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RESUMO
Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do milho 
grão pelo gérmen integral de milho na dieta de vacas 
lactantes, sobre os parâmetros sanguíneos coleste-
rol total, triglicerídeos, lipoproteína de alta densidade 
(HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipo-
proteína de muita baixa densidade (VLDL). Utilizou-
se cinco vacas lactantes mestiças, com aproximada-
mente 100 dias de lactação e peso médio de 490 kg 
de peso vivo. Os tratamentos foram (0,0; 6,7; 13,5; 
20,1 e 26,9%) de GIM em substituição ao milho grão 
moído. Foi utilizado o delineamento em quadrado la-
tino 5 x 5, totalizando 105 dias, subdividido em cinco 
períodos de 21 dias cada. A coleta de sangue foi rea-
lizada duas vezes nos 21 dias de cada período expe-
rimental. As amostras de sangue foram coletadas por 
punção da veia subcutânea do abdome, em tubos de 
ensaio, contendo anticoagulante EDTA. As amostras 
de sangue foram centrifugadas a 5000rpm por 15 mi-
nutos, a uma temperatura ambiente para extração do 
soro sanguíneo, o qual foi congelado a -20 °C e pos-
teriormente foram analisados os parâmetros estuda-
dos. A inclusão de GIM em até 26,9% na matéria seca 
da dieta não afetou os parâmetros séricos avaliados.
Palavras-chave: colesterol, lipoproteínas, trigliceríde-
os, vacas leiteiras.

CROP-LIVESTOCK INTEGRATION - REVIEW
ABSTRACT
The objective was to evaluate the effect of replacing 
corn grain for the full germ of corn in the diet of lacta-
ting cows on blood parameters total cholesterol, trigly-
cerides, high density lipoprotein (HDL), low density li-
poprotein (LDL), lipoprotein much low density (VLDL). 
We used five crossbred Holstein, with approximately 
100 days of lactation and average weight of 490 kg 
liveweight. The treatments were (0.0, 6.7, 13.5, 20.1 
and 26.9%) of GIM replacing ground corn grain. The 
experimental design consisted of Latin square 5 x 5, 
totaling 105 days, divided into five periods of 21 days 
each. Blood collection was performed twice within 21 
days of each experimental period. Blood samples were 
collected by puncture of the abdominal subcutaneous 
vein into test tubes containing EDTA anticoagulant. 
The blood samples were centrifuged at 5000rpm for 
15 minutes at room temperature to extract the blood 
serum, which was frozen at -20 ° C and the studied 
parameters were subsequently analyzed. The inclu-
sion of GIM by up to 26.9% of dry matter of the diet did 
not affect the evaluated serum parameters.
Keywords: cholesterol, dairy cows, lipoproteins, tri-
glycerides.
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INTRODUÇÃO
A vaca lactante dentro de um sistema de produção é 
considerada a categoria animal mais exigente. Muitos 
produtores promovem a seleção de animais cada vez 
mais produtivos, o que faz necessário a execução de 
estudos com a nutrição, para que essa seja cada vez 
mais aperfeiçoada (MACHADO, 2014).

Segundo ARAÚJO et al. (2012), a utilização de co-
produtos da indústria, na dieta de vacas leiteiras, é 
uma boa opção para redução do custo de produção 
nas fazendas leiteiras, principalmente quando há va-
riações na oferta deste ingrediente no mercado que 
ocasionam consideráveis altas no seu preço e, por 
conseguinte, consideráveis altas no custo de produ-
ção do leite. Dentre as diversas alternativas, o gér-
men integral de milho (GIM) pode ser uma boa opção 
de alimento substituto ao milho grão, pois apresenta 
boas características energéticas, principalmente devi-
do ao seu alto teor de extrato etéreo.

Comparado ao milho grão, o GIM tem maiores con-
centrações de lipídeos (9,30%) e proteína (10,90%) 
(BRITO et al., 2005; CASTRO, 2007; CASTRO et al., 
2009; MIOTTO et al., 2009; VALADARES FILHO et 
al., 2010; ARAÚJO, 2012; MACHADO, 2014). Assim 
a utilização do GIM pode proporcionar uma economia 
para formulação da dieta, pois as exigências energéti-
cas e protéicas do animal serão atendidas consumin-
do-se uma menor quantidade deste alimento quando 
comparada com dietas a base milho grão. 

Porém, elevado teor de lipídeos na dieta de vacas 
leiteiras pode ocasionar distúrbios, pois, em concen-
tração acima de 7% na dieta total dos animais afeta a 
produção e composição do leite, devido ao efeito tó-
xico deste nutriente aos microrganismos do rumem e 
a menor disponibilidade de nutrientes fermentescíveis 
no rumem, enquanto, a depressão da gordura do leite 
tem sido mais afetada pela incompleta hidrogenação 
dos ácidos graxos insaturados no ambiente ruminal 
(SOUZA et al., 2012).

Os constituintes do soro sanguíneo têm relação direta 
com a composição química e a digestibilidade dos ingre-
dientes da dieta. A avaliação da composição sanguínea 
pode ser usada como indicador da saúde da vaca leitei-
ra (ARRUDA et al., 2008). As variações dos parâmetros 

sanguíneo de metabólitos como colesterol total, triglice-
rídeos, lipoproteína de alta densidade (HDL), lipopro-
teína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de muita 
baixa densidade (VLDL), permite diagnosticar e prevenir 
transtornos metabólicos, servindo também como indica-
dor do estado nutricional do animal assim permitindo 
melhor explicar respostas zootécnicas e metabólicas 
analisadas mediante o fornecimento de lipídeos na dieta 
de vacas leiteiras (GAGLIOSTRO & CHILLIARD, 1992; 
BIASE et al., 2005; ARRUDA et al., 2008).

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de avaliar o efeito do aumento do teor de lipídios da 
dieta através da inclusão do gérmen em substituição 
ao milho moído, sobre os parâmetros hematológicos 
de vacas leiteiras.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no setor de Bovinocul-
tura do Instituto Federal Goiano – Câmpus Ceres no 
município de Ceres – GO, latitude a 15º 2’02,5” S e 
longitude 49º 35’53,8” W Gr e altitude de 575 m. Apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do 
Instituto Federal Goiano (003/2011).

O experimento compreendeu o período de 25 junho 
a 08 outubro 2011, totalizando 105 dias, dividido em 
cinco períodos experimentais, com duração de 21 
dias cada, sendo 13 dias destinados à adaptação dos 
animais às dietas e oito dias para coleta de dados. 
Utilizando-se cinco vacas mestiças com o grau de 
sangue (¾H X ¼G), onde H é a raça holandesa e G 
é a raça Gir com peso corporal médio de 490 kg, com 
idade média de quatro anos, no terço inicial de lac-
tação com produtividade de 26 kg/leite/dia. As vacas 
foram confinadas individualmente em baias com be-
bedouros e comedouros individuais e área de 48 m². 

As dietas experimentais foram formuladas utilizando 
como referência o NRC (2001) para atender as ne-
cessidades de vacas com 490 kg de peso corporal, 
100 dias de lactação, 26 kg de leite/dia, com 3,8% 
de gordura e 3,3% de proteína no leite de forma que 
fossem isoprotéica e isofibrosa. As composições quí-
micas dos ingredientes das dietas estão na Tabela 1.

Os tratamentos consistiram da inclusão de gérmen in-
tegral de milho (GIM) em substituição ao milho moído, 
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TABELA 1. Composição e percentual dos ingredientes com base na matéria seca

Ingrediente MS MO MM PB EE FDN CT CNF
Silagem milho 30,9 95,3 4,7 6,7 2,7 57,8 85,9 28,1
Farelo de soja 88,8 94,1 5,9 46,7 2,8 15,7 44,6 28,9
Milho moído 89,8 94,2 5,8 9,1 3,6 12,7 81,5 68,8
Gérmen milho 90,2 96,8 3,2 10,5 11,0 15,7 75,3 59,6
Casca de soja 91,9 94,4 5,6 10,7 1,8 69,3 81,9 12,6
MS: Matéria Seca; MO: Matéria orgânica, MM: Matéria Mineral; PB: Proteína Bruta; EE: Extrato Etéreo; FDN: Fibra em 
Detergente Neutro; CT: Carboidratos Totais; CNF: Carboidrato não Fibroso. 

com base na matéria seca das dietas da seguinte for-
ma: GIM 0 dieta com 0,0% de inclusão do GIM; GIM 
6,7 dieta com 6,7% de inclusão do GIM; GIM 13,5 
dieta com 13,5% de inclusão do GIM; GIM 20,1 dieta 
com 20,1% de inclusão do GIM e GIM 26,9 dieta com 
26,9% de inclusão do GIM (Tabela 2). As dietas foram 
fornecidas duas vezes por dia, na forma de dieta to-
tal, às 8 h e 16 h sendo oferecidas 40% pela manhã 
e 60% à tarde sempre após as ordenhas, em quan-

TABELA 2. Percentual dos ingredientes e composição química das dietas experimentais com base na matéria seca.

Ingredientes (%)
Tratamentos (Dietas - % de inclusão do GIM na MS)

0 6,7 13,5 20,1 26,9
Silagem de milho 58,9 58,9 58,7 58,8 58,8
Milho moído 17,3 12,3 8,3 3,9 0,0
Farelo de soja 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Gérmen integral de milho 0,0 6,7 13,5 20,1 26,9
Uréia+Sulfato de Amônio 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Casca de soja 9,5 7,8 5,2 2,9 0,0
NaCl 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Calcário calcítico 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Núcleo1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Composição química (%MS)
Matéria Seca 55,3 55,8 55,3 55,7 55,5
Matéria Orgânica 94,3 94,5 94,5 94,3 94,0
Matéria Mineral 5,7 5,5 5,5 5,6 5,9
Proteína Bruta 14,2 14,2 14,1 14,2 14,1
Extrato Etéreo 2,9 3,5 4,0 4,5 5,1
FDN 43,6 43,6 42,6 42,6 42,7
Carboidrato Total 77,2 76,8 76,4 75,7 74,9
CNF 34,5 34,1 34,5 34,0 32,9
1 Composição por kg/produto, Vitamina A (min)  350.000 UI, Vitamina D3 (min) 87.500 UI,Vitamina E (min) 350 UI, Ferro 
(min) 3.500 mg, Cobre (min) 1.050 mg, Manganês (min) 2.100 mg, Zinco (min) 3.500 mg, Iodo (min) 28 mg, Cobalto (min) 
17,5 mg, Selênio (min) 21 mg, Magnésio (min) 2.100 mg, Enxofre (min) 5.600 mg, BHT 140 mg, FDA (max) 1.000 mg, Cálcio 
(max) 270 g, Cálcio (min) 220g, Fósforo (min) 50g, Umidade (máx) 80g, Matéria Mineral (max) 950 g, Fibra Bruta (máx) 
40g. FDN: Fibra em detergente neutro; CNF: Carboidrato não fibroso.

tidade que assegurassem consumo à vontade com 
sobras entre 5 e 10% do total oferecido. O volumoso 
utilizando foi silagem de milho.

Amostras de silagem de milho foram coletadas quin-
zenalmente para ajuste da quantidade da matéria 
seca fornecida. Durante o período de coletas, em 
cada refeição, foram colhidas alíquotas da silagem, 
da dieta total e da sobra, ao final de 24 h. Em se-
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guida as amostras foram acondicionadas em sacos 
plásticos devidamente identificados e armazenados 
em freezer a aproximadamente -20ºC.

Ao término de cada período experimental as amos-
tras foram descongeladas em temperatura ambiente, 
misturadas por tratamento, em recipiente plástico e 
homogeneizadas. Dessa mistura foi retirada uma alí-
quota e colocada em estufa de ventilação forçada a 
60ºC por 72h. Após a secagem essas amostras fo-
ram moídas em moinho do tipo Willey com peneira 
de crivos de 1 mm e armazenadas em frascos plásti-
cos hermeticamente fechados para posterior determi-
nação da matéria seca (MS), matéria mineral (MM), 
extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), matéria or-
gânica (MO) e Fibra em Detergente Neutro (FDN) se-
gundo SILVA & QUEIROZ (2002).

O carboidrato total (CT) e o carboidrato não-fibroso 
(CNF) foram calculados usando as equações CT= 
100 - (%Proteína Bruta (%PB) + %Extrato Etéreo 
(%EE) + %Matéria Mineral (%MM)) descrita por SNI-
FFEN et al. (1992), e CNF= 100 – [(%PB - %PB de-
rivada da uréia + %uréia) + %Fibra em Detergente 
Neutro (%FDN) + %EE + %MM] (HALL, 2000).

A coleta de sangue foi realizada duas vezes no 21 
dia de cada período experimental, sempre no horário 
de quatro horas após as refeições, sendo uma coleta 
às 12 h e outra ás 20 h. Os animais foram contidos 
por peia, as amostras de sangue foram coletadas por 
punção da veia subcutânea do abdome, em tubos de 
ensaio, contendo anticoagulante EDTA. As amostras 
de sangue foram centrifugadas a 5000rpm por 15 mi-
nutos, a uma temperatura ambiente para extração do 

soro sanguíneo, o qual foi congelado a -20 °C para 
posterior análise das variáveis utilizando-se kits enzi-
máticos LAB TEST.

As concentrações de colesterol-LDL e colesterol-VL-
DL também foram determinadas indiretamente, por 
meio de fórmulas, onde: VLDL colesterol (mg/dL) = 
(concentração de triglicérides/5) e LDL colesterol (mg/
dL) = Colesterol Total - (HDL Colesterol + VLDL Co-
lesterol) (FRIEDEWALD et al., 1972).

O experimento instalado foi delineado em quadrado 
latino, com o modelo estatístico: Yijk = µ + Ti + Aj + Pk 
+ eijk, em que: Yijk = valor observado no tratamento i, 
animal j e período k; µ = média geral do experimento; 
Ti = efeito do tratamento i; Aj = efeito do animal j; Pk 
= efeito do período k; eijk = efeito do erro aleatório 
associado a observação Y/ijk.

Os parâmetros sanguíneos foram avaliados através 
da regressão polinomial, tendo os tratamentos quan-
titativos (GIM 0,0; GIM 6,7; GIM13,5; GIM 20,1 e GIM 
26,9%) como variável resposta. Os modelos de re-
gressão foram submetidos à análise de variância con-
siderando o delineamento em quadrado latino, com 
teste para a falta de ajuste. Foram selecionados os 
modelos onde os regressores foram significativos e 
a falta de ajuste não significativa, adotando-se o ní-
vel de significância de 5%. As análises foram realiza-
das com auxílio do software R (R Development Core 
Team, 2013) version 2.15.3 (2013-03-01).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 3 podem ser observados os valores médios 
referentes de as concentrações de colesterol total, 

TABELA 3. Concentrações de colesterol total, triglicérides, HDL, LDL, VLDL, no soro sanguíneo de vacas lactantes ingerindo 
dietas com diferentes níveis de gérmen integral de milho.

Tratamentos (% de inclusão GIM na MS)

Variável
0 6,7 13,5 20,1 26,9

CV(%) p.valor L Q FA
mg/dL

Colesterol total 163,9 151,2 160,1 171,1 173,5 15,16 0,63NS 0,28 0,45 0,72
Triglicerídeos 8,8 7,7 9,7 7,4 7,0 40,63 0,69NS 0,41 0,60 0,67
HDL 97 96,6 88,8 117 104,8 17,93 0,20NS 0,18 0,69 0,22
LDL 65,14 53,06 69,36 52,62 67,3 28,10 0,40NS 0,87 0,48 0,28
VLDL 1,76 1,54 1,94 1,38 1,4 40,14 0,60NS 0,35 0,66 0,61
CV (%) Coeficiente de Variação; L = Regressão linear; Q = Regressão quadrática; FA = Falta de ajuste; NS = não significativo.
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triglicérides, HDL, LDL, VLDL no soro sanguíneo de 
vacas lactantes ingerindo dietas com diferentes níveis 
de gérmen integral de milho.

Na análise de variância das concentrações de co-
lesterol total triglicérides, HDL, LDL, VLDL no soro 
sanguíneo não foi observada diferença significativa 
(P>0,05) para os níveis crescentes de inclusão GIM, 
o valor lipídico foi até 5,1% na dieta.

As variações nas concentrações sanguíneas para 
colesterol total, triglicérides, HDL, LDL, VLDL está 
diretamente ligada aos sistemas de alimentação utili-
zados, ingredientes utilizados na formulação de dieta, 
assim como as raças avaliadas em cada trabalho. A 
suplementação lipídica na alimentação de vacas lei-
teiras ocasiona uma grande ampla variação nos parâ-
metros sanguíneos.

O colesterol é um precursor de hormônios esteróides, 
corticosteróides, vitamina D, ácidos biliares e faz par-
te da estrutura das lipoproteínas. No aspecto nutricio-
nal sua determinação tem sido associada ao excesso 
de gordura na dieta e tipo de deficiência energética, 
bem como possíveis problemas de fígado (ALVAREZ, 
2001).

Segundo MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA (1997) 
os valores séricos normais de colesterol total no soro 
de bovinos variam entre 62,1 e 192,5 mg/dL e os va-
lores deste trabalho se enquadram nesse campo de 
variação.

As concentrações de colesterol total obtidas neste 
estudo foram semelhantes a resultados encontrados 
por RUAS et al. (2000); COSTA (2008); MAIA (2013) 
e SILANO (2014) em experimento com vacas lactan-
tes. MATURANA FILHO (2009) em experimento com 
duas fontes lipídicas para vacas lactantes, óleo de 
soja e sais de cálcio de ácidos graxos com inclusão 
de até 5,59% de extrato etéreo na dieta não observou 
diferença significativa para o colesterol total quando 
comparado com o tratamento controle que possuía 
2,73% de extrato etéreo da dieta. Os valores de co-
lesterol total para o tratamento controle foi de 169,12 
para óleo de soja 171,71 e sais de cálcio de ácidos 
graxos 182,34 mg/dL dados similares aos observado 
neste estudo. 

Resultados superiores aos obtidos neste estudo fo-
ram encontrados por LÓPEZ et al. (2004); FREITAS 
JÚNIOR et al. (2010); BARLETTA et al. (2012) e NA-
VES et al. (2013), que relataram concentrações de 
colesterol total que variam entre 187,56 e 310,36 mg/
dL. Os mesmo autores justificam que a maior con-
centração do colesterol total no lipidograma do soro 
bovinos com suplementação lipídica ocorre devido ao 
maior consumo de ácidos graxos nas dietas, que pro-
porcionou aumento das respectivas frações relativas 
ao metabolismo de lipídios transportado no sangue. 
A fonte lipídica utilizada e a porcentagem de inclusão 
da mesma na dieta de vacas lactantes são as princi-
pais causas das variações nos valores de colesterol 
no sangue de vacas leiteiras.

Os triglicerídeos plasmáticos são precursores de 
ácidos graxos de cadeia longa do leite e juntos aos 
valores de VLDL são tomados como indicativo de mo-
bilização de reservas corporais em ruminantes sub-
metidos a um alto gasto energético, sua concentração 
varia de acordo com a fase da lactação e sua utiliza-
ção pela glândula mamaria (ALVAREZ, 2001).

As concentrações de triglicerídeos deste trabalho cor-
roboraram com dados encontrados na literatura. AR-
RUDA et al. (2008) e CALIXTO JUNIOR et al. (2010) 
relatam resultados similares ao deste estudo no san-
gue de vacas em lactação, alimentadas com diferen-
tes volumosos, com valores de triglicerídeos variando 
entre 5,78 a 9,5 mg/dL. LÓPEZ et al. (2004) traba-
lharam com diferentes fontes de gordura e níveis de 
extrato etéreo 3,66 a 6,33% na dieta de vacas lactan-
tes encontraram resultados para as concentrações de 
triglicerídeos entre 7,50 e 11,00 mg/dL. SILVEIRA et 
al. (2012) em estudo com vacas de corte no pós-parto 
suplementadas com 100g/vaca de sais de cálcio de 
ácidos graxos observaram concentrações de triglice-
rídeos de 7,84 mg/dL.

BERMUDES et al. (2003) encontraram valores su-
periores aos deste estudo, entre 21,3 a 18,9 mg/dL 
de triglicerídeos circulante no sangue de vacas em 
lactação alimentadas com alfafa em pé e alfafa pré-
secada com e sem a suplementação de gordura, sen-
do ofertada 400g de gordura protegida dia. FREITAS 
JÚNIOR et al. (2010) também  verificaram valores su-
perior de triglicerídeos quando comparado com esse 
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trabalho em vacas lactantes suplementadas com di-
ferentes fontes e percentagem de inclusão de lipídios 
na dieta. 

O HDL, LDL e VLDL são lipoproteínas responsáveis 
por grande parte do transporte do colesterol sanguí-
neo. NAVES et al. (2013) em experimento com a in-
clusão de soja integral e moída com 6,42% de lipídeo 
na dieta de vacas lactantes encontraram HDL entre 
113,21 a 121,58 mg/dL, resultado esse similar ao en-
contrado nesse trabalho com 20,1% de inclusão de 
GIM. O tratamento controle do mesmo trabalho foi 
igual quando comparado ao deste experimento 98,06 
e 97 mg/dL respectivamente. MATURANA FILHO 
(2009) também em experimento com duas fontes lipí-
dicas na dieta de vacas lactantes encontraram valo-
res HDL que corroboram com esse estudo. FREITAS 
JÚNIOR et al. (2010) não encontraram diferença sig-
nificativa para as concentrações sanguíneas de LDL 
e VLDL com a adição de até 5,65% de extrato etéreo 
com diferentes fontes de gordura na dieta de vacas 
leiteiras. Neste experimento também não foi obser-
vada diferença para essas duas variáveis, porém os 
mesmo autores encontraram resultados superiores 
aos deste estudo 184,74 e 6,62 vs 61, 5 e 1,6 mg/dL 
respectivamente.

CONCLUSÕES
O aumento da % EE da dieta até 5,1% da MS através 
da inclusão de 26,9% GIM na dieta não afetou os pa-
râmetros hematológicos de vacas lactantes.
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