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INTRODUÇÃO
O aumento da eficiência produtiva e do retorno econômico
são os principais objetivos de fazendas leiteiras, assim como de
qualquer sistema de produção. Tecnicamente eficiência é definida
como a relação entre produção e o que se utiliza para atender
essa demanda. Assim só existem dois caminhos para aumentar a
eficiência dos rebanhos: aumentar a produção com o mesmo
investimento ou manter a produção reduzindo o desembolso.
Considerando que o custo de alimentação é o componente
que mais impacta no custo de produção em fazendas leiteiras, a
eficiência alimentar de forma generalizada é conceituada como a
quantidade de todo produto comercializado por unidade de
alimento consumido, podendo ser considerada como um ótimo
parâmetro de desempenho dos rebanho.
Segundo Mattos (2004) as principais causas de variação na
eficiência de produção de leite estão ligados ao processo de
aproveitamento dos alimentos, o tamanho corporal, forma de
utilização da energia dietética e a capacidade animal de
particionar o nutrientes (homeorrese).
O desenvolvimento de novas biotecnologias visando
melhorar a eficiência alimentar, parte da compreensão dos
processos fisiológicos, particularidades de cada fase de lactação.
Assim como, da evolução genética do rebanho, uma vez que
segundo Bauman et al. (1985), animal geneticamente superiores
diferem dos demais principalmente pela capacidade de melhor
utilizarem o nutrientes.
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A Somatotropina Recombinante Bovina (rBST) é
considerada uma das tecnologias mais extensivamente
investigadas na área da pecuária, resultando em diversos estudos
desenvolvidos e artigos publicados. Os primeiros resultados da
sua ação datam do início da década de 20 e desse tempo até
hoje, os estudos tem avaliado não somente sua resposta na
produção de leite, mas também na composição do mesmo,
segurança alimentar, relação do animal com a nutrição,
metabolismo, saúde, bem-estar e custo-benefício. Recentemente
novos trabalhos testando seu efeito como estimulador
imunológico tem ganhado destaque.
SOMATOTROPINA BOVINA
A somatotropina bovina é um hormônio produzido pela
hipófise anterior, também conhecido como hormônio do
crescimento ou GH (do inglês Growth Hormone), devido a sua
capacidade de regulação do crescimento animal. Na década de
20 descobriu-se que o extrato bruto de hipófise bovina atuava no
crescimento de ratos (EVANS e SIMPSON, 1931). Contudo além
de estimular o crescimento, a somatotropina também demonstrou
potencial galactopoiético em cabras (ASDELL, 1932).
Em trabalho desenvolvido por Asimov e Krouze (1937),
2000 vacas em lactação provenientes de diferentes fazendas,
foram submetidas a aplicação única do extrato de hipófise bovina.
Houve aumento temporário na produção de leite diária e ainda
identificaram diferença no comportamento desse aumento, sendo
maiores quanto melhor o manejo alimentar do rebanho.
A partir do ano seguinte, Folley e Young (1938)
desenvolveram estudos que comprovaram a somatotropina, como
sendo o componente do extrato bruto de hipófise a responsável
pelo efeito galactopoietico e ainda conseguiram caracterizar
alguns aspectos relacionados a resposta do hormônio como a não
alteração na composição do leite (atualmente questionável), maior
aumento de produção quando aplicado em animais em meio e
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final de lactação, assim como efeitos dose - resposta e o não
comprometimento da gestação.
Essas descobertas despertaram o interesse da área
empresarial. Em 1982 o primeiro estudo com somatotropina
recombinante bovina (rBST – um derivado sintético da
somatotropina bovina) foi conduzido por Bauman et al. juntamente
com a multinacional Monsanto e a americana Genentech, contudo
ainda com número reduzido de animais.
Crooker e Otterby (1991) conduziram o primeiro estudo
com administração prolongada de rBST e número considerável de
animais. Os autores concluíram que a administração de
somatotropina bovina em vacas leiteiras em lactação causa um
aumento na produção de leite (10% -15%) que persiste ao longo
do período de tratamento. Uma observação importante desse
estudo foi de que o benefício econômico máximo do uso da
somatotropina bovina pode ser alcançado quando utilizada em
animais com condição corporal adequada e máxima ingestão de
matéria seca.
Em fevereiro de 1994 a multinacional Monsanto lançou no
mercado americano o Posilac®, primeiro produto comercial a
base de rBST. Em 2008, a tecnologia foi vendida para Elanco
Sáude Animal. Atualmente existem dois produtos comerciais de
rBST comercializados no Brasil, Lactotropin® (Elanco Saúde
Animal) e Boostin® (LG Life Sciences) Saúde Animal).
UTILIZAÇÃO DO rBST
Produção e Composição do Leite
O rBST é um derivado sintético da somatotropina bovina
com diferenciação no perfil de aminoácidos. Dentre os efeitos, o
mais evidente e pesquisado é o aumento na produção do leite por
meio do controle homeorrético influenciado pelo status nutricional
do animal. O tratamento com rBST altera o metabolismo de
tecidos corporais periféricos modulando atividade enzimática
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celular e aumenta a absorção mamária de nutrientes para síntese
láctea (BAUMAN, 1992).
A maior parte dos estudos iniciais com rBST, tiveram como
objetivo identificar o efeito da dose na produção de leite. Hartnell
et al. (1991), demonstraram que há aumento linear na produção
de leite corrigida para 3,5% com o aumento da dose de rBST,
resultado este que corrobora com os encontrados por Bauman et
al. (1985) e Elvinger et al. (1988).
A utilização do rBST embora apresente uma variabilidade
entre estudos, proporcionou em média aumento de 3,0 kg de
leite/vaca/dia em primíparas e 4,3 kg de leite/vaca/dia em
pluríparas (corrigido para 3,5% de gordura; Dohoo et al., 2003).
Outra constatação descrita pelos autores é a ausência de efeito
“carry-over” do período, uma vez que a produção não diferiu na
lactação subsequente a aplicação do rBST.
Recentemente uma compilação de resultados oriundos de
26 trabalhos utilizando rBST publicada por St-Pierre et al. (2014),
demonstrou aumento médio de 4, 4.04, 0,14 e 0,14 kg/d de leite,
leite corrigido para gordura 3,5%, produção de gordura e proteína
respectivamente, quando comparado com animais controle,
indicando o efetivo aumento na produtividade sem efeitos
deletérios na saúde e bem estar animal.
Em recente trabalho publicado por Morais et al. (2017)
objetivando comparar o efeito de dois produtos comerciais a base
de rBST disponível no mercado Brasileiro na produção e
composição do leite de vacas provenientes de um rebanho
comercial, houve aumento de 3,12 kg de leite/vaca/dia para
primíparas e 5 kg de leite/vaca/dia para pluríparas, além de um
significativo redução na percentagem de gordura e aumento na
produção em kg/d de gordura e proteína (Tabela 1).
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Dohoo et al. (2003) descrevem que a produção de leite
tende a reduzir quando se aumenta o intervalo de aplicação.
Embora não tenha sido o objetivo do trabalho, Rivera et al. (2010)
trabalhou com 10 dias de intervalo de aplicação, encontraram
para o grupo tratado com rBST, aumento de 6,1 kg de leite
corrigido para 3,5 % de gordura/vaca/dia, em relação ao grupo
controle, resultado expressivamente superior a média encontrada
na literatura.
De maneira geral embora não exista um consenso, os
estudos não apontam diferença na composição do leite (em %),
porém destacam maior produção em kg/dia de gordura e proteína
em função do aumento da produção de leite.
CONSUMO E EFICIÊNCIA BIOLÓGICA
Em vacas suplementadas com bST além do aumento na
produção de leite também ocorre aumento na ingestão voluntária
de alimentos. Isso geralmente acontece após a 6ª à 8ª semana de
suplementação com rBST, e perpetua durante o intervalo de
aplicação. Para se obter uma considerável produção de leite
frente a suplementação com rBST, não são necessárias dietas
especiais ou ingredientes incomuns. Visto que as vacas tratadas
com rBST aumentam a ingestão voluntária de alimentos a fim de
suportar o aumento da produção de leite, (CHILLIARD, 1989;
BAUMAN, 1992).
O aumento da ingestão de alimentos decorrente da
utilização de rBST já foi relatado independente do tipo de dieta
(CHALUPA e GALLIGAN, 1989; CHILLIARD, 1989; PEEL e
BAUMAN, 1987), e sua intensidade depende da resposta na
produção de leite e da densidade de energia da dieta
(CHILLIARD, 1989). Em geral, vacas suplementadas com bST
ajustam sua ingestão voluntária a fim de captar os nutrientes
extras necessários para o aumento da síntese de leite. Embora
exista variação em relação ao efeito do rBST sobre a ingestão de
matéria seca em vacas leiteiras, estudos tem demonstrado que
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em animais suplementados com somatotropina aumentam em
média 1,5 kg/dia (HARTNELL et al., 1991; CHALUPA et al., 1996
e DOHOO, 2003). A eficiência biológica das vacas leiteiras
aumenta proporcionalmente com o aumento de produção. Os
requerimentos de mantença para energia e proteína da dieta
representam uma proporção reduzida dos requerimentos totais,
embora sejam constantes diante do nível de produção de leite.
Portanto, vacas produzindo mais leite necessitam aumentar a
ingestão de alimento para atender a essa produção extra. Isso
exige que as vacas sejam biologicamente mais eficientes, em
função da maior proporção dos nutrientes totais ingeridos serem
destinados à síntese de leite.
Bauman e McGuirre (1994) relataram que uma vaca
produzindo 25 kg de leite por dia usa aproximadamente 18% da
proteína e 38% da energia líquida da dieta para sua mantença, ao
passo que estes valores são reduzidos para 12% e 29%,
respectivamente, na vaca com produção média de 35 kg/dia. Essa
eficiência biológica também é demonstrada por Etherton (1994)
quando relata um aumento na produção de leite de 10 a 15%,
associado a um aumento de 12% na eficiência de produção em
vacas tratadas com rBST.
Segundo Bauman (1992), o ganho em eficiência de
produção de leite com o uso do rBST foi equivalente ao alcançado
com as biotecnologias da inseminação artificial e seleção genética
em quase duas décadas.
DESEMPENHO REPRODUTIVO
Muitas variáveis que não estão ligadas diretamente a
utilização do rBST podem alterar a performance reprodutiva dos
animais. Assim diversos estudos têm investigado os efeitos da
utilização de rBST em variáveis reprodutivas dos animais, em
especial, taxa de concepção (serviços por concepção), taxa de
prenhêz, dias em aberto (dias do parto até a 1º concepção) e
intervalo de partos.
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Segundo Buttler et al. (1989), a redução da taxa de
prenhez e aumento dos dias em aberto estão relacionados com o
aumento da produção de leite sem estabelecimento do consumo
de matéria seca (balanço energético negativo). Assim, a
diminuição na taxa de prenhêz e aumento dos dias em aberto
podem estar relacionados ao estado fisiológico que se encontra o
animal, fato independente da utilização do rBST (Hard et al.,
1988).
De acordo com Cole et al. (1992) e Kirby et al. (1997),
possíveis efeitos negativos associados a utilização de rBST
podem estar relacionados pela menor expressão de estro, o que
ocasiona menor taxa de inseminação por detecção de cio.
Lefebvre e Block (1992) sugerem que a utilização de rBST possa
influenciar os centros de comportamentais no cérebro que
controlam a expressão do estro, fazendo com que este
comportamento seja reduzido.
Santos et al., (2004) realizaram um estudo com 840 vacas
em lactação para avaliar os efeitos do rBST sobre a inseminação
em tempo fixo e com observação de estro. Em vacas primíparas,
a utilização de rBST não ocasionou efeito na detecção de estro
(73,8 vs. 72,4 do grupo controle). Porém, em vacas multíparas o
rBST tendeu a reduzir a taxa de detecção de estro (64,7 vs 79,6
do grupo controle).
Entretanto há evidências que a utilização de rBST traz
benefícios para a fertilidade das vacas (MOREIRA et al., 2002)
assim como de novilhas (LUCY et al., 1994). Isso ocorre em
decorrência dos efeitos positivos do GH (hormônio do
crescimento) e IGF-1 sobre as taxas de fertilização e
desenvolvimento embrionário.
SAÚDE ANIMAL
A administração de rBST A somatotropina bovina resulta
em um aumento da gluconeogênese no fígado, redução na
oxidação da glicose e uma diminuição no efeito inibitório da
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insulina na síntese de glicose hepática aumentando assim a
glicemia (Bauman et al., 1989).
Estudos descobriram que vacas administradas com baixas
doses de somatotropina bovina recombinante (rbST) no período
de transição teve um aumento na DMI (Gulay et al., 2007; Gohary
et al., 2014). Contudo em função do número de animais testados
e as diferenças em doses e frequencia de tratamento novos
trabalhos testando a interação desses fatores precisam ser
apresentados.
Durante a 78ª reunião da Organização da Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO), o comitê para saúde
mundial demonstrou que estudos clínicos e epidemiológicos com
animais produtores de leite para consumo humano tratados com a
formulação rBST aprovada pela U.S. Food and Drug
Administration (FDA) realizados de 1998 até 2013, não apontaram
aumento do risco de mastite clínica, embora a diferença entre
vacas suplementadas e não suplementadas com rbST não tenha
sido estatisticamente significativo.
Recentemente Silva et al. (2015) encontraram aumento de
IGF-1, intensidade e expressão de adesão celular, intensidade
fagocitária e estresse oxidativo por polimorfonucleares ao
tratarem vacas com125 mg de rBST a cada 7 dias de -21 até +21
dias relativos ao parto, além da redução da incidência de metrite.
Silva et al. (2017) apontaram que ¼ da dose comercial (125 mg)
pode ser utilizado para reduzir incidência de retenção de placenta
e metrite.
VIABILIDADE ECONÔMICA
O estudo da viabilidade econômica de uma tecnologia
necessita de uma avaliação criteriosa com relação a forma de
analisar dos dados. Para tanto diversas técnicas estatísticas são
desenvolvidas na tentativa de mimetizar o real impacto do uso
dessa ferramenta.
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Em simulação realizada por Carvalho (2001) o retorno
econômico da utilização do rBST foi de R$ 1.32 para cada real
investido. O autor também destaca que o ponto de equilíbrio do
rBST encontrava-se em 2,5 litros/vaca/dia, ao considerar: o custo
diário de aplicação do produto; aumento estimado de produção de
leite; aumento no consumo e preço do leite.
Dados obtidos de um grupo de 108 fazendas leiteiras
participante do programa Educampo em Minas Gerais analisados
no período de abril/16 a março/17, demonstraram uma diferença
de 2,65 litros /vaca/dia, (não é possível atribuir significância a
essa diferença) valor de redução 15% em relação aos rebanhos
que não recebiam rBST (NASCIF, 2017). Contudo na comparação
o autor destaca que o custo de produção para rebanhos que
utilizam a tecnologia foi 7%, acréscimo este atribuído não
somente a compra do hormônio mas também, ao aumento de
ingestão de matéria seca .
Na tentativa de estimar o impacto da utilização do rBST no
custo de produção de leite ao longo de duas décadas (1994 até
2013), Tauer (2016) propôs a utilização da ferramenta matemática
conhecida como Propensity Score Matching – PSM. O autor
verificou uma diminuição anual no custo de produção variando de
U$ 0.24 (não difere de zero) até U$ 3,42 para cada 100 Kg de
leite produzido, sendo que apesar da variação ao combinar
resultados de todos os anos em um modelo PSM, houve redução
no custo de U$ 2,67 por 100 Kg de leite produzido o que seria
equivalente a 5,5 % no custo geral de produção.
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