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Resumo: Vitaminas e minerais afetam a função reprodutiva, contudo os papéis
específicos dos nutrientes em tecidos reprodutivos não estão bem definido. A
nutrição mineral e vitamínica de vacas de leite e corte no período de
transição é muito importante para a reprodução no período pós-parto. Pela
interação que ocorrem entre eles, só é possível discutir de forma acadêmica
isoladamente, porém deve-se ter em mente a dificuldade clínica de efeitos
isolados. Esta revisão discute os efeitos de vitaminas e minerais sobre a
reprodução e abre a discussão para proporcionar uma base para se promover mais
investigações dos mecanismos específicos pelos quais a função reprodutiva é
afetada.
Abstract: The function reproductive is affecting for vitamin and mineral,
however the specific function of nutrient in reproductive isn’t well defined.
The mineral and vitamin nutrition to dairy cows and beef cows, in the period
of transition, is very important to reproduction in postparturition period.
Due to interaction between mineral and vitamin, the discussion must be in
part. Even so, the effect clinics are more difficult to see separetely. This
review study the effects of vitamin and mineral above reproduction and
research the specifics mechanism that affecting the fucntion reproductive.

1. Introdução:
Interrelações entre minerais, vitaminas e função reprodutiva
são conhecidas há bastante tempo. Em geral, todas as vitaminas e
minerais
essenciais são necessárias para a reprodução, devido
às suas
funções no metabolismo, manutenção e crescimento.
Contudo, esses
nutrientes
também
podem
ter
funções
e
exigências específicas no trato reprodutivo. As exigências de um
mineral
ou de uma vitamina no trato reprodutivo podem mudar de
acordo com
o estágio fisiológico deste tecido durante o ciclo
reprodutivo.
A maioria dos trabalhos de pesquisa nessa área são baseados
no excesso
ou
deficiência de nutrientes.
A
interpretação
destes trabalhos
é complicada devido a uma base limitada de
conhecimento no que se refere a:
- Fonte, disponibilidade, absorção de nutrientes, transporte
e armazenamento corporal;
- Interação entre nutrientes;
- Mecanismos de utilização celular e interações metabólicas
entre estágios fisiológicos do animal como crescimento, lactação
e reprodução.
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Exigências
específicas de minerais e
vitaminas
para
reprodução
da vaca leiteira não foram ainda
inteiramente
definidas durante períodos críticos do ciclo reprodutivo. Algumas
informações sobre o papel das vitaminas e minerais na função
reprodutiva e mecanismos potenciais de ação destes nutrientes e
aspectos específicos da reprodução são descritos a seguir.

1.1

Vitamina A e Beta caroteno

É bastante conhecida a relação entre a vitamina A
e problemas
reprodutivos.
Essas
relações
foram
descobertas
em estudos envolvendo animais de laboratório, especialmente ratos
e os
resultados foram muitas vezes extrapolados para
bovinos.
Os herbívoros normalmente não ingerem Vitamina A, porque os
vegetais não contém, mas sim uma pró-vitamina denominada Beta
caroteno. Este, no organismo
se transforma em vitamina A.
Portanto, no bovino, se existir deficiência de vitamina A,
primeiramente, existe uma deficiência de Beta caroteno.
A bibliografia, em geral, não diferencia o efeito da
vitamina A e do Beta caroteno. Assim que foi sintetizada
industrialmente,
a
vitamina A foi aplicada
exclusivamente
para prevenir e tratar os transtornos de fertilidade desta
origem.
Na vaca leiteira, a deficiência de vitamina A ou de seu
precursor natural pode ocasionar: reduzidas taxas de concepção,
mortes embrionárias, aborto, retenção de placenta e nascimento de
bezerros
mortos, fracos
ou cegos (1, 2). Além disso, devido
sua
função sobre a mucosa, a carência de vitamina
A
promove
uma menor secreção de muco (mucopolissacarídeos) que por sua vez
ocasionam lesões inflamatórias e degenerativas nas
mucosas
genitais (3). Não existe um efeito direto da vitamina A sobre a
função
ovariana
já
que
o corpo lúteo
do
bovino
não
contém vitamina A e sim Beta caroteno.
Recentes trabalhos relacionados com a vitamina A em gado
leiteiro tem sugerido um papel específico do Beta caroteno na
função
reprodutiva, independente de ser precursor da vitamina
A. Isso se deve a observação de que os níveis de Beta caroteno
no fluído folicular e no corpo lúteo são elevados, enquanto
os
níveis hepáticos de Beta caroteno são pequenos (4).
O Beta caroteno é integrante da membrana microssomal do
corpo
lúteo
bovino, onde pode exercer função na
integridade
da mesma (1).
Em períodos em que o suprimento de vitamina A ao corpo lúteo
não é suficiente para seu funcionamento, o Beta caroteno pode ser
metabolizado e suprir suas funções devido atuar como uma forma
local de armazenamento de retinol (1).
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A suplementação de Beta caroteno em vacas deficientes
elevaram o teor do mesmo no corpo lúteo, mas não pareceu alterar
o conteúdo de vitamina A ou o peso, estrutura e a função do corpo
lúteo (5).
O alto teor de Beta caroteno no corpo lúteo pode afetar a
produção de esteróides ovarianos (6). Essas diferenças ocorreram
em vacas suplementadas com B caroteno que obtiveram uma maior
resposta
da produção de progesterona pós injeção de
HCG
(Gonadotrofina Coriônica Humana) (7).
Estudos "in vitro" de células luteais sugerem que relações
entre
retinol, ácido retinóico e Beta caroteno
provocam
diferentes efeitos na secreção de progesterona das células
luteais quando comparadas às suas concentrações absolutas (8).
Outro estudo, in vitro, mostrou que o ácido retinóico e o
Beta caroteno
podem estimular a utilização de lipoproteína
de
baixa densidade
pelas células luteínicas para síntese de
progesterona (9).
Em alguns trabalhos de campo, a suplementação com Beta
caroteno aumentou a intensidade de cios (ocorrência), a taxa de
concepção e diminuiu o número de serviços por concepção, bem como
o número de dias vazios e a incidência de cistos ovarianos (10,
11, 12) (Tabela 1).

Tabela 1. Frequência de cistos ovarianos em novilhas com e sem
administração de B-caroteno
_________________________________________________________________
Grupo
Sem B-caroteno
Com B-caroteno
Significancia
n
%
n
%
_________________________________________________________________
1
12
50,0
6
0,0
2
6
66,7
6
0,0
3
20
30,0
20
5,0
p<0,01
Total
38
42,1
32
3,1
p<0,01
_________________________________________________________________
Fonte: (12).
Em grupos que receberam suplementação de Beta caroteno
houve menor taxa de aborto ou morte embrionária (12). Entretanto,
em outros trabalhos, a suplementação com Beta caroteno não
apresentou melhoria nos índices de reprodução (13, 14, 15, 16,
17, 18), e mesmo efeitos adversos da suplementação
foram
relatados (19).
Estudos adicionais são necessários para elucidar o papel
fisiológico do Beta caroteno na reprodução, antes que se possa
fazer uma recomendação segura sobre a sua suplementação.
As exigências de vitamina A podem ser observadas na Tabela
2. Os valores são expressos em UI, sendo que 1 mg de
caroteno
equivale a 400 UI de vitamina A (2). Essa conversão tem sido
usada há muitos anos. Contudo ela pode ser variável devido a
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fatores como qualidade e tipo de forragem, uso de milho e silagem
de milho e presença de outros carotenóides (1).
Nas nossas condições de criação dificilmente ocorrerão
deficiências de caroteno, a não ser nos seguintes casos:
- uso de forragem (volumosos) de baixa qualidade;
- uso de baixos níveis de forragem;
- uso
de silagem de milho associado com concentrados,
contendo baixos teores de caroteno.
Em condições de estresse, tais como baixas temperaturas
ou exposição a agentes infecciosos, as exigências de vitamina
A estarão aumentadas (2).
TABELA

Exigências
de vitaminas e minerais para
bovinos leiteiros com base na matéria seca
_________________________________________________________________
Nutriente
Vacas em*
Vacas Ração**
Nov. cresc.
Touros
Lactação
secas inicial 3-6m 6-12m >12m
_________________________________________________________________
A (UI/kg)
3200
4000
2200
2200 2200 2200 3200
D (UI/Kg)
1000
1200
300
300
300
300
300
E (UI/Kg)
15
15
25
25
25
25
15
Ca (%)
P (%)
Mg (%)
K (%)
Na(%)
Cl(%)
S(%)
Fe
Co
Cu
Mn
Zn
I
Se

(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)

2 -

0,43-0,77
0,28-0,48
0,20-0,25
0,90-1,20
0,18
0,25
0,20-0,25

0,39
0,24
0,16
0,65
0,10
0,20
0,16

0,60
0,40
0,10
0,65
0,10
0,20
0,20

0,52
0,31
0,16
0,65
0,10
0,20
0,16

0,41
0,30
0,16
0,65
0,10
0,20
0,16

0,29
0,23
0,16
0,65
0,10
0,20
0,16

0,30
0,19
0,16
0,65
0,10
0,20
0,16

50
0,10
10
40
40
0,60
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

50
0,10
10
40
40
0,25
0,30

_________________________________________________________________
* - Para vacas de 400 a 800 kg de peso vivo produzindo de 7 a 67
kg de leite por dia.
**- Ração inicial para bezerros desmamados precocemente.
Fonte: (2).
1.2

Vitamina E e Selênio

Selênio e vitamina E tem funções antioxidantes que protegem
as sínteses biológicas de degradação oxidativa (1).
O
selênio é
um constituinte
da
enzima
de
glutathiona-peroxidase, que protege o organismo contra a formação
de peróxidos (17). A vitamina E atua como um antioxidante
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lipossolúvel, dentro das membranas, prevenindo neste local as
reações de oxidação.
Estes dois componentes são somente parte de
diversos
mecanismos antioxidantes celulares. Com esta diversidade de
mecanismos, uma deficiência parcial em um mecanismo pode não
comprometer significativamente a função celular (1).
Até pouco tempo era comentada a associação de vitamina E com
problemas reprodutivos, entretanto em bovinos, vários estudos não
mostraram relação significativa entre deficiência de vitamina E e
reprodução. A vitamina E e o selênio podem estar envolvidos
indiretamente,
na
formação
de
prostaglandinas
e
compostos relacionados (18). O selênio, além de fazer parte
da
enzima glutathiona-peroxidase,
foi
identificado
como
componente
de selenoproteínas em trabalhos realizados com ratos
(17).
Apesar do seu potencial na reprodução, a identificação e
caracterização funcional de selenoproteínas específicas do trato
reprodutivo bovino ainda não foram extensivamente esclarecidos
(1).
Nos
últimos anos tem sido dada muita importância a
suplementação de selênio e vitamina E, com o objetivo de reduzir
a retenção
de placenta em rebanhos com elevadas ocorrências
deste problema ou quando selênio e vitamina E eram limitados na
dieta (19,
20).
Além
da retenção de
placenta,
a
suplementação
de vitamina
E
e selênio reduz a incidência de
metrites
e
cistos ovarianos
(21)
e
o tempo de involução
uterina, em vacas com metrite (22).
Por outro lado, a suplementação com selênio e Vitamina E não
reduziu
a
incidência de retenção de placenta ou
dificuldade
de parto
em rebanhos onde a incidência de retenção de placenta
não era elevada (23, 24, 25) ou em vacas consumindo adequada
dieta de selênio (26, 27, 28).
A deficiência de selênio para bovinos em pastagens, tem
sido descoberta
em várias regiões do mundo. No Brasil,
foram detectados níveis baixos de selênio em algumas regiões do
estado de São Paulo (29, 30). Contudo, em diversos trabalhos
feitos com suplementação de selênio no Brasil, não mostraram
uma redução significativa na retenção de placenta (31, 32, 33,
34),
mesmo quando
associado
com Vitamina E (35). Vários
nutrientes
estão implicados
na retenção de placenta em vacas,
além de vitamina E e selênio, incluindo vitamina A, Ca, Cu e I
(1).
Portanto, é
importante observar os níveis de todos esses
elementos na investigação de rebanhos com elevada incidência de
retenção de placenta.
1.3

Vitamina D

A suplementação com vitamina D é necessário somente para
animais não expostos aos raios solares.
O mecanismo de ação da vitamina D
é similar àquele
descrito para hormônios esteróides (1). O papel da vitamina D
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é
mais conhecido
na manutenção da homeostasia do Ca pelo
incremento na absorção intestinal deste e pela regulação do
metabolismo
do mesmo no osso. Contudo esta visão da função da
vitamina D deveria ser expandida por incluir regulação de várias
proteínas
ligadas ao Ca, e função do Ca em muitos tipos de
células (1).
Além da função do Ca no crescimento do esqueleto e lactação,
o
Ca
está
envolvido
no
controle
de
muitos
processos intracelulares mediados através de proteínas ligadas ao
Ca.
Informações específicas sobre os efeitos da deficiência de
vitamina D sobre a reprodução são limitados. Vacas alimentadas
com
silagem
de
alfafa, em confinamento,
sem
suplementação
de vitamina
D, tiveram uma alta incidência de raquitismo e
fraqueza muscular comparadas com vacas que receberam vitamina D e
ficaram expostas
ao
sol
(36). Em outro
trabalho,
a
suplementação de vitamina D também influenciou no aparecimento
do primeiro cio
e no
intervalo entre partos, mas não teve
influência no número de serviços/concepção (37).
Receptores para 1,25 dihidroxi D3, o principal metabólito
envolvido
na
homeostasia
do Ca, tem sido
descritos
em
vários tecidos
reprodutivos incluindo ovários, placenta,
testículos e hipófise (1).
Para definir o papel desta vitamina na reprodução bovina é
necessário a caracterização de efeitos específicos de vitamina D
nas funções endócrinas ou reprodutivas.

1.4 Cálcio e Fósforo
Baixas taxas de Ca sangüíneo podem ocasionar um atraso na
involução uterina e aumento da incidência de distocias, retenção
de placenta e prolapso de útero (38). Esses efeitos
são
secundários à hipocalcemia, presente na paresia puerperal (1).
O excesso de Ca pode prejudicar a função reprodutiva devido
a uma deficiência secundária de P, Mg, Zn, Cu e
outros
microelementos que podem ter inibido a absorção intestinal (1).
Mecanismos dependentes de Ca estão envolvidos na biossíntese
de esteróides nos testículos, nas glândulas adrenais e nos
ovários (1). O mecanismo de dependentes de Ca pode
ser
responsável pela maior via de formação de esteróides na placenta
bovina. O Cálcio também pode ter uma importante função na
formação de esteróides através da liberação ou utilização do
colesterol pela mitocôndria ou por estimular a conversão de
pregnenolona para progesterona (1).
Hormônios liberadores de gonadotrofinas que estimulam a
liberação de LH provindo das células da hipófise, também podem
estar envolvidos por um mecanismo dependente de Ca (1).
O
fósforo
está,
frequentemente,
associado
com
anormalidades reprodutivas
no
bovino,
embora
a
infertilidade
devido
a deficiência de P normalmente
se
manifeste após o aparecimento de outros sinais de deficiência
(1). Deficiência de
P
leva
diminuição
na
taxa
de
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concepção,
cios
irregulares,
anestro, decréscimo
na
atividade
ovariana e aumento
na
incidência
de cistos
foliculares, deprimindo a fertilidade (39).
A hipofosfatemia afeta vários tipos de células. O fósforo
é um componente de ácidos nucléicos, nucleotídeos, fosfolipídeos
e algumas proteínas, necessários para transferência e utilização
de energia e no metabolismo de fosfolipídeos. Além disso,
é componente de grande número de coenzimas (1).
Outro aspecto importante é a relação de Ca : P. Um excesso
absoluto de P, com uma administração (nível) suficiente de Ca,
é
menos prejudicial que um excesso relativo associado a
uma deficiência de Ca. Por isso, durante a lactação deveria
obter-se uma relação Ca e P de 1:5 a 2:1. Para vacas secas, a
relação deve estar em 1:1, para evitar a incidência de
hipocalcemia pós parto (febre vitular) (3).
Embora seja muito comentada a influência de uma deficiência
de Ca na reprodução, também se comprovou uma relação entre
excesso de P em menores taxas de fertilidade. Um excesso de
administração de P pode influir, negativamente, na absorção
de
Ca, Zn e Fe (3).
No Brasil é comum a deficiência de Ca e P na alimentação de
vacas
leiteiras. Portanto, é
necessária a
suplementação
destes elementos em quase todos os programas de alimentação. Os
níveis de suplementação deverão ser próximos àqueles do NRC.
1.5 Vitamina C
A
vitamina C (ácido ascórbico) é
sintetizada
pela
maioria dos mamíferos (inclusive os bovinos), exceto os primatas
e porcos da índia e, de acordo com o NRC (2) não há recomendação
para a utilização de fontes de vitamina C como nutriente
essencial na dieta de vacas em lactação, pois os ruminantes
apresenta capacidade de síntese de ácido ascórbico. Nos bovinos,
a síntese de ácido ascórbico ocorre no fígado através da via do
ácido glicurônico, tendo como precursor a glicose.
Existe pouca informação sobre o papel da vitamina C na
reprodução bovina. Em um trabalho foi observado mudança de
concentração de ácido ascórbico do fluído folicular durante o
ciclo estral do bovino (23). Mas o significado desta observação
não está esclarecido..
O ácido ascórbico está presente nas glândulas endócrinas
associadas à função reprodutiva (1). Altas concentrações ocorrem
na hipófise, corpo lúteo, placenta e glândulas adrenais (1). Sob
a estimulação do hormônio ACTH (adrenocorticotrópico), o ácido
ascórbico
rapidamente é esgotado da glândula adrenal,
onde
ele pode ter um efeito inibidor sobre a formação de esteróides
(1).
Em
casos de deficiência energética ou situações de
estresse, pode produzir-se uma deficiência de vitamina C, como
causa de uma síntese
diminuída.
Isto se observa sobretudo em
vacas
de
alta produção
durante
as 3 primeiras semanas
de
lactação,
estando estes
animais predestinados à carência de
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vitamina
C (3). Dado
que o bovino sintetiza sua
vitamina C, não existem dados sobre seu requerimento.

própria

1.6 Complexo B
As vitaminas do complexo B servem como co-fatores na maioria
das vias metabólicas. Todas as vitaminas do complexo B
necessárias
para o crescimento são exigidas também para a
reprodução e para o desenvolvimento do feto (1).
Os ruminantes não necessitam de suplementação de vitaminas
do complexo B, pois as mesmas são sintetizadas pelas bactérias
ruminais.
Deficiência de vitamina do complexo B pode ocorrer quando
altas quantidades de antibiótico são administradas (1). Além
disso, pode ocorrer deficiência em animais que recebem grandes
quantidades de concentrado, pois estes podem alterar o meio
ruminal, reduzindo a síntese ou facilitando a sua destruição (3).
Atualmente,
existe
um
interesse
na
suplementação
de
niacina, colina e tiamina para vacas leiteiras (40, 41, 42, 43)
que podem justificar uma reavaliação do papel destes nutrientes
na função reprodutiva.

1.7 Sódio e Potássio

Estes elementos são antagônicos. Este antagonismo relacionase a suas funções mais importantes para a manutenção da pressão
osmótica e metabolismo celular (3).
Um excesso de potássio associado a uma deficiência de Na,
ocasiona o aparecimento de cios irregulares, estros prolongados
ou permanentes, cistos e catarros genitais. Uma redução na taxa
de fertilidade se reproduz com níveis elevados de potássio e
baixos de sódio (Tabela 3) ou com uma relação K/Na ampla.
Em geral, os vegetais apresentam níveis elevados de K e
baixos
de Na, acentuando o problema. Nessas condições, é
praticamente,
obrigatória a suplementação com NaCl, que pode
ser através da administração de 0,5-1,0% de NaCl no concentrado
ou utilização
de
sal mineralizado à vontade. Além
disso,
deve-se observar que o nível de K deve ser de no máximo 3% da
Matéria Seca da dieta (2).
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Tabela

3.

Relações entre
o teor de sódio e de potássio
na
saliva
paratireoidea
de vacas
leiteiras
como critério
de administração de Na e K e
resultados da 1a. inseminação no curso de 6 semanas
_________________________________________________________________
Teor em mg/100 ml
número
Resultados da 1a.IA em %
_________________________________________________________________
Sódio
<200
41
51,2
200-239
69
59,4
240-259
65
60,0
260-279
107
66,4
280-299
132
68,9
300-319
130
70,7
330-339
62
71,0
>339
40
47,5
Potássio
<30
45
64,4
30-39
59
61,0
40-49
28
53,5
>49
24
45,8
_________________________________________________________________
Fonte: (3).

1.8 Zinco
O Zinco possui várias funções biológicas e mais de 200
proteínas
e enzimas contém Zinco. Algumas dessas enzimas podem
ter importância particular na função de tecidos reprodutivos.
Existem vários trabalhos relacionados com a deficiência de
zinco e com problemas reprodutivos em machos (1). Contudo,
poucos trabalhos
foram
feitos na relação de deficiência
de
zinco na reprodução da vaca. Um papel dentro da reprodução pode
envolver zinco como componente essencial ou ativador de enzimas
envolvidas na
estereidogênese (1). Novilhas que
foram
suplementadas
com zinco tiveram maiores taxas de parição (92%)
do que novilhas não suplementadas (62%) (43).
Em algumas regiões do Brasil tem sido encontrados baixos
teores de zinco nas pastagens (44, 45, 46). Portanto, o zinco
deve ser um componente obrigatório nas misturas minerais para
vacas leiteiras.

1.9 Cobre e Molibdênio
O cobre está
envolvido num grande número de complexos
enzimáticos que contém cobre (citocromo-oxidase, ceruloplasmina,
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lisil-oxidase, ácido ascórbico oxidase, eritrocupreina,etc) (47).
Em relação
à reprodução, a deficiência de cobre se
manifesta nas fêmeas como morte embrionária, atraso ou anulação
do cio, redução da taxa de concepção, aumento na retenção de
placenta e dificuldade de parição (47, 48).
A administração de sulfato de cobre tem melhorado
a
fertilidade
de novilhas com deficiência deste elemento
e
a suplementação de cobre tem aumentado a taxa de concepção em
vacas com níveis marginais de cobre sangüíneo.
O
cobre
está
envolvido na
manutenção
da
atividade
dos hormônios
hipofisários
lábeis no sangue (49).
Ele
facilita
a atuação da prostaglandina E2 (PGE2). A liberação de
cobre extracelular pode modular a ação da PGE2 na liberação dos
hormônios liberadores de LH (1).
Alterações reprodutivas relacionadas ao cobre podem ser
devidas
à deficiência de cobre ou a uma interferência na
utilização do mesmo. Infertilidade associada com estresse
ou depressão
do cio foi observada em vacas que estão
em
pastagens deficientes. A disponibilidade de cobre pode estar
reduzida devido a um excesso de outros minerais, tais como S, Fe,
Ca, Zn e Mo
ou
na presença de agentes redutores fortes. O
molibdênio
é conhecido pela capacidade de redução da reserva
de
cobre
no fígado (1).
Por
outro
lado, cobre e
cobalto
podem
ter
uma interação
positiva. A taxa de concepção no
bovino foi
aumentada de 53 para 67% mediante administração
parenteral de cobre (50) e o aumento foi maior (93%) após a
injeção
de
Cu
e
Co.
A suplementação com cobre e magnésio
também resultou num aumento de fertilidade (51).
O molibdênio é necessário para o funcionamento de algumas
metaloenzimas, tais como xantino-oxidase, aldeído oxidase e
sulfito oxidase (47). Entretanto as necessidades de Mo são
extremamente baixas e sua deficiência dificilmente ocorrerão em
condições de campo. Na prática, os problemas com molibdênio estão
relacionados com o excesso deste mineral. O Mo é antagônico
do
cobre e o seu excesso pode causar deficiência daquele (1).
As diarréias e perdas de peso são manifestações mais
dominantes
da
molibdenose
dos
bovinos.
As
vacas
têm
dificuldades de concepção e os touros jovens podem perder
totalmente a
libido com lesões testiculares e escassa
espermatogênese (47).
A toxicidade por molibdênio e a deficiência de Mo e Cu são
indistingüíveis, a menos que a ingestão de Mo e Cu sejam
conhecidas (47, 1). Em alguns levantamentos feitos no Brasil
têm-se verificado deficiência de cobre (44, 45, 52) e não foram
encontrados níveis excessivos de molibdênio (44). Isto leva a
crer que em nossas condições possa existir apenas uma deficiência
de cobre, sendo necessária a inclusão do mesmo nas misturas
minerais. Faz-se ressalva que o nível de cobre da dieta no deve
ser superior a 100 ppm (2).
1.10 Iodo
É um componente importante da tiroxina e, por isso, tem
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grande importância na função da glândula tireóide (3, 47).
O problema reprodutivo frequente pode ser uma manifestação
secundária
da
disfunção
da
tireóide,
resultante
de
uma
deficiência de Iodo de bovinos (48).
O efeito do I na reprodução pode ser atribuída a
sua
exigência na síntese de hormônios da tireóide e um efeito sobre a
função da tireóide fetal. O desenvolvimento fetal, durante
a deficiência
de
iodo, pode levar à
morte
embrionária, à
abortos, à ocorrência
de
natimortos ou nascimento de animais
com
papeira (bócio)
ou débeis e, freqüentemente, está
associado
com
gestação prolongada,
partos prolongados,
retenção de placenta e o
atraso na
involução uterina (53,3).
Baixos níveis séricos
de proteína ligada
ao
iodo (PBI) tem
sido registrados em rebanhos
com
uma alta incidência de
abortos, natimortos, ou nascimento de bezerros débeis
(53).
Deficiência de iodo também pode provocar cios silenciosos e
cistos foliculares (3). Taxas elevadas de PBI estão associadas
com o aumento da performance reprodutiva (1). A função ovariana
foi
afetada em bovino recebendo
dietas
moderadamente
deficiente de iodo por períodos prolongados (1), porém, em
trabalho mais recente (54) o hipotireoidismo (T4 abaixo de 20
ng/ml) induzido com o uso de propylthiouracil
incrementou a
resposta ovariana ao tratamento superovulatório, contudo, a
fertilidade pode ter sido diminuída pois o número de embriões
transferíveis não foi aumentado.
Hipotireoidismo
pode
também reduzir a
liberação
de
gonadotrofina da hipófise (55). A suplementação de iodo reduz
inseminações por concepção, ocorrência de natimortos e retenção
de placenta (56). Além disso, certas plantas do gênero brassica
(nabo,
colza,
amendoim,
soja)
apresentam
substâncias
bociogênicas
(28). Contudo,
Webster et al. (57) relataram que
que
vacas hipotireoideas tiveram aumento de secreção de GnRH e
Stewart
et
al.
(58)
observaram
aumento
da
secreção
de
gonadotropinas da hipófise anterior em novilhas.
A deficiência de iodo tem sido constatada
em bovinos
no
Brasil
(52),
porém o
importante é ressaltar
que as
concentrações acima de 50 ppm de iodo na dieta dos ruminantes
(2) estão associadas com aborto e teratogenias (1).

1.11 Manganês
Este mineral tem um papel importante na ativação de vária
enzimas
e na
síntese
de
mucopolissacarídeos
(piruvato
carboxilase, superoxido-desmutase,
glucosil-transferase)
(47)
e
também
de metaloenzimas
como
hidrolases,
quinases,
descarboxilases
e transferases
(55). O manganês atua
ativamente nos
processos
de redução,
tecidos
respiratórios,
formação
óssea,
crescimento, reprodução, formação sangüínea e
função endócrina (49).
Os principais sintomas de deficiência de manganês incluem
anestro,
retorno irregular do cio,
baixo
desenvolvimento
folicular, atraso na ovulação, reduzidas taxas de concepção,
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aumento da incidência de abortos (1, 3, 47), nascimento de
terneiros fracos, engrossamento das articulações (59, 54), menos
contratibilidade do útero e catarros genitais purulentos (3).
Os
mecanismos de ação do manganês na
prevenção
de
transtornos não são conhecidos. O manganês tem uma função na
síntese de esteróides (1).Existe uma relação entre a função do
manganês e a síntese de colesterol e a fertilidade, já que o
colesterol é a substância básica para a progesterona (3). Isso
explicaria a maior quantidade de manganês nos corpos lúteos em
florescimento. Outra função do manganês seria a sensibilização do
útero aos estrógenos (3).
1.12 Cobalto
O cobalto é necessário para a síntese microbiana de vitamina
B12. A utilização seletiva de cobalto livre versus a cobalamina
pelas organelas celulares sugere que o efeito metabólico do
cobalto
pode não estar limitado ao seu uso para síntese de B12
(49).
A deficiência de cobalto está
associada com anemia
e
fraqueza
geral
que
podem
indiretamente
resultar
em
infertilidade (48). A manifestação mais comum de deficiência de
cobalto é
a redução
da
taxa de concepção (48). Além disso
pode
apresentar
retardo
na
involução
uterina,
estros
silenciosos, ciclos
estrais irregulares,
atraso
na
puberdade,
abortos,
nascimento
de bezerros
fracos
e
ovários não funcionais (1).
A suplementação de cobalto, em rebanhos deficientes, aumenta
a taxa de concepção e reduz a incidência de cios irregulares ou
ovulações silenciosas (1).
No Brasil já foram detectadas deficiências de cobalto em
várias regiões (52, 44). Em geral, poder ocorrer deficiência de
cobalto, principalmente, em regiões de solos arenosos (44) ou
solos graníticos
(3).
A
maioria
dos
suplementos
minerais comercializados,
no
Brasil,
contém
quantidades
adequadas
de cobalto.

12

Conclusões

Vários
minerais
e vitaminas podem afetar
a
função
reprodutiva dos bovinos. Entretanto, a falta de informações
sobre as
funções
específicas
dos minerais e
vitaminas
nos
tecidos reprodutivos é
a maior limitação existente para
recomendação
de níveis
adequados
na
dieta,
visando
a
otimização da
função reprodutiva.
Levando-se em conta as dimensões continentais do território
brasileiro, ressalta-se a importância de levantamentos regionais
de deficiências para que se possa fazer o uso de formulações
específicas evitando, com isso excessos e/ou deficiências.
Normalmente a suplementação com cálcio, fósforo, sódio,
iodo, cobre, cobalto e zinco é necessária para os bovinos
leiteiros. A utilização de outros minerais
deve
ser feita
principalmente, se houver constatação específica de deficiência
ou no caso de animais de alta produção.
Quanto às vitaminas, somente a suplementação de vitamina A
é necessária,
principalmente,
quando
são
usadas
forragens conservadas na dieta dos animais.
A suplementação de minerais e vitaminas deve ser feita
preferencialmente,
através
do
fornecimento
junto
com
os
alimentos concentrados ou suplementos, pois o consumo "ad
libitum", normalmente
utilizados
pelos
criadores,
não
alcança
níveis adequados de ingestão.
É necessário que
se
desenvolvam
mais pesquisa sobre as
interrelações entre nutrição e reprodução, adequando-se os
modelos estatísticos para que as amostras sejam representativas e
possibilitem análises com maior confiabilidade. Até
que
se
conheçam mais dados sobre o
assunto é
recomendável que
os animais sejam alimentados de acordo
com
as exigências
nutricionais,
evitando
deficiência
ou
mesmo
excesso
no
fornecimento de nutrientes.
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