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Como prevenir
a contaminação por 

micotoxinas, prejudiciais ao 
bem-estar do rebanho e à 

produção de leite

Manejo de
Micotoxinas RUMINANTES



α

O principal objetivo das fazendas produtoras de leite 
é fornecer às empresas de laticínios, leite de alta 
qualidade que possa ser convertido em produtos 
lácteos altamente nutritivos e adequados para 
consumo humano. A qualidade do leite é determinada 
pela composição de seus nutrientes (gordura, proteína, 
lactose, vitaminas e minerais) e o nível de contaminantes 
ou compostos indesejáveis   (isto é, patógenos, células 
somáticas, antibióticos, pesticidas e toxinas, como 
a aflatoxina M1). Portanto, toda fazenda leiteira 
visa a maximizar o nível de componentes nutritivos 
e a minimizar os níveis de contaminantes no leite. 

Sabe-se que muitos fatores nas fazendas influenciam 
na composição e qualidade do leite. Isso inclui a raça 
da vaca, fatores ambientais, nutrição, manejo, higiene, 
armazenamento e transporte. Já é sabido que muitos 
fatores nutricionais podem favorecer a presença de 
contaminantes e de compostos indejáveis no leite. O  
consumo de alimentos contaminados por micotoxinas 
(principalmente com aflatoxina B1 [AFB1]) pode levar 
ao aparecimento de micotoxinas (principalmente 
aflatoxina M1 [AFM1]) no leite. Apesar da AFM1 ser a 
principal micotoxina transferida do alimento para o 
leite, outras micotoxinas podem ser transferidas em 
taxas mais baixas e podem contribuir para reduzir 
a qualidade do leite. Ocratoxina Alfa, Toxina T-2,  
Deoxinivalenol e Zearalenona são toxinas que também 
podem ser transferidas para o leite quando as vacas 
ingerem rações altamente contaminadas. Além disso, o 
consumo de alimentos contaminados por micotoxinas  
pode reduzir o conteúdo de gordura e proteína e 
aumentar a contagem de células somáticas (CCS) a 
carga bacteriana no leite; todos os quais contribuem 
para reduzir significativamente a qualidade do leite.

Produção e
qualidade 

do leite

Qualidade do leite

Componentes nutritivos Contaminantes

MAXIMIZANDO
• Gordura
• Proteína
• Lactose
• Vitaminas
• Minerais

MINIMIZANDO
• Patógenos
• Células somáticas
• Aflatoxina M1
• Antibióticos
• Pesticidas
• Várias toxinas

Impactos das micotoxinas na
qualidade do Leite
Aflatoxinas

Concentração de 
proteínas e de gorduras CCS e carga bacteriana



Diagnóstico 
dos problemas 

causados por 
micotoxinas

Micotoxinas são metabólitos tóxicos 
produzidos por fungos que crescem 
em alimentos para animais incluindo 
pastagens, forrageiras, grãos e 
subprodutos. Centenas de micotoxinas 
têm sido identificadas, e uma espécie de 
fungo, sozinha, pode produzir diferentes 
tipos de micotoxinas.

Exposição crônica: muitas vezes, os 
problemas são causados por baixas 
concentrações de micotoxinas, sendo 
contabilizados como “problemas comuns 
em vacas”, especialmente com vacas 
recém-paridas.
Exposição aguda: consumo de altas 
concentrações de micotoxinas podem 
dar origem a sintomas que incluem 
quedas abruptas na produção de leite e 
no consumo, abortos, claudicação e, nos
casos mais graves, mortalidade.

Efeitos negativos
das micotoxinas
em ruminantes

O que são as 
micotoxinas?

Os sintomas geralmente são subclínicos 
e inespecíficos, podendo ser facilmente 
confundidos com outros distúrbios. Baixa 
resposta a tratamentos veterinários é 
frequentemente um indicador de que 
micotoxinas podem estar envolvidas. 
A praticidade do teste rotineiro de 
micotoxinas nos alimentos na fazenda é 
limitada pela precisão da amostragem e 
pelos custos envolvidos.

Impactos das micotoxinas na
qualidade do Leite
Aflatoxinas

Concentração de 
proteínas e de gorduras CCS e carga bacteriana



Identificar se as micotoxinas estão causando 
problemas de saúde e desempenho pode ser 
extremamente difícil. Algumas delas, como 
a zearalenona, afetam predominantemente a 
reprodução, o que pode facilitar o diagnóstico. 
Quando as micotoxinas estão em níveis tão elevados 
a ponto de causar infecções agudas com mudanças 
drásticas na produção de leite e na saúde dos 
animais, o diagnóstico pode ser também um pouco 
mais fácil. Entretanto, os desafios mais comuns 
normalmente são causados por micotoxinas em 
níveis baixos e os efeitos na saúde são subclínicos. 
A presença de micotoxinas nos alimentos está 
frequentemente ligada ao aumento da incidência 
de distúrbios metabólicos, como cetose, retenção 
de placenta, deslocamento de abomaso, mastite, 
metrite, claudicação, aumento na  contagem de 
células somáticas (CCS) e, consequentemente, leve 
diminuição da produção de leite. As micotoxicoses 
subclínicas causadas especialmente por  
tricotecenos reduzem a lucratividade, diminuindo 
a produção de leite e sua concentração de gordura 
e aumentando as despesas com tratamentos 
veterinários. As micotoxinas podem ser o principal 
agente causador de problemas agudos de saúde 
ou problemas de produção em um rebanho leiteiro, 
mas é mais provável que seja um fator que contribui 
para problemas crônicos, como maior incidência 
de doenças, baixo desempenho reprodutivo e 
produtivo. Micotoxinas exercem seus efeitos 
através de vários mecanismos primários: redução 
do consumo e da absorção de nutrientes, alteração 
do metabolismo ruminal e dos sistemas endócrino 
e exócrino e supressão do sistema imunológico. 
O reconhecimento do impacto das micotoxinas 
na produção animal é limitado pela dificuldade 
de diagnóstico. Os sintomas geralmente são 
inespecíficos e podem ser o resultado de soma de 
fatores, tornando o diagnóstico difícil ou impossível 
devido aos sinais clínicos amplos e complexos.

As micotoxinas são 
uma ameaça para 
os ruminantes?



 
 

O que precisamos saber sobre    
aflatoxinas em ruminantes

A aflatoxicose é a doença causada pelo consumo de altas concentrações de
aflatoxinas. Em baixas concentrações de ingestão, geralmente, não há 
sintomas visuais de aflatoxicose e, como tal, o problema é muitas vezes 
despercebido. Contudo, altas concentrações de aflatoxinas ou exposição 
prolongada a baixas concentrações causam sintomas visuais em bovinos e, 
especialmente, em bezerros. Bovinos de corte e de leite são mais suscetíveis 
à aflatoxicose do que ovelhas e cavalos. Em todas as espécies os animais 
mais jovens são mais sensíveis do que os animais maduros. Animais em 
gestação ou ainda em crescimento sofrem menos com a aflatoxicose do 
que animais jovens, porém, são mais sensíveis do que animais maduros 
como, por exemplo, machos reprodutores. Redução de consumo, da taxa 
de crescimento e da eficiência alimentar são sinais predominantes de 
intoxicação crônica por aflatoxinas. Além disso, apatia, perda de peso, pelos 
ásperos e diarréia leve podem ser observados nos animais. Anemia junto a 
hematomas e hemorragias subcutâneas também são sintomas frequentes 
de aflatoxicose. Aflatoxicose pode causar ciclos estrais anormais (muito 
curtos ou muito longos), prejudicar a eficiência reprodutiva e aumentar 
abortos. Outros sintomas incluem comprometimento da resposta do sistema 
imunológico, aumento da suscetibilidade a outras doenças e prolapso retal.

O diagnóstico de aflatoxicose é frequentemente difícil devido a variações 
nos sinais clínicos, condições patológicas e presença de doenças infecciosas 
devido à supressão do sistema imunológico. 

Além disso, em condições comerciais, mais de uma micotoxina pode   
estar presente em qualquer alimento contaminado e isso torna o 
diagnóstico definitivo de aflatoxicose bastante difícil. Os efeitos da 
contaminação por aflatoxina tanto como a progressão da doença 
dependem da gravidade dos danos no fígado.

Assim, uma vez que os sintomas são evidenciados, o prognóstico 
é geralmente mau. O tratamento deve ser direcionado aos animais 

severamente afetados no rebanho e devem ser tomadas medidas 
para evitar o agravamento da intoxicação. Infelizmente, a maioria 

das vacas em lactação não exibe sintomas visuais significativos 
apesar do teste positivo para aflatoxinas em leite e, como tal, 

a prevenção é a melhor maneira de enfrentar esse problema.

A maioria das micotoxinas podem causar danos para 
animais e também para humanos. Por isto, um amplo quadro 
legislativo referente ao seu monitoramento n cadeia de 
suprimento de alimentos tem sido desenvolvido em 
vários países. A aflatoxina B1, por exemplo, é a substância 
cancerígena mais conhecida. A aflatoxina M1 é a substância 
natural metabolizada da aflatoxina B1 e tem uma alta taxa 
de transição para produtos de origem animal, como o leite. O 

leite fresco pode ser regularmente verificado para aflatoxina 
M1 com o objetivo de verificar se este produto pode ser usado 

com segurança na cadeia alimentar humana.

A taxa de transferência das aflatoxinas em alimentos contaminados 
para o leite em vacas leiteiras fica ao redor de 1 a 2%. No entanto, 

em vacas de alta produção, que consomem quantidades significativas 
de alimentos concentrados, a taxa de transferência de aflatoxina M1 para 

o leite pode exceder 6%.   

 
 
 

  



Os ruminantes são considerados relativamente 
resistentes a micotoxinas pela capacidade da sua 
microbiota ruminal de desintoxicar naturalmente 
algumas toxinas. Contudo, vacas leiteiras expostas 
a algum tipo de estresse, doentes e/ou em lactação, 
podem ter uma aumentada taxa de passagem no rúmen 
ou depressão da microflora ruminal e, portanto, não 
serem capazes de desnaturar todas as toxinas nos 
alimentos contaminados. O mesmo efeito é observado 
em bezerros, que são mais suscetíveis a micotoxinas, 
pois o rúmen não está completamente desenvolvido. 
Um fator importante na absorção das micotoxinas nos 
ruminantes é a fermentação ruminal. A tabela 2 mostra 
um resumo do nível da bioconversão de micotoxinas no 
rúmen e transferência para o leite.

 Bioconversão ruminal e transferência de micotoxinas dos alimentos para o leite

Micotoxina Principal produto do Redução de potência  Taxas estimadas de
  metabolismo ruminal biológica transferência para o leite 

Aflatoxina B1 Aflatoxicol Mínimo 0-12,4 µg/L
  Aflatoxina M1 Mínimo 2,0-6,2%
Fumonisina B1 Inalterado Inalterado 0-0,05%
Ocratoxina A Ocratoxina α Significativo ND
Toxina T-2 Vários Significativo 0,05-2%
DON  De-epoxi DON (DOM-1) Significativo DON: 0,0001-0,0002%
    DOM-1: 0,0004-0,0024%
Zearalenona α-Zearalenol Nenhum 0,06-0,08%

ND = Não determinado; DOM-1 = metabolito-1 de desoxinivalenol
Tabela adaptada de Fink-Gremmels et al., 2008

As micotoxinas, em grandes doses, podem ser o 
agente primário que causa problemas agudos de 
saúde ou de produção no rebanho leiteiro. Contudo, 
é mais provável que as micotoxinas contribuam para 
problemas crônicos, que incluem maior incidência 
de doenças, baixo desempenho reprodutivo ou 
produção de leite reduzida. A degradação ruminal 
de micotoxinas ajuda a proteger as vacas contra 
toxicidade aguda, mas pode contribuir para 
problemas crônicos associados ao consumo a longo 
prazo de baixas concentrações de micotoxinas. A 
degradação ruminal de micotoxinas pode ter
ajudado a mascarar seus efeitos em vacas leiteiras, 
reconhecidos nos últimos anos. Isso ocorre porque 
o aumento de produção tem exigido mais cuidados 
com as vacas, e o setor tem prestado mais atenção 
ao gerenciamento de micotoxinas.

O rúmen como um
desintoxicante 
natural

Degradação 
Ruminal

Tabela 2



 
 

1)  redução de consumo

2) absorção reduzida de nutrientes

3) alteração dos sistemas endócrino e exócrino

4) função imune suprimida

5) alteração da microbiota ruminal 

O reconhecimento do impacto das micotoxinas na produção animal foi limitado pela dificuldade de diagnóstico. 
A progressão e a diversidade dos sintomas são confusas, dificultando o diagnóstico. A dificuldade do diagnóstico 
é aumentada devido a pesquisas limitadas, ocorrência de micotoxinas múltiplas, distribuição não uniforme, 
interações com outros fatores e problemas de amostragem e análise. Devido à dificuldade de diagnóstico, a 
determinação de um problema de micotoxinas se torna um processo de eliminação e associação.

Certos princípios básicos podem ser úteis:

• As micotoxinas devem ser consideradas como um possível fator primário, resultando em perdas de produção e
aumento na incidência de doenças.

• Sintomas documentados em ruminantes ou outras espécies podem ser usados   como um guia geral para os
sintomas observados em campo.

• Efeitos sistêmicos e danos específicos aos tecidos-alvo podem ser usados   como um guia para possíveis causas.

• Os exames depois da morte podem indicar apenas irritação intestinal, edema ou tecido com inflamação
generalizado.

• Devido aos efeitos imunossupressores das micotoxinas, o aumento da incidência de doenças ou doenças atípicas
pode ser observado.

• Respostas à adição de adsorventes na dieta ou diluição do alimento contaminado podem ajudar no diagnóstico.

• As análises dos alimentos devem ser realizadas, mas a amostragem precisa é um grande problema.

Os sintomas geralmente são inespecíficos e podem ser amplos. Sintomas 
resultam de uma progressão de efeitos ou de doenças oportunistas, tornando 
o diagnóstico difícil ou impossível devido aos sinais clínicos complexos com 
uma ampla diversidade de sintomas. Os sintomas variam dependendo das 
micotoxinas envolvidas e de suas interações com outros fatores de estresse, 
e os animais podem exibir poucos ou muitos sintomas variados. Quanto 
mais as vacas estão estressadas, como vacas recém-paridas, mais elas são 
afetadas, talvez porque seus sistemas imunológicos já estejam deprimidos. 
Os sintomas podem incluir: produção reduzida; consumo reduzido; diarréia 
intermitente (às vezes com sangue ou cor muito escura); desuniformidade; 
pelos e pelagem ásperos; e desempenho reprodutivo reduzido, incluindo ciclos 
estrais irregulares, mortalidade embrionária, vacas prenhas mostrando 
estro e diminuição das taxas de concepção. Geralmente existe um aumento 
na incidência de doenças; como deslocamento de abomaso, cetose, retenção 
de placenta, metrite, mastite e fígado gorduroso. As vacas não respondem 
bem à terapia veterinária.

Micotoxinas
exercem seus

efeitos através 
de várias 

maneiras:



Esquema de risco de micotoxinas

Aumento da incidência
de distúrbios metabólicos:

 - cetose
 - retenção de placenta
 - deslocamento de abomaso
 - mastite
 - metrite
 - claudicação
 - CCS elevado
 - microbiota ruminal alterada

Problemas 
de saúde

Produção
de leite e

problemas de 
qualidade



Esquema de risco de micotoxinas

•  Exposição crônica:
(concentrações baixas)

 Pequenos aumentos em
“problemas comuns 
em vacas leiteiras”, 
especialmente em
recém-paridas

• Exposição aguda:
 (concentrações altas)

 - redução drástica da
produção de leite

- abortos
- claudicação
- mortalidade

genética

estação

nutrição

gestão

higiene

armazenamento

transporte

• redução no consumo
• absorção reduzida de nutrientes
• alterações nos sistemas endócrino e exócrino,
• supressão do sistema imunológico
• Alteração no metabolismo ruminal

Contaminantes ou compostos
indesejáveis:  

 - microrganismos
 - células somáticas
 - aflatoxina M1
 - antibióticos
 - pesticidas
 - outras toxinas

Composição de nutrientes:

 - gordura
 - proteína
 - lactose
 - vitaminas 
 - minerais 

Micotoxinas

• pastagem
• forragens
• cereal
• subprodutos
• feno
• etc.

Alimento

Produção
de leite



Micotoxinas economicamente 
importantes e seus efeitos
em ruminantes

Deoxinivalenol (DON):
O gado leiteiro que consome dietas contaminadas principalmente com DON (2,5 ppm) respondeu 
favoravelmente (1,5 kg de leite, P <0,05) à inclusão dietética de um inativador de micotoxinas, fornecendo 
evidências circunstanciais que o DON pode reduzir a produção de leite (Diaz et al., 2001).

Os relatórios de campo ajudam a substanciar essa associação (Gotlieb, 1997). Resultados de um estudo 
canadense usando 6 vacas em primeira lactação por tratamento durante a lactação (média de 19,5 
kg de leite) mostraram que as vacas, ao consumirem dietas contaminadas com DON, (2,6 a 6,5   ppm) 
tendiam (P <0,16) a produzir menos leite (13% ou 1,4 kg) do que as vacas que consumiram dieta não 
contaminada (Charmley et al., 1993). 

O DON foi associado com a função ruminal alterada (Seeling et al., 2006) e fluxo reduzido de  proteína 
para no duodeno (Danicke et al., 2005).

O ácido fusárico interage com o DON para causar efeitos de vômito, que foi anteriormente atribuídos 
ao DON sozinho e resultou no uso do nome trivial de vomitoxina para DON (Smith e MacDonald, 1991).

Observação: acredita-se que o DON sirva como marcador, indicando que o alimento está exposto a uma 
situação propícia para o crescimento de fungos e possível formação de várias micotoxinas.

+

+

+

+

DON:
diminui a ingestão
de alimento

menor função ruminal/
eficiência alimentar

menor produção de leite e 
gordura do leite



Toxina T-2:
Em bovinos leiteiros, a toxina T-2 tem sido associada a gastroenterites, hemorragias 
intestinais (Petrie et al., 1977) e morte (Hsu et al., 1972).

A toxina T-2 na dieta a 640 ppb por 20 dias resultou em fezes com sangue, enterite, 
úlceras ruminais e morte (Pier et al., 1980). 

Weaver et al. (1980) mostrou que a toxina T-2 estava associada à recusa de alimentos e a 
lesões gastrointestinais em vacas.

Kegl e Vanyi (1991) observaram diarréia com sangue, baixo consumo da dieta, diminuição 
da produção de leite e ausência de ciclo estral em vacas expostas à toxina T-2.

Imunoglobulinas séricas e proteínas complementares foram reduzidas em bezerros que 
receberam T-2 toxina (Mann et al., 1983).

Gentry et al. (1984) demonstrou uma redução na contagem de glóbulos brancos e 
neutrófilos em bezerros.

McLaughlin et al. (1977) demonstrou que a base primária da imunidade reduzida em função 
da toxina T-2 é a síntese proteica reduzida.

+

Zearalenona (ZEA):
Em um estudo com novilhas recebendo 25 ppm de ZEA, a taxa de concepção foi reduzida em 
cerca de 25% (Weaver et al., 1986).

Vários relatos de casos relacionaram a ZEA a respostas estrogênicas em ruminantes, incluindo 
abortos (Khamis et al., 1986). Os sintomas incluíram vaginite, secreções vaginais, baixo 
desempenho reprodutivo e aumento das glândulas mamárias de novilhas virgens.

Dietas com cerca de 660 ppb de ZEA e 440 ppb de DON resultaram em baixo consumo, produção 
de leite deprimida, diarréia, aumento de infecções do trato reprodutivo e falha reprodutiva total 
(Coppock et al., 1990).

A ZEA no sangue e os metabólitos (“zearalenona”) foram medidos para estimar a ingestão de ZEA 
(Towers et al., 1995). Rebanhos leiteiros com baixa fertilidade apresentaram concentrações mais 
altas de “zearalenona” no sangue. As vacas foram examinadas individualmente por palpação e 
as que foram detectadas em ciclo estral tinham concentrações mais baixas de “zearalenona” no 
sangue do que aquelas que não estavam ciclando.
Neste estudo, problemas reprodutivos em bovinos leiteiros foram associados à ZEA na dieta.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

T/HT2:
distúrbios digestivos

redução nas
funções ruminais

acidose por laminite

ZEA: hiperestrogenismo 
(inchaço de vulva e de 
glândula mamária)

sem prenhez, perda 
embrionária e problema 
com ovários

sem bezerro, sem leite



Alcalóides do ergot (ERG)
O ergotismo causa principalmente uma condição gangrenosa ou nervosa nos animais. Os sintomas 
estão diretamente relacionados às concentrações da dieta e incluem ganhos de peso reduzidos, 
claudicação, menor produção de leite, agalactia e supressão imunológica (Robbins et al., 1986).

Festuca infectada com Neotyphodium sp. ou Epichloe sp. pode conter alcalóides tóxicos associados 
à “toxicidade de festuca” (CAST, 2003). Os sintomas incluem ganhos de peso mais baixos, pelagem 
áspera, aumento da temperatura corporal, agalactia, concepção reduzida e necrose gangrenosa 
das extremidades, como pés, cauda e orelhas.

Fumonisinas (FUM):
Dezoito novilhos foram alimentados com 148 ppm de FUM por 31 dias (Osweiler et al., 1993). Foram 
encontradas lesões hepáticas leves em dois dos seis bezerros e o grupo apresentou blastogênese 
linfocitária e elevação de enzimas indicadoras de lesão hepática.

Vacas leiteiras (Holandês e Jersey) alimentadas com dietas contendo 100 ppm de FUM por 
aproximadamente 7 dias antes do início da lactação e por 70 dias depois demonstrou menor produção 
de leite (6 kg/vaca /dia), explicado principalmente pela redução de consumo da dieta (Diaz et al., 2000).

Acredita-se que a transferência de FUM da dieta para o leite é insignificante (Scott et al., 1994).

FUM:  perda de peso 
Diarréia/hemorragia        

Ocratoxina A (OTA)
No gado, a OTA é rapidamente degradada no rúmen (para ocratoxina-alfa) e, portanto, tem pouca importância, 
a menos que seja consumida por bezerros pré-ruminantes jovens (Sreemannarayana et al., 1988).

Em dietas com alto teor de concentrado, a OTA da dieta sofre menor degradação no rúmen e, portanto, pode 
ser mais tóxica nessas situações (Hohler, et al., 1999).

O feno de alfafa mofado contendo Aspergillus ochraceus foi associado à produção de OTA e relacionado a 
abortos em bovinos (Still et al., 1971).

A OTA na forragem mofada também tem sido a causa na morte de bovinos (Vough e Glick, 1993).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

diminuição da produção 
de leite

ERG: vasoconstrição de 
vasos sanguíneos periféricos

necrose do casco morte



Aflatoxina (AFL)
Os sintomas de aflatoxicose aguda em mamíferos incluem: inapetência, letargia, ataxia, pelos 
ásperos, pálidos, e fígado gorduroso e aumentado. Os sintomas da exposição crônica à AFL 
incluem redução da eficiência alimentar e produção de leite, icterícia e diminuição do apetite. 
A AFL diminui a resistência a doenças e interfere na imunidade induzida pela vacina (Diekman 
e Green, 1992).

Em bovinos de corte, Garrett et al. (1968) mostrou efeito no ganho de peso e ingestão com 
dietas contendo 700 ppb de AFL. No entanto, se o aumento no peso do fígado for usado   como 
critério de toxicidade, 100 ppb seria considerado tóxico para bovinos de corte.

A produção e a saúde dos rebanhos leiteiros podem ser afetadas com concentrações de AFL 
na dieta acima de 100 ppb, o que é uma quantidade consideravelmente superior ao que seria 
avaliado como ilegal no leite (Patterson e Anderson 1982).

Guthrie (1979) mostrou que quando vacas leiteiras em situação de campo estavam consumindo 
120 ppb de AFL, a eficiência reprodutiva diminuiu e quando a dieta foi alterada para uma dieta 
sem AFL, a produção de leite aumentou em mais de 25%.

Applebaum et al. (1982) mostraram que a produção de leite foi reduzida em vacas que 
consumiram AFL impuro produzido pela cultura, mas a produção não foi significativamente 
afetada por quantidades iguais de AFL puro.

+

+

+

+

+

AFL: trânsito de micotoxinas 
para o sangue em 6 horas

aflatoxina M1 
no leite

rejeição do leite pela 
planta de processamento



 Concentração de contaminação por micotoxinas na alimentação de ruminantes [ µg/kg]

“Risco baseado na concentração
de micotoxinas” Baixo Médio Alto Crítico

B-tricotecenos (DON, AcDON, NIV, FusX) 

Bezerro <300 300-1000  1000-5000 5000
Bovinos de leite e corte <1000 1000-2000 >2000 10000

A-tricotecenos (toxina T-2, toxina HT-2, DAS) 

Bezerro e vaca leiteira <50 50-100 100-500 500
Bovinos de corte <50 50-100 100-500 500

Zearalenona

Bezerro <100 100-250 250-1250 1250
Vaca leiteira <100 100-200 200-1000 1000
Bovino de corte <200 200-300 30-1500 1500

Ocratoxina A 

Bezerro <80 80-300 300-1500 1500
Vaca leiteira <100 100-500 500-2500 2500
Bovino de corte <200 200-500 500-1000 1000

Fumonisinas B1 + B2 

Bezerro e vaca leiteira <2000 2000-4000 4000-25000 25000
Bovinos de corte <5000 5000-20000 20000-100000 100000

Aflatoxina B1 

Vaca leiteira <10 10-40 40-60 60
Bezerro <5 5-20 20-30 30

Alcalóides de Ergot

Bezerro, vacas leiteiras e gado de corte <100 100-400 400-2000 2000
Dosagem do produto Adisseo   
recomendada na dieta
Unike® Plus [kg/ton] 0,5 1,0-1,5 2-2,5
Unike® Plus [g/cabeça/dia] 10-15 20-25 30+

As tabelas acima devem ser consideradas como um guia para contaminação de 
um tipo de micotoxina. O impacto negativo depende não apenas da concentração 

e tipo de contaminação por micotoxinas, mas também do estado geral de 
saúde do animal e do ambiente. Todos as concentrações de micotoxinas 

devem ser considerados inseguros, mas as concentrações mais altas 
carregam maiores riscos para a saúde animal. Baixas concentrações de 
ingestão de micotoxinas podem ter efeito prejudicial sobre o sistema 
imunológico, o que é um obstáculo para um ótimo desempenho. 
Concentrações muito baixas de aflatoxina B1 são essenciais para a 
manutenção da baixa transferência de aflatoxina M1 para o leite (o 
limite legal na UE é de 0,05 µg/kg de leite).

Tabela 3



 Sintomas causados por micotoxinas em vacas leiteiras em diferentes concentrações de contaminação alimentar

  Desafio de micotoxina  Desafio de micotoxina  Desafio de micotoxina 
  BAIXO MÉDIO ALTO

B-tricotecenos
(DON, AcDON, NIV, FusX) 

A-tricotecenos
(toxina T-2, toxina HT-2
DAS)

Zearalenona

Ocratoxina A

Fumonisinas
B1 e B2

Aflatoxina B1

Alcalóides do ergot

Os sintomas de uma micotoxicose podem estar presentes ou ausentes, pois dependem do tipo de micotoxina, da 
quantidade e da duração da exposição, da idade, da saúde e do sexo do indivíduo exposto.

Redução de consumo,
Apatia, Diarreia/Fezes Moles,

Distúrbios Digestivos, Infertilidade,
Letargia, Produção Reduzida de Leite,

Eficiência Alimentar Reduzida,
Imunidade Reduzida

Apatia, Distúrbios Digestivos,
Produção Reduzida de Leite,

Imunidade reduzida

Síndrome Hiperestrogênica,
Cio Irregular, Redução do

Desempenho

Sem sinais clinicos

Produção Reduzida de Leite,
Eficiência Alimentar Reduzida,

Crescimento Reduzido,
Imunidade Reduzida

Contaminação do Leite,
Produção Reduzida de Leite,

Eficiência Alimentar Reduzida,
Imunidade Reduzida

Termorregulação Prejudicada, 
Claudicação, Produção Reduzida de 
Leite, Eficiência Alimentar Reduzida,

Crescimento Reduzido

Redução de Consumo, Apatia,
Diarreia/Fezes Moles, Distúrbios 

Digestivos, Recusa de Alimentos, Aumento 
da Contagem de Células Somáticas, 

Infertilidade, Letargia, Produção Reduzida 
de Leite, Eficiência Alimentar Reduzida, 

Crescimento Reduzido, Imunidade Reduzida, 
Redução no Desempenho Reprodutivo, 

Redução das Funções do Rúmen

Apatia, Distúrbios digestivos,
Produção Reduzida de Leite,

Eficiência Alimentar Reduzida,
Crescimento Reduzido, Imunidade

Reduzida, Desempenho Reprodutivo 
Reduzido, Redução das Funções do Rúmen

Atraso na Maturidade Sexual,
Edema do Úbere, Síndrome do 

Hiperestrogênico, Infertilidade, Cio 
irregular, Prolapso Vaginal ou Retal

Pseudo-prenhez, Desempenho
Reprodutivo Reduzido

Sem sinais clínicos

Desordens digestivas,
Produção Reduzida de Leite,

Eficiência Alimentar Reduzida,
Crescimento Reduzido,

Imunidade Reduzida

Distúrbios Digestivos, Anemia,
Aumento da Contagem de Células 
Somáticas, Contaminação do Leite,

Produção Reduzida de Leite, 
Eficiência Alimentar Reduzida,

Crescimento Reduzido, Imunidade
Reduzida, Desempenho Reprodutivo 

Reduzido

Termorregulação Prejudicada,
Infertilidade, Claudicação,

Produção Reduzida de Leite,
Eficiência de Alimentação Reduzida,

Crescimento Reduzido

Redução da Ingestão de Alimentos,
Apatia, Diarreia/Fezes Amolecidas,
Distúrbios Digestivos, Infertilidade,

Letargia, Redução da Produção de Leite,
Eficiência Alimentar Reduzida,

Imunidade Reduzida

Anorexia, Diarréia com Sangue, Apatia,
Distúrbios Digestivos, Recusa de Alimentos, 

Aumento da Contagem de Células Somáticas, 
Aumento da Mortalidade, Hemorragia nos 

Órgãos Internos, Claudicação, Letargia, Lesão 
Hepática, Malformação do Embrião/Feto, 

Produção Reduzida de Leite, Eficiência Alimentar 
Reduzida, Crescimento Reduzido, Imunidade 

Reduzida, Desempenho Reprodutivo Reduzido, 
Funções Ruminais Reduzidas, Lesões Cutâneas, 

Nascimentos de Natimortos

Aborto, Maturidade Sexual Adiada,
Edema do Úbere, Mamilos / Úbere

ou Glândulas Mamárias Aumentados, Sídrome 
Hiperestrogênica, Infertilidade, Cios Irregulares, 

Malformação de Embriões / Feto, Leite 
Contaminado, Prolapso de vagina ou de reto, 
Pseudo-Prenhez,  Desempenho Reprodutivo 

Reduzido, Nascimentos Natimortos,
Inchaço dos Órgãos Reprodutivos Femininos

Geralmente após aplicação I.V.: Apatia,
Febre, Diarréia, rins danificados, Uremia até Morte

Produção de Leite Reduzida, Eficiência Alimentar 
Reduzida, Crescimento Reduzido, Imunidade 
Reduzida, Distúrbios Digestivos, Aumento da 
Contagem de Células Somáticas, Hemorragia 

de Órgãos Internos, Claudicação, Letargia, Dano 
Hepático

Produção de Leite Reduzida, Eficiência Alimentar 
Reduzida, Crescimento Reduzido, Imunidade 

Reduzida, Desempenho Reprodutivo Reduzido, 
Diminuição do Consumo, Distúrbios Digestivos, 
Hepatite Aguda, Anemia, Anorexia, Aumento 

da Contagem de Células Somáticas, Maior 
Mortalidade, Hemorragia de Órgãos Internos, 

Claudicação, Lesão Hepática,
Contaminação do Leite

Abortos, Anorexia, Convulsões, Prejuízos
na Termorregulação, Aumento da Mortalidade,

Infertilidade, Claudicação, Malformação de
Embrião/Feto, Produção de Leite Reduzida,
Eficiência Alimentar Reduzida, Crescimento 

Reduzido, Desempenho Reprodutivo Reduzido,
Tremores, Síndrome de Verão

Tabela 4



As perdas de produção devido à contaminação por micotoxinas 
estão claramente sujeitas a um grande número de fatores e 
incertezas. As perdas são extremamente variáveis   no tempo 
e difíceis de estimar. Contudo, os efeitos da contaminação são 
frequentemente significativos e podem ser duradouros. O impacto 
econômico das micotoxinas é difícil de ser estimado, mesmo 
após um surto de micotoxicose. As perdas mais importantes 
são provavelmente as associadas ao desempenho inferior a 
longo prazo. Estimativas disso podem ser feitas com base nas 
informações fornecidas na página anterior. Como resultado, um 
modelo de simulação simples foi desenvolvido, que permite 
estimar perdas de produção e financeiras devido ao impacto 
subclínico a longo prazo em vacas leiteiras.

Avaliação econômica de
inativadores de micotoxinas
em vacas leiteiras

$



As seguintes premissas foram usadas:
• Sem alterações na ingestão de matéria seca ou perda no volume de produção de leite.
• Uma diminuição de 0,4% na gordura do leite e 0,1% na proteína do leite.
• Nenhuma mudança penalizadora na CSS, assumindo condições sanitárias quase ideais para as vacas.
• Um aumento no intervalo de partos de 60 dias e um aumento de inseminações em 10%, juntamente ao

aumento do custo veterinário de 10%.
• A aplicação de um inativador de micotoxinas eficiente restaura as perdas em 80%.

De acordo com essas premissas, o modelo prevê que, em um rebanho, a contaminação por micotoxinas causará 
perdas na receita do leite de aproximadamente 12% e que a adição de um inativador de micotoxinas eficiente 
restaurará as perdas para apenas 3% abaixo do nível de renda alcançado na ausência de micotoxinas. A receita 
total da fazenda mudou com porcentagens semelhantes, mas os custos variáveis   ou os custos operacionais 
aumentaram 3% na presença de micotoxinas. O retorno anual sobre custos variáveis   diminuiu de 14,5 para 7,6% 
devido à presença de micotoxinas. O custo do inativador de micotoxinas para uso contínuo durante a lactação e 
período seco foi estimado em US$ 28/vaca. A aplicação deste aditivo contra micotoxina levou a uma melhoria 
nos retornos sobre o custo variável para 12,3% devido a uma melhoria de US$ 225/vaca. Consequentemente, o 
retorno do investimento (ROI) do uso de um tratamento de micotoxina é de aproximadamente 7:1. As premissas 
associadas nessas simulações são consideradas bastante próximas às atuais condições operacionais dos EUA. 
O modelo pode ser adaptado a outras situações econômicas, por exemplo, as aplicáveis   à UE, Oriente Médio 
ou América Latina. No entanto, após um número de simulações, parece que os retornos econômicos dos 
inativadores de micotoxinas sob condições onde houver suspeita de contaminação serão facilmente iguais ou 
superiores às estimativas bastante conservadoras obtidas com essas análises.

leite/receita total
da fazenda 

depois do inativador 
de micotoxinas

antes do inativador de 
micotoxinas 

-12%
-3%Rebanho sujeito 

a contaminação 
por micotoxina

custos variáveis/custos 
operacionais +3%

retorno anual sobre os
custos váriaveis 14.5% 12.3%

custos

$ 28/vaca $ 225/vaca

ROI ROI
7:1

custo do inativador 
de micotoxina

melhoria
em receita



Um bom estado de saúde é chave para que a produção de ruminantes seja sustentável e lucrativa, especialmente para 
vacas leiteiras, ovelhas, cabras e seus filhotes e, claro, para machos destinados à reprodução. Quando consomem 
uma dieta com micotoxinas, esses animais são afetados de maneira mais severa do que animais em fase de engorda 
ou que não são destinados a reprodução. O Unike® Plus garante excelente saúde e desempenho máximo dos animais 
mais sensíveis.

	Melhor solução contra amplo espectro de micotoxinas

	Ajuda no bom funcionamento dos sistemas imune, reprodutivo, antioxidante e digestivo, tanto em 
condições normais quanto em estresse

	Mantém a funcionalidade eficaz do fígado, trato gastrointestinal, rins e demais órgãos 

	Melhora a fertilidade e o desempenho como um todo

Benefícios do Unike® Plus

Desafios provocados pela contaminação por amplo 
espectro de micotoxinas 

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA...

Manejo de
Micotoxinas Unike® Plus



Adsorção = redução da disponibilidade
• Ligação das micotoxinas em uma superfície não digestível
• Fixação rápida das moléculas mais tóxicas
• Ligação forte em qualquer pH

Reforço da resposta imune
• Ativação e proteção dos sistemas: imune, digestivo, reprodutivo, circulatório,

respiratório, nervoso e esquelético
• Ativação de células específicas que neutralizam substâncias tóxicas

Proteção dos órgãos contra as micotoxinas digeridas
• Ajuda o bom funcionamento de órgãos sensíveis (fígado, trato

gastrointestinal, rins e pulmões)
• Diminui os danos causados por medicamentos e toxinas
• Melhora o aproveitamento dos nutrientes da ração
• Apoia a síntese normal de enzimas e de outras proteínas

Bioinativação = redução da toxicidade
• Através da mudança das estruturas químicas das micotoxinas
• Através da degradação enzimática e ligação à microflora
• Através da degradação em células específicas

Prevenção de dano celular
• Controle efetivo do estresse oxidativo celular causado por micotoxinas
• Proteção do RNA, DNA e da membrana celular contra danos causados

pelas micotoxinas
• Aceleração da regeneração e restauração das células

Mecanismos de ação
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Inativação de micotoxinas ingeridas e absorvidas
Unike® Plus é o produto com máximo poder contra micotoxinas ingeridas e contra os efeitos negativos 
das micotoxinas absorvidas. O Unike® Plus é a solução mais eficaz para vacas de leite, ovelhas, cabras 
e seus filhotes e machos reprodutores.

A análise da presença de micotoxinas na dieta é a melhor maneira de determinar se alguma ação é 
necessária para proteger seus animais de possíveis problemas. Com os serviços analíticos oferecidos pela 
Adisseo, você pode mapear a contaminação de micotoxinas e determinar qual é o risco presente na dieta.  
O aplicativo para celular Mycoman® é fácil de usar e irá complementar as informações obtidas através 
da análise de micotoxinas, ajudando no gerenciamento das micotoxinas de maneira mais efetiva. Entre 
em contato com a Adisseo para mais informações.

Micotoxinas: invisíveis, mas uma ameaça real
O impacto das micotoxinas em animais destinados à reprodução e sua progênie é diferente quando 
comparado aos animais destinados à engorda. Todas as micotoxinas comumente presentes, incluindo 
aflatoxinas, toxinas T-2 e HT-2, fumosinas, ocratoxina A, zeralenona e deoxinivalenol são preocupantes. É 
amplamente conhecido que a exposição prolongada de animais sensíveis a micotoxinas na dieta, mesmo 
em níveis “seguros”, afeta seu desempenho. Mesmo que o impacto das micotoxinas possa ser menos 
visível à primeira vista, os seus efeitos negativos no retorno financeiro são claros!

		Vacas e touros 

	Bezerros, ovelha e cabras 

15 - 30 g/animal/dia
3 - 6 g/animal/dia

DNA 
RNA 
membrana 

DESAFIO

SOLUÇÃO

DOSE

Como ele funciona... Unike® Plus



As micotoxinas causam problemas de saúde importantes e reduzem o desempenho e as taxas de crescimento em 
bovinos de corte. Além disso, elas também reduzem a qualidade do leite em vacas leiteiras. O menor crescimento 
e qualidade do leite representam perdas econômicas significativas. Ademais, os custos com medicação também 
aumentam devido aos efeitos negativos das micotoxinas na saúde dos animais. O Toxy-Nil® é uma ferramenta efetiva 
para minimizar esses riscos e otimizar os benefícios.

	Solução confiável contra aflatoxinas M1 no leite

	Suporte ao sistema imune

	Melhora o desempenho, as taxas de crescimento e a eficiência alimentar

Os benefícios do Toxy-Nil®

Contaminação em níveis moderados de micotoxinas 
e aflatoxina M1 no leite

PROTEÇÃO CONFIÁVEL CONTRA...

Toxy-Nil®Manejo de
Micotoxinas



Adsorção = redução da disponibilidade
• Ligação das micotoxinas em uma superfície não digestível
• Fixação rápida das moléculas mais tóxicas
• Ligação forte em qualquer pH

Reforço da resposta imune
• Ativação e proteção dos sistemas imune e digestivo
• Ativação de células específicas que neutralizam substâncias tóxicas

Bioinativação = redução da toxicidade
• Através da mudança das estruturas químicas das micotoxinas
• Através da degradação enzimática e ligação à microflora
• Através da degradação em células específicas

Mecanismos de ação
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Inativação de micotoxinas ingeridas e absorvidas
O Toxy-Nil® é uma solução confiável e com ótimo custo-benefício para inativar as micotoxinas 
e minimizar seus efeitos negativos em bovinos de corte. O Toxy-Nil® também é a solução de para 
controlar os níveis de aflatoxina M1 no leite.

A análise da presença de micotoxinas da dieta é a melhor maneira de determinar se alguma ação é necessária 
para proteger seus animais de possíveis problemas. Com os serviços analíticos oferecidos pela Adisseo, 
você pode mapear a contaminação de micotoxinas e determinar os níveis de risco presente na dieta. 
O aplicativo para celular Mycoman® é fácil de usar e irá complementar as informações obtidas através 
da análise de micotoxinas, ajudando no gerenciamento das micotoxinas de maneira mais efetiva. Entre 
em contato com a Adisseo para mais informações.

Micotoxinas: invasoras invisíveis
Bovinos de corte são menos sensíveis a algumas micotoxinas, quando comparados a outros ruminantes. 
No entanto, os efeitos negativos das micotoxinas causam perdas significativas, principalmente porque 
os animais podem ter sua saúde comprometida como um todo. As micotoxinas destroem o sistema de 
defesa natural dos animais e reduzem o aproveitamento de nutrientes em ruminantes. A depender do 
nível de contaminação, as micotoxinas podem causar micotoxicose aguda (contaminação elevada) ou 
crônica (contaminação baixa).

	Vacas de leite

	Gado de corte

15 - 50 g/animal/dia
15 - 50 g/animal/dia

DESAFIO

SOLUÇÃO

DOSE

Como ele funciona... Toxy-Nil®



PRODUTO

	Minerais de alta adsorção (bentonita 1m558, sepiolita)

	Levedura inativada (Saccharomyces cerevisiae)

	Conservantes

COMPOSIÇÃO

	Minerais de alta adsorção (bentonita 1m558, sepiolita)

	Levedura inativada (Saccharomyces cerevisiae)

	Antioxidantes, conservantes e extrato botânico

	Minerais de alta adsorção (bentonita 1m558, sepiolita)

	Levedura inativada (Saccharomyces cerevisiae)

	Antioxidantes e conservantes

	Combinação de extratos botânicos

Toxy-Nil®

Toxy-Nil® 

Unike

Unike® Plus



	Bovinos de leite e corte: 
        15–50 g/animal/dia

DOSE

	Vacas leiteiras, vacas em
lactação:    

        15–30+ g/animal/dia

	Novilhas, ovelhas e cabras:: 
        3-6 g/animal/dia

	Vacas leiteiras, vacas em
lactação:     

        15–30+ g/animal/dia

	Novilhas, ovelhas e cabras:: 
        3-6+ g/animal/dia

	Aflatoxinas 

	Alcalóides de Ergot 

MICOTOXINAS ALVO

	Aflatoxinas 

	Fumonisinas

	Ocratoxina A

	Tricotecenos  
       (DON, toxina T-2, toxina HT-2)

	Zearalenona

	Alcalóides de Ergot 

	Aflatoxinas

	Fumonisinas

	Ocratoxina A

	Tricotecenos  
        (DON, toxina T-2, toxina HT-2)

	Zearalenona

	Alcalóides de Ergot 

	Adsorção

	Bio-inativação

	Estimula o sistema
imunológico

INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

	Adsorção

	Bio-inativação

	Estimula o sistema
imunológico

	Evita danos celulares

	Adsorção

	Bio-inativação

	Estimula o sistema
imunológico

	Evita danos celulares

	Protege os órgãos de
micotoxinas digeridas

Qualquer desafio

Baixos desafios

	Fumonisinas

	Ocratoxina A

	Tricotecenos  
        (DON, toxina T-2, toxina HT-2)

	Zearalenona



PREVISÃO

Abordagem para o Manejo de 
Micotoxinas

 Mycoman®

Análise de Safras:
Avaliação das condições gerais da 
colheita e qualidade dos grãos

Mycoman®

Teste (rápido): 
Estima a contaminação de
matérias-primas:

		Método rápido

		Baixos limites de detecção

	Portátil

		Trabalha com água potável

Mold-Nil®

Protege o armazenamento evitando 
o aumento das concentrações de 
micotoxinas através da aplicação de 
inibidores de fungos e inoculantes de 
silagem 

PREVENÇÃO

MATÉRIAS-PRIMAS SILOS

Kit de teste rápido



MycoMan®

Teste (laboratório):
Triagem do alimento final (método 
LC-MS/MS)

MycoMan®

Aplicativo para celular:
Avalia o desafio das micotoxinas e 
calcula a dosagem necessária de 
inativadores de micotoxinas

Unike® Plus
Toxy-Nil® Unike
Toxy-Nil®

Diferentes produtos que oferecem 
níveis variados de proteção, de 
confiável à máxima, contra os 
desafios impostos por amplo 
espectro de micotoxinas

 

STEP 4

PREVENÇÃO AVALIAÇÃO PROTEÇÃO

ALIMENTO
TERMINADO ANIMAIS
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A Adisseo apresenta para a indústria de nutrição 
animal o MycoMan, uma ferramenta para auxiliar 
o manejo das micotoxinas. O aplicativo auxilia a 
gerenciar de maneira perfeita os efeitos negativos 
dos fungos e suas micotoxinas. Com base na 
análise dos principais níveis de micotoxinas, o 
MycoMan® mostra diretamente a gravidade do 
impacto no animal, qual produto Adisseo é o 
mais apropriado, qual dosagem é necessária e, 
por e-mail, você recebe um relatório completo 
de sua análise. Isso permite que você tome a 
decisão adequada para a sua realidade.

Faça o download grátis do 
MycoMan® na loja Apple 
para IOS e Google Play para 
Android
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