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Resumo: Este estudo consistiu na monitoração dos parâmetros clínicos de vacas e novilhas leiteiras de 

alta produção (29 Kg/dia) suplementadas ou não com 60g de colina diárias durante todo o período de 

transição. Foram utilizados 24 animais da raça Girolando, sendo 12 vacas e 12 novilhas, separados em 
dois grupos no pré-parto e pós-parto, sendo cada grupo constituído de seis vacas e seis novilhas. Após o 

parto, os animais foram submetidos a exame clínico. Os exames foram feitos diariamente em todos os 

animais do experimento. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os parâmetros 

clínicos foram avaliados pelo Teste Qui-Quadrado (X2). Observa-se nas vacas, apenas retenção de 

placenta, sendo a incidência dessa patologia de 66,66% (8 animais) nos animais sem colina e 16,66% (2 

animais) com suplementação. Conclui-se que a suplementação de colina protegida na dieta de vacas 

leiteiras de alta produção durante o período de transição reduziu a incidência de retenção de placenta.  
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Choline Supplementation in Dairy Cows and Heifers during the Transition Period: Clinical 

Parameters 
 

Abstract: This study consisted in the monitoring of the clinical parameters of dairy cows and heifers 

high yield (29 Kg/day) supplemented or not with 60g of choline daily, during the entire transition period. 

The total of 24Girolando animals were used, being 12 cows and 12 heifers, divided into two groups  

antepartum and postpartum, each group consisting of six cows and six heifers. After partum, the animals 

weresubmitted to clinical examination. The examinations were performed daily in all animals in the 

experiment. The experimental was performed by a completely randomized design,and clinical parameters 

were evaluated by theChi-squareTest (x2). It was observedin cows only retained placenta, and the 

incidence of this pathology was66.66% (8 animals) in animals without choline supplemental and 16.66% 

(2 animals) with supplemental. It is concluded that supplemental with protected choline in dietaryfrom 

high producing dairy cows during the transition period reduced the incidence of retained placenta.  
  

Keywords: bovines, clinical examination, protected choline, retained placenta 

 

Introdução 

O período de transição em vacas leiteiras compreende três semanas pré-parto até três semanas 

pós-parto, sendo esta uma fase critica. Neste período ocorrem mudanças que aumentam as demandas 

fisiológicas do animal. O manejo e alimentação adequados utilizados nas últimas semanas de gestação 

influenciam diretamente na incidência de doenças no início do período de transição (Pires & Grummer, 

2008). 

A grande maioria das patologias em vacas de leite ocorre principalmente no período de transição, 

decorrente da excessiva mobilização de gordura corporal e tendo como produto ácidos graxos não 

esterificados (AGNE). Quando se aproxima da época do parto as concentrações de AGNE tendem a se 
elevar gradativamente no plasma (Grummer, 1993), pois os ruminantes não sintetizam ácidos graxos no 

fígado, sendo estes metabolizados através de lipólise (Pires & Grummer, 2008). Tal processo ocorre 

quando a ingestão de energia é insuficiente para suportar as exigências nutricionais do animal perante a 

manutenção e produção de leite. Para suprir as necessidades de energia, o fígado oxida parte dos AGNE 
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em CO2 e a outra parte é transformada em triglicerídeos para exportação como lipoproteína de baixa 

densidade (VLDL). Quando a taxa de síntese de triglicerídeos excede a taxa de hidrólise (VLDL) ocorre 

o acúmulo de lipídeos no fígado, conhecido como fígado gordo (Grummer, 1993). Essas alterações 

metabólicas influenciam indiretamente a retenção de placenta, pois altera o metabolismo de vitamina E, e 

com isto, pode gerar imunossupressão.  

Nesse contexto, a suplementação de colina surge como uma ferramenta complementar de manejo 

nutricional para evitar os distúrbios metabólicos, pois ela está envolvida no metabolismo de gorduras. 

Esse composto pode aumentar a síntese de VLDL e, consequentemente, otimizar o metabolismo das 
gorduras como fonte energética, melhorando o desempenho e saúde dos animais (Pires & Grummer, 

2008). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi o de avaliar os efeitos da suplementação de colina em 

dietas de vacas e novilhas leiteiras no período de transição, sobre a saúde animal. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Fazenda Quebra Cuia, localizada no município de Alvinópolis-

MG, no período de fevereiro a junho de 2012. 

Foram utilizados 24 animais da raça Girolando, separados em dois grupos no pré-parto e pós-

parto, sendo cada grupo constituído de seis vacas e seis novilhas. As vacas se apresentavam entre a 

segunda à quarta lactação, com produção média na lactação anterior de 7.834 Kg de leite. Aos 21 dias 
que antecederam a data prevista para o parto, os animais foram alojados em piquetes tipo maternidade e 

após o parto em Freestall até o 70o dia de lactação, divididas em dois tratamentos, com e sem colina. 

Os dois tratamentos tinham dietas com composições bromatólogicas semelhantes e foram 

balanceadas segundo as exigências nutricionais do NRC (2001). O que diferiu entre as dietas foi à 

inclusão ou não de 60g/dia de colina protegida (Toplac Transição, Nutrifarma). Essa suplementação foi 

oferecida durante todo o período de transição, nos 21 dias pré-parto e 21 dias pós-parto, via sonda 

gástrica para os animais. Essa suplementação foi feita pela manhã, uma vez por dia. 

Após o parto, os animais foram submetidos diariamente a exame clínico geral segundo 

metodologia descrita por Rosenberg (1993). Para a análise estatística foi empregado o teste de Qui-

quadrado.  

 

Resultados e Discussão  
No exame clínico, foi observado apenas retenção de placenta, sendo que a incidência no grupo 

sem suplementação de colina foi de 66,66% (8 animais) e no grupo suplementado com colina de 16,66% 

(2 animais) (Tabela 1). Neste estudo, foi considerado como retenção de placenta os animais que não 

expulsaram os anexos fetais até 24 h pós-parto. Independente da suplementação ou não de colina, a 

incidência de retenção de placenta foi alta. Todavia, a incidência de retenção de placenta no grupo 

suplementado com colina foi 50% menor do que no grupo sem colina. 

Tabela 1: Número de casos de retenção de placenta em novilhas e vacas suplementadas com ou sem 

colina, manejadas em sistema intensivo. 

 SemColina Com Colina P 

Sem Retenção 4 (33,33%) b 10 (83,33%) a 0,036 

Com Retenção 8 (66,66%) a 2 (16,66%) b 0,036 

Total 12 (100%) 12 (100%)  
ab

Valores com letras diferentes na linha diferem entre si pelo teste do qui-quadrado (P<0,05). 

 

Segundo Waldron (2011), no período de transição, os bovinos apresentam deficiência na função 

imune gerada por fatores estressantes, como ambiente, manejo e nutrição inadequados dos animais. Tais 

alterações favorecem o aparecimento de doenças pós-parto como retenção de placenta. 

Ardalan et al. (2010) relataram que a utilização de colina pode reduzir os níveis de AGNE 

circulantes e, consequentemente, reduzir a oxidação incompleta dos mesmos formando menor 
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concentração de corpos cetônicos. Dessa forma, pode diminuir a ocorrência de doenças e melhorar a 

saúde dos animais. 

Nesse estudo, os animais que foram suplementados com colina tiveram menor incidência de 

retenção de placenta. A colina é essencial na metabolização de lipídeos, pois atua no fígado como 

exportador de gordura na forma de VLDL e, com isto, pode prevenir doenças metabólicas, como fígado 

gordo, que pode comprometer o status imune do animal e, consequentemente, favorecer a ocorrência de 

retenção de placenta. Desta maneira, a suplementação de colina pode favorecer positivamente o 

metabolismo hepático, possibilitando melhor eficiência na utilização de vitamina E que é essencial para a 
integridade celular e resposta imune prevenindo a retenção de placenta (Grummer, 2011). 

  

Conclusões 

A suplementação de colina protegida em dietas de vacas e novilhas leiteiras reduziu a incidência 

de retenção de placenta. 

 

Literatura citada 

ARDALAN  M., Rezayazdi K.  Dehghan-Banadaky M Effect of rumen-protected choline and 

methionine on physiological and metabolic disorders and reproductive indices of dairy cows.  

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 94, 259-265, 2010. 

GRUMMER, R.R. Estratégicas para prevenir fígado gorduroso e cetose subclínica. XV 
Curso Novos Enfoques na Produção e reprodução de Bovinos; Uberlândia, Março 2011. 

GRUMMER, R. R. Etiology of lipid-related metabolic disorder in periparturient dairy 

cows. Journal of Dairy Science 76, 3882–3896, 1993. 

PIRES, J.A.A., and GRUMMER, R.R.. Micronutrients and their impact on high performing 

dairy cows – A focus on niacin and choline. In Proc. Southwest Nutrition and Management 

Conference, Department of Animal Sciences, University of Arizona, 2008. 

ROSENBERGER, G. Exame Clínicos dos Bovinos. Editora: Guanabara Koogan, 1993. 

WALDRON, M. Influências do ambiente e Manejo sobre a função Imune em Bovinos. XV 

Curso Novos Enfoques na Produção e reprodução de Bovinos; Uberlândia, Março 2011. 

003753




