 a produção de leite no Brasil seja capaz de 

atingir 44,2 bilhões de litros ao ano (VILELA et al., 2016). Porém, a ausência de indicadores 

de sustentabilidade que auxiliem no planejamento dos agricultores constitui um dos grandes 

desafios para que esta evolução impacte minimamente o ambiente (ENAHORO et al., 2019). 
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Portanto, o futuro da cadeia leiteira depende de pesquisas que busquem por ações para reduzir 

seus impactos socioambientais (ZUCALI et al., 2017). 

A produção leiteira mundial cresceu quase 50% nos últimos trinta anos e a meta é 

aumentar ainda mais (ZUCALI, 2017). Mas, para isso, será necessário a melhoria na qualidade 

dos alimentos oferecidos às vacas, cruzamentos entre animais de alto mérito genético 

garantindo raças mais produtivas e adequações no manejo, com a finalidade de produzir mais 

com menos animais, aumentando a quantidade de leite, de lucro e reduzindo os impactos 

climáticos (WONDEGEBRIEL, 2017).  

 

  LEITE BOVINO 

 

O leite é o principal produto do setor lácteo e a base para a produção de outros produtos 

lácteos (NOYA et al., 2018), destacando-se como uma fonte de proteína animal de alto valor 

biológico, pois confere fornecimento constante de aminoácidos, auxilia na síntese muscular, 

beneficia o sistema imunológico e contribui para a saciedade (BÄR et al., 2019). Devido a sua 

conhecida vantagem nutricional, além do volume de leite produzido, o teor de proteína também 

é um fator que interfere na lucratividade do produtor (WU et al., 2018). 

Fatores como raça, idade, estado nutricional, saúde dos animais, estação do ano, 

temperatura, entre outros, são responsáveis pela variação na composição do leite, sendo que em 

todos os casos os constituintes de maior quantidade são: gordura, lactose e proteína. A caseína, 

proteína contida no leite bovino, é de fácil digestão, tornando o alimento um aliado importante 

na erradicação da desnutrição (DOMINGUEZ-SALAS et al., 2018). A Tabela 1 demonstra uma 

média da composição do leite bovino. 

 

Tabela 1 – Composição média em 100 g do leite bovino. 

Componentes Em 100g de leite 

Gordura (g) 3 

Lactose (g) 4,7 

Proteína (g) 3 

Energia (Kcal) 57 

Cálcio (mg) 105 

Fósforo (mg) 93,4 

Vitamina A (RE) 31 
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Vitamina D (mcg) 1 

Fonte: Philippi (2017). Adaptado pelo autor (2019).  

 

Seguir a recomendação diária de ingestão de leite é indispensável, pois fornece grande 

diversidade de nutrientes essenciais. Além disso, os laticínios aumentam o tempo de trânsito 

gastrintestinal, o que auxilia, entre outras coisas, na regulação glicêmica, evitando picos de 

insulina e controlando o apetite (ISSA; TAHERGORABI, 2019). O consumo em quantidades 

adequadas auxilia no metabolismo das vitaminas lipossolúveis e em outras funções orgânicas, 

não contribuindo para dislipidemias (GÓMEZ-CORTÉS; JUÁREZ; FUENTE, 2018). 

Apesar de ser conhecido como alimento para crianças e idosos, o leite também tem 

importância comprovada para os adultos. Seu consumo pode prevenir doenças como câncer, 

diabetes e obesidade. Assim como na prevenção, atua também na promoção da saúde, pois é 

fonte de vitaminas A, D, E, do complexo B e de minerais, como cálcio e fósforo (PEREIRA, 

2014). Estas características fazem do leite um alimento essencial na dieta humana. No entanto, 

se o leite não é produzido com boas práticas de produção (BPP), pode ser uma fonte de diversos 

contaminantes, como drogas veterinárias (PACHECO-SILVA; SOUZA; CALDAS, 2014). 

O leite bovino é considerado um alimento muito sensível, sofrendo alterações físico-

químicas e microbiológicas com facilidade, portanto sua qualidade está diretamente relacionada 

com as BPP, sendo primordial a higiene da ordenha, do manejo do rebanho e a cautela na 

administração de fármacos aos animais (KASHONGWE et al., 2017). Qualquer irregularidade 

em alguma dessas práticas pode resultar em alterações nas características do produto final, 

gerando diversos prejuízos à saúde do comensal, desde pequenos desconfortos gástricos até 

patologias mais onerosas, como por exemplo tuberculose, brucelose, salmonelose, entre outras 

(MARTIN, 2011). 

Sabendo-se que o leite bovino é um dos ingredientes de origem animal mais consumidos 

pela população brasileira, torna-se importante o acompanhamento rígido dos padrões de 

qualidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (MATRASZEK-

ZUCHOWSKA; WOZNIAK; POSYNIAK, 2016). Um dos pontos importantes no padrão de 

qualidade é referente a presença de resíduos farmacológicos no leite. Os animais são medicados 

com substâncias distintas e cada uma delas possui sua particularidade, sendo assim, é essencial 

que os médicos veterinários e os funcionários das propriedades sigam às bulas e aos períodos 

determinados de carência (NOVAES et al., 2017).  
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Dentre os medicamentos administrados em vacas leiteiras destacam-se os antibióticos, 

utilizados nos tratamentos de mastites; os fármacos hormonais utilizados em protocolos 

reprodutivos; e por fim os fármacos hormonais indutores da lactação. Estes medicamentos 

visam melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho leiteiro, no entanto, após 

metabolizados são excretados pelo animal inclusive pela glândula mamária. (DOEHRING; 

SUNDRUM, 2019) Cada medicamento deve seguir um período de carência onde o leite 

ordenhado deverá ser descartado como resíduo podendo impactar o ambiente 

(KAZANCOGLU; OZKAN-OZEN; OZBILTEKIN, 2018). Em particular, nos indutores de 

lactação a carência gira em trono de 7 dias (LAKHANI et al., 2017).  

 

  PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE LACTAÇÃO 

 

Falhas reprodutivas em vacas de leite representam custos indesejados, diminuição na 

lucratividade para o produtor e são motivo para descarte precoce dos animais. Uma solução 

para este problema é a indução artificial de lactação (PESTANO et al., 2015). Trata-se de um 

protocolo estudado desde a década de 40, com aplicações hormonais que simulam o período 

pré e pós parto no sistema endócrino do animal, alcançando a produção de leite. Assim, se 

tratando de vacas saudáveis, com alto mérito genético, em idade reprodutiva, caso estas não 

fiquem prenhas por algum motivo, o protocolo é ideal para evitar o abate do animal e torná-lo 

produtivo novamente (OLIVEIRA; FERREIRA, 2016). 

A produtividade é crucial para vacas leiteiras (SUN et al., 2017). Porém, os problemas 

de infertilidade são comuns, acometendo animais de todas as raças, qualidade genética e 

condições de criação. Por isso, a tecnologia para se induzir a lactação é muito estudada e 

constantemente aprimorada, com a finalidade de aplicar hormônios para desenvolver as 

glândulas mamárias, não prejudicando a saúde das vacas e não alterando a composição do leite 

(KENSINGER, 2016). 

Atualmente existem diferentes tipos de protocolos para indução de lactação no mercado 

farmacêutico veterinário, cada um deles têm variados períodos de duração, de dosagens, de 

carência e de hormônios constituintes. Os fármacos mais utilizados nos protocolos atuais são: 

progesterona (P4), prostaglandina, estrógeno e somatotropina bovina (bST). Com o auxílio 

destes medicamentos as vacas chegam a produzir, em média, 80% da produção anterior 

(MACHADO; GONÇALVES, 2014). O método é considerado confiável, prático e acessível, 

pois mesmo não atingindo quantidades de produção elevadas o custo é baixo se comparado com 

a substituição ou descarte do animal (ECCO; BERBER, 2014; MELLADO et al., 2011). 
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Para que a indução artificial tenha eficácia é necessário que ocorra desenvolvimento das 

mamas e proliferação dos ductos, esta é a função dos hormônios estrógeno e P4. Já a 

prostaglandina tem a função de gerar as contrações e sintomas de parto. Havendo secreção de 

leite, a composição do mesmo é observada como semelhante ao leite de vacas não induzidas. 

(KENSINGER, 2016). O protocolo se encerra quando cessa a administração de bST, utilizada 

para prolongar o período de lactação (MORAIS et al., 2017). 

É importante destacar que existem algumas limitações nos protocolos indutores de 

lactação relacionadas principalmente ao elevado manejo do animal, a qualidade zootécnica, 

sanitária e nutricional dos animais, e ao bem-estar dos mesmos (PESTANO et al., 2015). No 

entanto, a literatura científica disponível não investiga a sustentabilidade socioambiental 

relacionada ao descarte de leite no período de carência. Abordando apenas os aspectos 

tecnológicos e econômicos, com o constante aperfeiçoamento de técnicas para tornar o sistema 

mais lucrativo (AKERS, 2017). 

 

 ANÁLISE DE RESÍDUOS NO LEITE  

 

Atualmente, a função das análises químicas em alimentos encontra-se intimamente 

relacionada com a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, interagindo com aspectos 

sociais e ambientais, o que auxilia nas decisões políticas e ações em prol da sustentabilidade 

(HALLSTRÖM et al., 2018). O crescimento da indústria alimentar é exponencial, o que exige 

uma constante evolução dos métodos analíticos, tornando possível medir traços cada vez 

menores e mais complexos de diversos elementos (DANEZIS et al., 2016a). 

Grande parte dos produtos utilizados no dia-a-dia do campo e da população, tais como 

remédios, agrotóxicos, materiais de limpeza, alimentos, embalagens, produtos de uso 

veterinário, entre outros, apresentam compostos químicos em sua composição. Estes 

compostos, quando não são devidamente monitorados e quando utilizados em condições 

inadequadas, são prejudiciais à saúde humana, sendo potenciais causadores de câncer, 

distúrbios endócrinos, reprodutivos e indutores de bactérias maléficas (SILVA; COLLINS, 

2011). Por isso, torna-se necessário a utilização de instrumentos que detectem e identifiquem 

resíduos químicos, contribuindo para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos seres 

humanos (SUN; GUAN, 2018). 

A segurança alimentar está diretamente relacionada com a saúde pública e, para garanti-

la, técnicas de detecção são essenciais. Desde a década de 70, a técnica de análises químicas 
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mais utilizada no mundo todo é a cromatografia líquida, esta quando acoplada ao espectômetro 

de massas é uma ferramenta útil para autenticação alimentar (FU et al., 2017). A metodologia 

se destaca por sua alta capacidade de análise de substâncias presentes em amostras complexas, 

devido ao potencial de separação e de resolução das colunas modernas (CASTRO-PUYANA 

et al., 2017; MARTÍN-POZO et al., 2019). 

O método cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utiliza detectores (índice de 

refração, ultravioleta, espalhamento de luz, fluorescência, etc) em combinação com sistemas 

operacionais eficientes, isto permite a análise de substâncias em concentrações muito reduzidas 

(DANEZIS et al., 2016b). Ao comparar a CLAE com a cromatografia gasosa (CG), ambas são 

capazes de separar um grande número de compostos, permitindo a sua identificação ao utilizar 

diferentes tipos de detectores, comparando com informações contidas em uma base de dados. 

Sendo a CG mais adequada para verificar compostos voláteis e semi-voláteis (ABBAS et al., 

2018). 

Métodos modernos, como as tecnologias de sequenciamento genômico, apresentam a 

possibilidade de investigar os principais tópicos relacionados à autenticação de alimentos, tais 

como autenticação de espécies, determinação de origem, adição de ingredientes não declarados, 

autenticação de métodos de produção ou detecção de organismos geneticamente modificados 

(BRUL, 2016). Isto é possível, pois as técnicas analíticas ômicas são superiores às metodologias 

clássicas de análise, principalmente nos quesitos de sensibilidade, rendimento e capacidade de 

separação (BÖHME et al., 2019). 
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Resumo 

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. Este trabalho teve como objetivo investigar resíduos hormonais exógenos 

em leite de vacas submetidas ao protocolo de lactação induzida e realizar uma análise exploratória dos metabólitos comparando-os com o leite 

de lactação fisiológica. Foi um estudo exploratório conduzido na fazenda do Centro Universitário de Maringá/UNICESUMAR. O protocolo 

aplicado foi composto pelos hormônios: bST, BE, P4, DEX e Cloprostenol. Amostras foram coletadas nos dias 0 (início da ordenha), 1, 7, 10 

e 24.  Foram coletadas amostras de leite de lactação fisiológica, de lactação induzida e do tanque de resfriamento. As amostras passaram por 

um processo de extração e foram analisadas por UHPLC-MS/MS para detecção hormonal e metaolômica. Não foram detectados resíduos de 

P4 em nenhuma das amostras analisadas. O BE foi detectado apenas no leite induzido no D0. Já o DEX foi detectado em todos os dias de coleta 

nas amostras de leite induzido e do tanque de resfriamento. A metabolômica identificou 39 metabólitos nas amostras dos 3 grupos, sendo que 

21 não estavam presentes no leite controle. O leite produzido por lactação induzida possui a presença de vários metabólitos distintos do leite 

fisiológico. A detecção hormonal e/ou a identificação de metabólitos associados devem ser levados em conta para aplicação em novos estudos. 

 
Palavras-chave: Cadeia produtiva leiteira. Detecção hormonal.  Lactação induzida. Metabolômica. Segurança alimentar. 

 

 

Abstract 

In the event of reproductive failures, subsequent milk production will not occur. In the case of high production animals, this causes a decline 

in milk production, increases the interval between births and the early disposal of animals. Alternatively, there are protocols for inducing 

artificial lactation composed of hormonal combinations. This work aimed to investigate exogenous hormonal residues in milk of  cows 

submitted to the induced lactation protocol and to carry out an exploratory analysis of the metabolites comparing them with physiological 

lactation milk. It was an exploratory study conducted on the farm of the Centro Universitário de Maringá / UNICESUMAR. The applied 

protocol was composed by the hormones: bST, BE, P4, DEX and Cloprostenol. Samples were collected on days 0 (start of milking), 1, 7, 10 

and 24. Samples of physiological lactation, induced lactation and cooling tank were collected. The samples went through an extraction process 

and were analyzed by UHPLC-MS / MS for hormonal and meta-economical detection. P4 residues were not detected in any of the analyzed 

samples. BE was detected only in milk induced in D0. DEX was detected on all collection days in the samples of induced milk and the cooling 

tank. The metabolomics identified 39 metabolites in the samples of the 3 groups, 21 of which were not present in the control milk. Milk 

produced by induced lactation has the presence of several metabolites distinct from physiological milk. Hormonal detection and / or 

identification of associated metabolites must be taken into account for application in new studies. 

 

Keywords: Dairy production chain. Hormonal detection. Induced lactation. Metabolomics. Food security. 
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1 Introdução 

A cadeia produtiva leiteira vem crescendo concomitantemente com o interesse pela qualidade dos alimentos e, 

com isso, este setor enfrenta o desafio de aumentar a produção e manter os padrões de segurança alimentar 

impactando minimamente o ambiente (FAO, 2019; GROSS; BRUCKMAIER, 2019). A preocupação com a 

qualidade do leite deve-se ao seu elevado teor de gordura, açúcares e proteína, o que dificulta o processo de análises 

químicas (SILVA; KANUGALA; WEERAKKODY, 2016).  Além disso, a administração de fármacos no rebanho 

e o manejo do mesmo geram preocupações quanto a qualidade do leite (GARCIA; OSBURN; CULLOR, 2019). 

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 (COHICK, 2016). A lactação fisiológica 

só se efetiva quando ocorre a gestação, portanto o processo de lactação é dependente do 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 a produtividade (KERSLAKE et al., 2018). Para solucionar este problema 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 (CHAKRIYARAT et al., 1978; DAVIS et al. 1983; AKERS, 

2017; KERSLAKE et al., 2018).  Mesmo que os protocolos de indução artificial de lactação tenham sido descritos 

inicialmente entre as décadas de 70 e 80 (SMITH; SCHANBACHER, 1973; CHAKRIYARAT et al., 1978; 

DAVIS et al. 1983), a literatura científica atual carece de investigações sobre esta temática, provavelmente em 

decorrência da restrição do uso do protocolo em diversos países como por exemplo: os da União Europeia, a 

Inglaterra e o Canadá (KENSINGER, 2016; JOHNSON, 2017). No Brasil, o uso comercial da indução de lactação 

é permitido, porém começou a ser aplicado com maior frequência na última década (PESTANO et al, 2015). 

O método de indução de lactação é considerado viável apenas em vacas de alta produção, pois induz a secreção 

de leite entre 50 a 80% da produtividade anterior de animais com falha reprodutiva que permaneceriam 

improdutivos ou seriam descartados (KENSINGER, 2016; LAKHANI et al., 2017). Com isso, permite que o 

sistema de criação seja mais eficiente economicamente e incremente a sustentabilidade ambiental na produção 

ocasionadas pelas reduções tanto de gases de efeito estufa e como do uso de recursos naturais (PRADÈRE, 2014; 

SWAIN et al., 2018). Sendo assim, o protocolo de indução vem a contribuir significativamente para o objetivo 

de produzir mais alimentos com menos recursos, seguindo os princípios da FAO de sustentabilidade na segurança 

alimentar (FAO, 2019).  

Por outro lado, mesmo que o protocolo de indução de lactação seja uma tecnologia favorável economicamente 

para a cadeia produtiva leiteira, é importante investigar uma possível interferência na segurança alimentar ou na 

sustentabilidade. Quanto a garantia da seguridade alimentar do leite, seria interessante a utilização de métodos 

analíticos precisos e que identificassem as possíveis alterações envolvidas nas etapas do fluxo de informações 

genéticas: DNA, RNA, proteínas e metabólitos, ou seja, as análises ômicas (SUN; GUAN, 2018). Contudo, os 

estudos sobre lactação induzida não abordam as análises ômicas, investigando apenas os protocolos hormonais 

(FREITAS et al, 2010; ECCO; BERBER, 2014; PESTANO et al, 2015; OLIVEIRA; FERREIRA, 2016), a 

viabilidade econômica (AKERS, 2017; MAFFI et al, 2019; ECCO; BERBER, 2014) e as análises básicas da 

qualidade do leite (KENSINGER, 2016; NAGARAJA et al, 2019). Dentre estes estudos, apenas um avaliou a 

seguridade para o consumo humano de leite induzido, classifico-o com composição nutricional similar ao de uma 

lactação fisiológica (KENSINGER, 2016).  
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Percebe-se que a literatura científica não apresenta estudos referentes a diferenças metabólicas no leite 

ocasionadas pela indução hormonal. Sendo assim, as tecnologias avançadas baseadas no conceito de “foodomics” 

podem ser importantes aliadas para detectar alterações que comprometam a segurança na produção dos alimentos. 

Este campo da biologia compreende em estudos com finalidade de elucidar os mecanismos envolvidos nos 

processos biológicos que possuem sufixo omics, tais como genômica, transcriptômica, proteômica ou 

metabolômica (SUN; GUAN, 2018).  

Em especial a metabolômica, analisa um conjunto de metabólitos que representam os produtos finais do 

genoma, transcriptoma e proteoma que refletem no fenótipo, podendo servir para avaliar a qualidade dos alimentos 

e a segurança para saúde (BÖHME et al., 2019). Trata-se de uma técnica emergente da análise metabólica que 

identifica, quantifica e caracteriza idealmente todos os metabólitos de uma amostra biológica (por exemplo, leite, 

plasma e soro) em um único processo experimental (ADAMSKI; SUHRE, 2013). A abordagem desta ferramenta 

é multidisciplinar, ou seja, combina química analítica para obter dados químicos brutos com disciplinas de 

mineração e interpretação de dados que incluem bioestatística, bioquímica e bioinformática (FONTANESI, 2016). 

Existe a preocupação de que medicamentos aprovados para uso em bovinos e ovinos ou seus metabólitos 

biologicamente ativos acumulados nos alimentos possam expor os consumidores a um potencial risco (OLIVER; 

MURINDA; JAYARAO, 2011). 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.  

Um estudo recente inferiu a existência de uma relação entre a exposição aos hormônios exógenos através de 

alimentos de origem animal com o aumento do risco do câncer de mama (NACHMAN; SMITH, 2015). Também 

existe a preocupação de que o bST usado em bovinos leiteiros aumente os níveis de outro hormônio, insulina 1 

(IGF-1), no leite e produtos lácteos, aumentando também a exposição do consumidor (DERVILLY-PINEL et al., 

2014). A falta de evidências sobre o real risco à saúde humana do uso destes medicamentos em animais de 

produção fomenta o debate sobre a liberação, levando vários países a aderirem ao princípio da precaução e 

restringirem o uso dos protocolos indutores (BAYNES et al., 2016; KENSINGER, 2016; JOHNSON, 2017). 

Baseado no surgimento das análises multi-ômicas altamente precisas em alimentos e na problemática 

apresentada sobre o uso de protocolos de indução de lactação, percebe-se a existência de uma lacuna sobre estudos 

de caracterização metabólica do leite gerado por indução artificial. Tal pesquisa poderia diagnosticar um perfil 

quanto os aspectos de segurança para o consumo e de sustentabilidade socioambiental da aplicação deste protocolo 

na produção leiteira, contribuindo para tomadas de decisões mais cautelosas quanto a qualidade do alimento, ao 

bem-estar animal e ao desenvolvimento sustentável na indústria de laticínios. Para tanto, este estudo investigou os 

resíduos hormonais exógenos em leite de vacas submetidas ao protocolo de lactação induzida e realizou uma 

análise exploratória dos metabólitos comparando-os com o leite de lactação fisiológica. 

 

2 Metodologia 

Caracterização do estudo 

O estudo ocorreu na fazenda do Centro Universitário de Maringá/UNICESUMAR, na cidade de Maringá, 

estado do Paraná (23°25'S, 51º57'W e altitude de 550 metros). Trata-se de um estudo exploratório, o qual analisa, 

observa, descreve a presença de hormônios e diferenças metabólicas em leite de lactação induzida. Os animais 
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utilizados na pesquisa foram da raça holandês, de alta produção e criados em confinamento no sistema free stall. 

O grupo tratamento foi composto por duas vacas submetidas ao protocolo de indução de lactação (Figura 1), sendo 

o início da coleta das amostras o primeiro dia de lactação, chamado de dia 0 (D0). O grupo controle foi composto 

por dois animais com lactação fisiológica gestacional, sendo que o início da coleta ocorreu no dia do parto, 

chamado de dia 0 (D0). As demais amostras seguiram os dias de coleta conforme a Figura 1. Os animais dos dois 

grupos foram submetidos ao mesmo manejo sanitário e nutricional. 

A pesquisa foi submetida à Comissão Ética no Uso de Animais (CEUA) do Centro Universitário de 

Maringá/UNICESUMAR e aprovada conforme o protocolo n° 012/2019. 

 

 

Figura 1. Delineamento experimental: protocolo hormonal e coleta das amostras. Em dias de aplicação do 

protocolo, todas as coletas de leite foram realizadas antes da aplicação dos fármacos. O dia 0 é marcado como o 

início da ordenha, ou seja, produção de leite. 

 

Protocolo hormonal  

Para a indução da lactação no grupo tratamento foram utilizados os seguintes fármacos: somatotropina bovina 

- bST (500mg - Boostin®) a cada 7 dias, benzoato de estradiol - BE (30ml – Estrogin®) por 8 dias e (20ml – 

Estrogin®) por mais 6 dias, progesterona - P4 (2ml - Sincrogest®) por 8 dias, dexametasona - DEX (40ml - 

Déxium®) nos 3 dias que antecedem a ordenha e Cloprostenol (2ml - Ciosin®) no dia anterior ao início da 

adaptação na ordenha (Figura 1). Devido ao curto período farmacocinético estabelecido na literatura do 

Cloprostenol (4 horas; MARTINS et al., 2011) e a ausência de período de carência do bST (Boostin®, bula) estes 

não participaram das análises. Portanto a detecção hormonal foi realizada para BE, P4 e DEX.  

 

Coleta das amostras  

As amostras foram coletadas nos dias 0 (início da ordenha), 1, 7, 10 e 24 (Figura 1), sendo 25 ml coletados no 

período matutino e o restante na ordenha vespertina. Os dias de coletas ocorreram da seguinte forma: foram 

retiradas por ordenha manual, desprezando os 3 primeiros jatos, 4 amostras das vacas induzidas, 4 amostras de 

leite das vacas controle (lactação fisiológica) e 2 amostras do tanque de resfriamento, totalizando 50 amostras (10 

amostras/dia). As amostras coletadas nos dias especificados acima foram armazenadas em frascos do tipo Falcon® 
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higienizados e esterilizados, mantidas em refrigeradores e levadas para o laboratório, onde foram armazenadas a -

20°C até serem analisadas. 

 

Testes de detecção hormonal 

Para os testes foram utilizadas 3 amostras de leite de vaca livre de drogas veterinárias, ou seja, animais que não 

estão em tratamento farmacológico, nem em período de carência. As amostras de 50 ml foram armazenadas a -

20ºC em frascos do tipo Falcon® higienizados e esterilizados. 

Para validação da análise de detecção hormonal, as amostras foram preparadas com as seguintes concentrações: 

(1) uma amostra controle (livre de contaminação); (2) 15 µL de cada hormônio (P4, DEX e BE) com 10 ml de 

leite; e (3) 30 µL de cada hormônio (P4, DEX e BE) com 10 ml de leite. Posteriormente, as 3 amostras passaram 

pelo seguinte processo de extração: a preparação anterior foi colocada em um tubo Falcon®, contendo 4g de sulfato 

de magnésio, 1g de cloreto de sódio, 1g de citrato trissódico, 0,5g de citrato dissódico e 15ml de acetonitrila. As 

amostras foram agitadas vigorosamente por 1 min em vórtex, seguido de decantação por centrifugação (6000 rpm) 

durante 5 min. Após a separação de fases, a camada superior obtida da mistura foi então transferida para cartucho 

QuEChERS (contendo 25mg de PSA e 50mg de C18) para separar os analitos desejados da matriz, agitando 

vigorosamente por 1 minuto em vórtex, seguido de decantação por centrifugação (8000 rpm) por 2 min. A camada 

superior separada foi filtrada em filtro de 0,45 um para posterior analise por UHPLC-MS/MS.   

O coeficiente de correlação calculado foi de 0,99. Para tanto, as amostras de leite genuíno, foram fraudadas 

com a adição de quantidades previamente conhecidas de hormônios do protocolo (colocar a marca dos hormônios, 

de acordo com o parâmetro analisado. A metodologia de extração da amostra seguiu a descrita por Brasil (1991). 

Os parâmetros analíticos investigados no processo de validação, a fim de demonstrar o desempenho do método, 

foram: exatidão; precisão; linearidade; seletividade/especificidade; limite de detecção/sensibilidade; limite de 

quantificação. O padrão utilizado para a realização da validação da técnica analítica foi adaptado por Oliveira et 

al. (1998). 

 

Métodos de Análise  

 

Detecção de hormônios em amostras de leite 

As amostras foram preparadas adicionando 10g de cada amostra de leite em um tubo Falcon®, contendo 4g de 

sulfato de magnésio, 1g de cloreto de sódio, 1g de citrato trissódico, 0,5g de citrato dissódico e 15ml de acetonitrila. 

As amostras foram agitadas vigorosamente por 1 min em vórtex, seguido de decantação por centrifugação (6000 

rpm) durante 5 min. Após a separação de fases, a camada superior obtida da mistura foi então transferida para 

cartucho QuEChERS (contendo 25mg de PSA e 50mg de C18) para separar os analitos desejados da matriz, 

agitando vigorosamente por 1 minuto em vórtex, seguido de decantação por centrifugação (8000 rpm) por 2 min. 

A camada superior separada foi filtrada em filtro de 0,45 um diretamente para um vial. Todas as extração foram 

realizadas em triplicata. 

Alíquotas de 3 µL das amostras foram analisadas por UHPLC-MS/MS utilizando um cromatógrafo Nexera X2 

(Shimdazu, Japan), acoplado à um espectrômetro de massas de alta resolução Impact II (geometria Q-tof, Bruker 

Daltonics Corporation, Alemanha). Para a cromatografia foi utilizada uma coluna C18 Acquity® (1,7 µm; 2,1 mm 
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x 50 mm) com uma eluição por gradiente, utilizando água (0,1% ácido fórmico) (A) e acetonitrila (0,1% ácido 

fórmico) (B) como fase móvel.  

A separação cromatográfica foi realizada em 25 min utilizando como gradiente: 10% B 0-0,01 min, 10% B 

0,01-2 min, 50% B 2-5 min, 85% B 5-10 min, 95% B 10-14 min, 5% B 14-18 min, 5% B 18-21 min. O fluxo foi 

mantido em 0,25 mL min-1 a 40 ºC durante separação cromatográfica. O espectrômetro de massas com uma fonte 

de ionização por electrospray (ESI) foi operado em modo positivo de ionização, com voltagem do capilar ajustada 

para 4,00 kV, temperatura da fonte de 200 °C, fluxo de gás de dessolvatação de 8 L min-1 e pressão do gás de 

nebulização a 4 bar. Os dados foram coletados entre as faixas m/z 50 a 800 com uma taxa de aquisição de 5 Hz, 

sendo os 3 íons mais intensos selecionados para fragmentação automática (AutoMS/MS). Para modo negativo de 

ionização, os parâmetros foram os mesmos do modo positivo, com exceção da voltagem do capilar, que foi ajustada 

para 3,00 kV. 

 

Metabolômica não-direcionada 

As amostras foram extraídas seguindo a metodologia descrita por Xi et al. (2017) com modificações.  

Inicialmente, uma alíquota de 2 mL de amostra de leite foi centrifugada a 10000 rpm por 10 minutos para 

remoção de gordura. Uma alíquota de 400 µL de amostra de leite desnatado foi adicionada a 1400 µL acetonitrila 

(1:3,5) em tubo tipo Eppendorf, homogeneizada em vórtex por 2 minutos e submetida a ultrassom com banho de 

gelo por 5 minutos. 

Logo após, a amostra foi centrifugada a 10000 rpm por 15 minutos para remoção de moléculas grandes, sendo 

o sobrenadante coletado diretamente para tubo tipo Eppendorf e submetido a secagem do solvente sob fluxo de 

nitrogênio. A amostra foi seca até 500 μL, passada para um vial e injetada no equipamento. 

Alíquotas de 2 µL das amostras foram analisadas por UHPLC-MS/MS utilizando um cromatógrafo Nexera X2 

(Shimdazu, Japan), acoplado à um espectrômetro de massas de alta resolução Impact II (geometria Q-tof, Bruker 

Daltonics Corporation, Alemanha). Para a cromatografia foi utilizada uma coluna C18 Phenomenex® (1,7 µm; 

2,1 mm x 50 mm) com uma eluição por gradiente, utilizando água (0,1% ácido fórmico) (A) e acetonitrila (0,1% 

ácido fórmico) (B) como fase móvel.  

A separação cromatográfica foi realizada em 25 min utilizando como gradiente: 5% B 0-1 min, 10% B 1-2 

min, 50% B 2-5 min,85% B 5-10 min, 95% B 10-18 min, 5% B 18-25 min, O fluxo foi mantido em 0,25 mL min-

1 a 40 ºC durante separação cromatográfica. O espectrômetro de massas com uma fonte de ionização por 

electrospray (ESI) foi operado em modo positivo de ionização, com voltagem do capilar ajustada para 4,00 kV, 

temperatura da fonte de 200 °C, fluxo de gás de dessolvatação de 8 L min-1 e pressão do gás de nebulização a 4 

bar. Os dados foram coletados entre as faixas m/z 50 a 1200 com uma taxa de aquisição de 5 Hz, sendo os 3 íons 

mais intensos selecionados para fragmentação automática (AutoMS/MS). Para modo negativo de ionização, os 

parâmetros foram os mesmos do modo positivo, com exceção da voltagem do capilar, que foi ajustada para 3,00 

kV. 

 

Análise de dados  

Este estudo utilizou o software Data Analysis 4,3 (Bruker Daltonics Corporation, Alemanha) para visualização 

dos cromatogramas de íons totais e os espectros de MS e MS/MS das amostras.  
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Para a análise de hormônios em amostras de leite, os dados obtidos por UHPLC-MS/MS foram analisados com 

a busca direta dos valores de m/z dos adutos referentes aos princípios ativos declarados no rótulo dos hormônios 

utilizados durante o experimento, conforme mostra a Tabela 1. Essa avaliação foi realizada traçando a correndo 

iônica da m/z em questão com analise manual do espectro de fragmentação da molécula e cálculo do erro de massa. 

 

Tabela 1. Hormônios utilizados no experimento, com seus respectivos princípios ativos, fórmulas 

moleculares, massas monoisotópicas e massas dos adutos. 

Nome 

Comercial 

Princípio Ativo do 

Hormônio 

Fórmula 

Molecular 

Massa 

Monoisotópica 

Massa do Aduto 

[M+H]
+
 

Déxium® Dexametasona C22H29FO5 392,1999 393,2077 

Sincrogest® Progesterona C21H30O2 314,2245 315,2323 

Estrogin® Benzoato de Estradiol C25H28O3 376,2038 377,2116 

 

Para a análise de dados de Metabolômica não-direcionada, os dados de MS/MS foram comparados com os 

espectros das bibliotecas espectrais Milk Composition Database (MCDB), Human Metabolome Database 

(HMDB), ReSpect, Massbank, NIST14 e (FOROUTAN et al., 2019; FORSYTHE; WISHART, 2009; HORAI et 

al., 2010; SAWADA et al., 2012; STEIN, 2014). Os espectros de fragmentação dos íons que apresentaram 

similaridade com os espectros das bibliotecas foram confrontados manualmente com os espectros de fragmentação 

dos compostos propostos, sendo seus erros de massas calculados e somente aceitos se inferiores a 5 ppm 

(SCHEUBERT et al., 2017).  

 

3 Resultados 

O protocolo de indução artificial de lactação do presente estudo foi responsivo em todas as vacas do grupo 

tratamento. As vacas chegaram a produção máxima entre 20 e 30 litros (X=25,3 L) de leite por dia nos dias 

observados (entre D0 e D30). 

 

Análise de hormônios 

A validação do método de detecção hormonal foi realizada com sucesso pela análise multirresíduos hormonais 

por cromatografia líquida acoplada do UHPLC-MS/MS nas amostras de leite contaminadas intencionalmente. O 

protocolo foi eficiente para separar os íons dos compostos hormonais DEX, P4 e BE conforme apresentado nos 

gráficos dos cromatogramas (Figura 2).  
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Figura 2.  Cromatogramas de detecção hormonal de DEX, P4 e BE com modo de aquisição positivo. (1) 

amostra controle, (2) amostra contaminada com 15 µL de cada hormônio e (3) amostra contaminada com 30 

µL de cada hormônio. 

 

Nas análises de detecção hormonal por UHPLC-MS/MS utilizou-se o modo de aquisição positivo para 

identificar a presença hormonal de BE, P4 e DEX nas amostras de leite dos grupos: tratamento, controle e tanque 

de resfriamento. A P4 esteve ausente em todos as amostras dos três grupos, independente do dia da coleta (D0, D1, 

D7, D10 e D24), como demonstra a Tabela 1. Por outro lado, as análises hormonais para DEX foram positivas em 

todas as amostras de leite induzido e do tanque, até o 24º dia de coleta (Figura 3).  

O hormônio BE esteve presente no leite induzido no primeiro dia de coleta, ou seja, no primeiro dia de lactação 

(Figura 3). Além disso, nenhum resíduo dos hormônios estudados foi identificado em leite do grupo controle. P4 e 

DEX estavam ausentes no leite do tanque. 

 

P4 

Dias GT C TQ 

 D0 A A A 

D1 A A A 

D7 A A A 

D10 A A A 

D24 A A A 
 

DEX 

Dias GT C TQ 

 D0 P A P 

D1 P A P 

D7 P A P 

D10 P A P 

D24 P A P 
 

BE 

Dias GT C TQ 

 D0 P A A 

D1 A A A 

D7 A A A 

D10 A A A 

D24 A A A 
 

Figura 3. Detecção hormonal nas amostras dos grupos: tratamento (GT), controle (C) e tanque (TQ). 

P - Presença; A – Ausência; 
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Análise metabolômica 

A análise metabolômica, realizada com amostras de duas vacas do grupo tratamento, uma vaca do grupo 

controle e do tanque de resfriamento, identificou 39 metabólitos. Os metabólitos identificados foram comparados 

entre os grupos (Tabela 2). Percebeu-se que apenas 18 deles estavam presentes no leite controle e 10 foram 

exclusivos das amostras de leite induzido. Dados cromatográficos podem ser visualizados nos gráficos da Figura 

5. 

 

Tabela 2. Substâncias putativamente identificadas através da extração das amostras de leite. (I1) vaca 1 do grupo 

tratamento, (I2) vaca 2 do grupo tratamento, (TQ) tanque de resfriamento e (C) controle. (D0) dia 0, (D1) dia 1, 

(D7) dia 7, (D10) dia 10, (D24) dia 24. Análise por UHPLC-MS/MS em modo positivo. 

 

TR 

(min) 

Composto 

Fórmula 

Molecular 

[M+H]+ 

[M+H]+ 

Exp 

Erro 

(ppm) 

Aduto 

Dias de ocorrência 

D0 D1 D7 D10 D24 

13.98 Sphingomyelin 

(18:1/14:0) 

C37H75N2O6P 675,5440 675,541 -4,48 M+H I2 I1, I2, TQ I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

3.57 Valerylcarnitine C12H23NO4 246,1705 246,1694 -4,57 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I2, TQ 

4.43 Undecaethylene glycol C22H46O12 503,3068 503,3048 -3,88 M+H I1, I2 - - - - 

3.71 Tyr-Leu C15H22N2O4 295,1658 295,1644 -4,68 M+H I2 I2, TQ - - - 

0.85 Propionylcarnitine C10H19NO4 218,1392 218,1386 -2,87 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

10.57 Hexadecanamide / 

Palmitamide 

C16H33NO 256,2640 256,2633 -2,89 M+H TQ - I1 I1, I2 - 

4.25 Nonaethylene glycol C18H38O10 415,2543 415,2520 -5,59 M+H I2 - - - - 

9.77 Monopalmitolein (9c) C19H36O4 329,2691 329,2682 -2,81 M+H - I2, TQ - - TQ 

8.13 Monolaurin C15H30O4 257,2117 257,2111 -2,18 M+H-H2O - I1, I2, TQ I2, TQ I1, TQ I2, TQ 

11.02 Monoelaidin C21H40O4 339,2899 339,2888 -3,12 M+H-H2O I2 I1, I2, TQ I2, TQ I1, TQ I2, TQ 

8.56 Lyso-PC(16:0) C24H50NO7P 496,3402 496,3381 -4,28 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

4.48 Leu-Trp C17H23N3O3 318,1818 318,1808 -3,04 M+H - I2, TQ I2 - - 

0.66 L-Tyrosine C9H11NO3 182,0817 182,081 -3,94 M+H I1, I2 - - - - 

2.18 L-Tryptophan C11H12N2O2 205,0976 205,0968 -4,02 M+H I2 I1, I2 - - - 

12.26 Glycerol 1-stearate C21H42O4 359,3161 359,3145 -4,55 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

9.49 Glycerol 1-myristate C17H34O4 303,2535 303,2526 -3,05 M+H C I1, I2, TQ I2, TQ I1, TQ I1, I2, TQ 

4.34 Decaethylene glycol C20H42O11 459,2805 459,2785 -4,44 M+H I1, I2 - - - - 

2.13 DL-Indole-3-lactic 
acid 

C11H11NO3 188,0712 188,0703 -4,54 M+H-H2O I1 I1, I2 - - - 

0.60 Acetyl-DL-carnitine C9H17NO4 204,1235 204,123 -2,57 M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

10.80 Oleamide / 9-

Octadecenamide, (Z)- 

C18H35NO 282,2797 282,2788 -3,15 M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

0.56 
4-O-.beta.-

Galactopyranosyl-D-

mannopyranose 

C12H22O11 685,2402 685,2395 -1,06 2M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

13.32 Erucamide / 13-

Docosenamide, (Z)- 

C22H43NO 675,6766 675,674 -3,89 2M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

9.75 
18:0 LYSO-PE / 1-

Stearoyl-2-hydroxy-
sn-glycero-3-

phosphoethanolamine 

C23H48NO7P 482,3247 482,3237 -2,00 M+H - I1, I2, TQ I2 - TQ 

9.82 
1-Stearoyl-2-hydroxy-

sn-glycero-3-
phosphocholine 

C26H54NO7P 524,3715 524,3701 -2,72 M+H - I1, I2, TQ I2 I1, TQ I2, TQ 

8.53 
Lyso-PE(16:0) / 1-

Palmitoyl-2-hydroxy-

sn-glycero-3-
phosphoethanolamine 

C21H44NO7P 454,2933 454,2924 -2,04 M+H I2 I1, I2, TQ I2, TQ I1, I2, TQ I2, TQ 
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7.46 
1-Myristoyl-sn-

glycero-3-

phosphocholine 

C22H46NO7P 468,3089 468,3081 -1,76 M+H C I1, I2, TQ I2, TQ I1, TQ TQ 

8.77 
1-(9Z-Octadecenoyl)-

sn-glycero-3-
phosphoethanolamine 

C23H46NO7P 480,3089 480,3072 -3,59 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

8.85 
1-(9Z-Octadecenoyl)-

sn-glycero-3-

phosphocholine 

C26H52NO7P 522,3559 522,3553 -1,20 M+H I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

15.10 
1,2-Ditetradecanoyl-

sn-glycero-3-

phosphocholine 

C36H72NO8P 678,5073 678,5044 -4,31 M+H I2 I1 - I1 - 

17.08 
1,2-Dipentadecanoyl-

sn-glycero-3-
phosphocholine 

C38H76NO8P 706,5387 706,538 -0,96 M+H - - - I1 - 

4.08 (-)-Riboflavin C17H20N4O6 377,1460 377,1444 -4,31 M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

1.42 D-Pantothenic acid C9H17NO5 220,1184 220,1176 -3,75 [M+H] I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

0.55 sn-Glycero-3-
phosphocholine 

C8H20NO6P 258,1106 258,1098 -3,20 [M+H] I1, I2 - - - - 

7.88 

4-[5-[[4-[5-

[acetyl(hydroxy)amino

]pentylamino]-4-

oxobutanoyl]-
hydroxyamino]pentyla

mino]-4-oxobutanoic 

acid 

C20H36N4O8 478,2877 478,2902 5,25 M+NH4 I2 I1, I2, TQ I2, TQ I1, TQ TQ 

10.99 
Glyceryl palmitate / 

2,3-dihydroxypropyl 
hexadecanoate 

C19H38O4 331,2848 331,2835 -4,03 M+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

11.01 
2,4-

dihydroxyheptadecyl 

acetate 

C19H38O4 313,2743 313,2731 -3,70 M-H2O+H I1, I2, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

7.33 

Lauryl 

diethanolamide|N,N-
bis(2-

hydroxyethyl)dodecan

amide 

C16H33NO3 288,2538 288,2524 -4,94 [M+H]+ I1, I2, C I1, I2 I1, I2 I1 I2 

0.58 Lactose C12H22O11 343,1240 343,1233 -2,11 M+H I1, I2, TQ, C I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ I1, I2, TQ 

0.73 Adenosine 3',5'-cyclic 

monophosphate 

C10H12N5O6P 330,0603 330,0591 -3,77 M+H - - I2 I1, I2 I1, I2 

 

 

Figura 4. Cromatogramas de íons totais das extrações de metabolitos de leite utilizando acetonitrila como solvente 

após análise por UHPLC-ESI(+)-MS/MS. (C) Amostra de leite do grupo controle; (I1D0) Amostra de leite 

induzido no dia 0; (I1D1) Amostra de leite induzido no dia 1; (I1D7) Amostra de leite induzido no dia 7; (I1D10) 

Amostra de leite induzido no dia 10; (I1D24) Amostra de leite induzido no dia 24. 

 



41 
 

  

4 Discussão 

A ausência do hormônio P4 em todas as amostras analisadas vai de encontro com a inexistência de período de 

carência preconizado pelos laboratórios farmacológicos. Um estudo mexicano realizado com 32 cabras utilizou 

um dispositivo interno de liberação hormonal (CIDR) empregado para sincronizar ou induzir estro e ovulação, 

tendo como dos objetivos analisar os níveis de P4 residuais no leite de cabras tratadas com CIDR em comparação 

com o leite de cabras do grupo controle (sem tratamento hormonal), ao final das análises não foram visualizadas 

diferenças significativas entre os grupos tratamento e controle, concluindo que o leite dos animais tratados seria 

seguro para o consumo humano (REYES et al., 2012).  

Em relação aos hormônios presentes na análise, a detecção de BE apenas no primeiro dia de coleta no leite de 

vacas tratadas difere da carência estabelecida pelos laboratórios farmacológicos, aproximadamente 10 dias após a 

última aplicação. A diferença se dá, pois o hormônio foi aplicado pela última vez 7 dias antes do início da ordenha, 

e depois do oitavo dia já não foi mais detectado. A literatura científica carece de resultados sobre a detecção deste 

hormônio no leite. 

Os laboratórios farmacológicos não especificam período de carência do DEX para o leite, apenas estabelecem 

um período de 4 dias após a última aplicação para o abate. Ressalta-se que no presente estudo, identificou-se a 

presença até o 24º dia de lactação, embora a última aplicação de DEX tenha sido no dia 0 (primeiro dia de lactação) 

demonstrando claramente que o período de carência preconizado para produtos cárneos (4 dias) não se aplica para 

os lácteos. Pesquisas realizadas com ratos identificaram várias interferências da DEX na fisiologia reprodutiva da 

prole de machos (JEJE et al., 2016; JEJE; OLA-MUDATHIR; RAJI, 2017).  

O estudo de Jeje et al. (2016) investigou a relação da utilização de DEX durante a lactação com o tempo 

puberal, perfil hormonal sérico e índices de espermatozoides na prole masculina, e constatou indução da puberdade 

tardia e interrupção das funções reprodutivas, isto devido a alteração das atividades no eixo hipotálamo-hipófise-

gonadal causada pelo hormônio. Posteriormente, o estudo complementar realizado por Jeje, Ola- Mudathir e Raji 

(2017) concluiu que o tratamento com DEX durante a lactação aumenta a coticosterona sérica dos filhotes machos, 

induzindo ao estresse oxitadivo, o que pode ocasionar infertilidade. 

O L-triptofano foi identificado como metabólito apenas no leite induzido. Segundo Foroutan et al. (2019) em 

bovinos, o L-triptofano está envolvido na via metabólica denominada via do metabolismo do triptofano. Este 

caracteriza-se como um aminoácido essencial, fornecido pelo leite, precursor da serotonina, hormônio 

neurotransmissor importante na regulação do sono, apetite, humor e ritmo cardíaco (BERTAZZO; RAGAZZI; 

VISIOLI, 2016). Porém, existem investigações sobre possíveis efeitos patológicos da elevação dos metabólitos do 

triptofano (KIM et al., 2019). 

Além do L-triptofano, a L-tirosina também é um metabólico exclusivo do leite induzido, no presente estudo. 

Tratando-se de metebolismo bovino, este composto está envolvido nas vias de sítese do hormônio tireoidiano e do 

metabolismo da tirosina (FOROUTAN et al., 2019). É um aminoácido essencial, precursor dos neurotransmissores 

dopamina, noradrenalina e epinefrina, importante em situações de estresse e depressão (KIM et al., 2019). Por 

outro lado, um estudo com 70 voluntários no Reino Unido realizou um teste com suplementação de tirosina em 

duas situações, alta carga cognitiva e baixa carga cognitiva, a segunda situação resultou em diminuição do 

desempenho dos pacientes suplementados. Os autores concluíram que estresse e aumento da demanda cognitiva 

alteram os efeitos da tirosina (ROBSON; LIM; AQUILI, 2020). 
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O composto Undecaetileno glicol, identificado apenas em leite induzido, possui como um de seus sinônimos 

polietileno glicol (KIM et al., 2019). Tratando-se deste metabólito, um estudo recente investigou sua combinação 

com o composto clorpirifós em carpas, o que resultou em alteração dos padrões sanguíneos quanto a proteína total, 

nível de glicose, lactato desidrogenase, gama-glutamil transferase e creatina fosfoquinase, causando estresse 

oxidativo e diminuição das atividade da acetilcolinesterase no plasma (HATAMI; BANAEE; HAGHI, 2019).  

Todos estes achados metabólitos (Tabela 3), relatados pela primeira vez neste estudo exploratório, revelam a 

necessidade de investigar individualmente esses metabólitos produzidos no leite induzido e verificar claramente 

possíveis associações clínicas e interferência na saúde humana. 

 

Tabela 3. Metabólitos identificadas apenas em amostras de leite induzido e do tanque de resfriamento, através de 

UHPLC-MS/MS. 

COMPOSTO 
FÓRMULA 

MOLECULAR 

VIAS METABÓLICAS 

PRIMÁRIAS E 

SECUNDÁRIAS 

ASSOCIAÇÕES 

CLÍNICAS 
OCORRÊNCIA 

sn-Glycero-3-phosphocholine C8H20NO6P 

Metabolismo dos 

glicerofosfolípideos 

 

Metabolismo lipídico do éter 

 

Metabolismo da colina no câncer 

 

Metabolismo do retinol 

Agente neuroprotetor 

Induzido 

 

Tanque 

Adenosine 3',5'-cyclic 

monophosphate 
C10H12N5O6P 

Via de sinalização de ácido 

lisofosfatídico LPA6 
- Induzido 

1,2-Dipentadecanoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine 
C38H76NO8P 

Metabolismo dos 

glicerofosfolípideos 
Associado à obesidade Induzido 

1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine 
C36H72NO8P 

Via da biossíntese de 

fosfolipídeos 
- Induzido 

DL-Indole-3-lactic acid C11H11NO3 Metabolismo do triptofano 

Irritação cutânea 

 

Lesões oculares 

Induzido 

Decaethylene glycol C20H42O11 - - Induzido 

L-Tryptophan C11H12N2O2 

Metabolismo do triptofano 

 

 

Auxílio para insônia; 

 

Auxílio para ansiedade; 

 

Auxílio imunológico; 

 

Diminuição de espasmos 

cardíacos; 

 

Regulação do apetite, 

sono, humor e dor; 

 

Induzido 

L-Tyrosine C9H11NO3 Metabolismo da tirosina 

Antidepressivo; 

 

Auxílio para memória; 

 

Redução de estresse; 

 

Combate à fadiga 

crônica; 

Induzido 

Undecaethylene glycol 
C22H46O12 - - Induzido 

Sphingomyelin (18:1/14:0) C37H75N2O6P 
Via do metabolismo dos 

esfingolipídeos 
- 

Induzido 

 

Tanque 

Tyr-Leu C15H22N2O4 - - 

Induzido 

 

Tanque 
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Hexadecanamide / Palmitamide C16H33NO Metabolismo lipídico - 

Induzido 

 

Tanque 

Nonaethylene glycol C18H38O10 - 

Lesões oculares 

 

Sonolência 

 

Alteração nos sistemas 

gastrointestinal e 

urinário 

Induzido 

Monopalmitolein (9c) C19H36O4 - - 

Induzido 

 

Tanque 

Monolaurin C15H30O4 - 
Lesões oculares 

 

Induzido 

 

Tanque 

Monoelaidin C21H40O4 - - 

Induzido 

 

Tanque 

Leu-Trp C17H23N3O3 - - 

Induzido 

 

Tanque 

18:0 LYSO-PE / 1-Stearoyl-2-

hydroxy-sn-glycero-3-

phosphoethanolamine 

C23H48NO7P 

Ferroptose 

 

Via da incorporação de lisolípidos 

no ER 

 

Via da incorporação lisolipídica 

no Mitocôndria 

 

- 

Induzido 

 

Tanque 

1-Stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-

phosphocholine 
C26H54NO7P 

Via da incorporação de 

lisolipídeos no ER 

 

Via da incorporação lisolipídica 

no Mitocôndria 

- 

Induzido 

 

Tanque 

Lyso-PE(16:0) / 1-Palmitoyl-2-

hydroxy-sn-glycero-3-

phosphoethanolamine 

C21H44NO7P Biossíntese de fosfolipídeos - 

Induzido 

 

Tanque 

4-[5-[[4-[5-

[acetyl(hydroxy)amino]pentylamino]-

4-oxobutanoyl]-

hydroxyamino]pentylamino]-4-

oxobutanoic acid 

C20H36N4O8 - - 

Induzido 

 

Tanque 

Fonte: Kanehisa et al. (2019); Foroutan et al. (2019); Kim et al. (2019). 

 

5 Conclusão 

A análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas de alta resolução mostrou-se eficiente 

para detectar os compostos hormonais dexametasona, progesterona e benzoato de estradiol.  A utilização do 

protocolo de indução de lactação resultou em presença de dexametasona no leite do animal e em resíduos no tanque 

de resfriamento por mais de 20 dias. A progesterona esteve ausente em todo período de lactação estudado, tanto 

no leite induzido, fisiológico e do tanque de resfriamento. Os resíduos de benzoato de estradiol foram detectados 

apenas no primeiro dia de lactação das vacas induzidas.  

No estudo exploratório dos metabólitos do leite induzido, a metodologia UHPLC-MS/MS proposta foi bem-

sucedida. A indução artificial de lactação alterou a dinâmica e o tipo de metabólitos encontrados no leite de vacas 

submetidas ao protocolo hormonal e no leite presente no tanque de resfriamento ao longo do período de lactação, 

configurando a presença de metabólitos distintos do leite fisiológico.  

A detecção hormonal e/ou a identificação de metabólitos associados devem ser levados em conta para aplicação 

em novos estudos, pois as alterações fisiológicas/patológicas são importantes informações para tomadas de 
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decisões quanto ao período de carência, a segurança do bem-estar do animal, para a qualidade e segurança do leite, 

bem como para a sustentabilidade da cadeia produtiva do leite. Após este estudo exploratório seria de suma 

importância a realização de estudos de quantificação dos metabólitos distintos detectados. 
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4. NORMAS DO ARTIGO  

 

Formato dos artigos 

Relatórios Científicos publica pesquisa original em um formato, Artigo. Na maioria dos casos, não 

impomos limites estritos à contagem de palavras ou ao número da página. No entanto, incentivamos 

os autores a escrever de forma concisa e a seguir as diretrizes abaixo. 

 

Os artigos devem idealmente ter no máximo 11 páginas compostas. Como guia, o texto principal (não 

incluindo Resumo, Métodos, Referências e legendas das figuras) deve ter no máximo 4.500 palavras. 

O comprimento máximo do título do artigo é de 20 palavras. O Resumo - que deve ter no máximo 

200 palavras e não conter referências - deve servir como uma introdução geral ao tópico e como um 

breve resumo não técnico dos principais resultados e suas implicações. 

 

Para o corpo principal do texto, não há requisitos explícitos para a organização da seção. De acordo 

com a preferência dos autores, o texto pode ser organizado da forma mais adequada à pesquisa. 

Como orientação e, na maioria dos casos, recomendamos que você estruture seu manuscrito da 

seguinte forma: 

 

• Introdução 

• Resultados (com subposições) 

• Discussão (sem subtítulos) 

• Métodos 

 

Uma ordem específica para o corpo principal do texto não é obrigatória e, em alguns casos, pode ser 

apropriado combinar seções. As legendas das figuras são limitadas a 350 palavras. Como diretriz, as 

referências devem ser limitadas a 60 (isso não é rigorosamente imposto). Notas de rodapé não 

devem ser usadas. 

 

Sugerimos que os artigos contenham mais de 8 itens de exibição ( figuras e / ou tabelas ). Além disso, 

um número limitado de gráficos de estrutura molecular não legendada e equações matemáticas 

numeradas pode ser incluído, se necessário. Para permitir a tipografia dos papéis, o número de itens 

de exibição deve ser proporcional ao tamanho da palavra - sugerimos que, para artigos com menos 

de 2.000 palavras, não sejam incluídos mais de 4 figuras / tabelas. Observe que os esquemas não são 

utilizados e devem ser apresentados como figuras. 

 

Os autores devem fornecer uma declaração de interesses concorrentes no arquivo do manuscrito. 
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As inscrições devem incluir uma carta de apresentação, um arquivo de texto manuscrito, arquivos de 

figuras individuais e arquivos de informações suplementares opcionais. Para as primeiras submissões 

(ou seja, manuscritos não revisados), os autores podem incorporar o texto e as figuras do manuscrito 

em um único arquivo com tamanho de até 3 MB; as figuras podem ser inseridas no texto nas 

posições apropriadas ou agrupadas no final. Informações complementares devem ser combinadas e 

fornecidas como um único arquivo separado, de preferência em formato PDF. 

 

Os seguintes tipos de arquivo podem ser carregados para o texto do artigo: 

 

txt, doc, docx, tex, (pdf [somente os primeiros envios]) * 

* Não podemos aceitar arquivos PDF para o texto do artigo para manuscritos revisados. 

 

Um modelo de envio está disponível na galeria de modelos Overleaf para ajudá-lo a preparar um 

manuscrito LaTeX dentro dos critérios de formatação de Relatórios Científicos . 

 

Relatórios científicos é lido por cientistas de diversas origens. Além disso, muitos não são falantes 

nativos de inglês. Os autores devem, portanto, refletir cuidadosamente sobre como suas descobertas 

podem ser comunicadas claramente. Embora um conhecimento básico compartilhado da ciência 

possa ser assumido, lembre-se de que a linguagem e os conceitos que são padrão em um campo 

podem não ser familiares para não especialistas. Assim, o jargão técnico deve ser evitado e explicado 

claramente onde seu uso é inevitável. 

 

Abreviaturas, particularmente aquelas que não são padrão, também devem ser reduzidas ao mínimo. 

Onde inevitável, abreviações devem ser definidas no texto ou legendas na primeira ocorrência e 

abreviações devem ser usadas posteriormente. Os antecedentes, justificativa e principais conclusões 

do estudo devem ser claramente explicados. Títulos e resumos em particular devem ser escritos em 

linguagem que seja prontamente inteligível para qualquer cientista. É altamente recomendável que 

os autores solicitem a um colega com experiência diferente que reveja o manuscrito antes da 

submissão, a fim de identificar conceitos e terminologia que possam apresentar dificuldades para 

leitores não especialistas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas de alta resolução mostrou-se eficiente 

para detectar os compostos hormonais dexametasona, progesterona e benzoato de estradiol.  A utilização do 

protocolo de indução de lactação resultou em presença de dexametasona no leite do animal e em resíduos no tanque 

de resfriamento por mais de 20 dias. A progesterona esteve ausente em todo período de lactação estudado, tanto 

no leite induzido, fisiológico e do tanque de resfriamento. Os resíduos de benzoato de estradiol foram detectados 

apenas no primeiro dia de lactação das vacas induzidas.  

No estudo exploratório dos metabólitos do leite induzido, a metodologia UHPLC-MS/MS proposta foi bem-

sucedida. A indução artificial de lactação alterou a dinâmica e o tipo de metabólitos encontrados no leite de vacas 

submetidas ao protocolo hormonal e no leite presente no tanque de resfriamento ao longo do período de lactação, 

configurando a presença de metabólitos distintos do leite fisiológico.  

A detecção hormonal e/ou a identificação de metabólitos associados devem ser levados em conta para aplicação 

em novos estudos, pois as alterações fisiológicas/patológicas são importantes informações para tomadas de 

decisões quanto ao período de carência, a segurança do bem-estar do animal, para a qualidade e segurança do leite, 

bem como para a sustentabilidade da cadeia produtiva do leite. Após este estudo exploratório seria de suma 

importância a realização de estudos de quantificação dos metabólitos distintos detectados. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


