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1. INTRODUÇÃO 

O período de transição compreende as três semanas anteriores e posteriores ao parto. 

Nesse período, ocorre uma série de adaptações fisiológicas no organismo do animal, 

correspondendo à transição de não lactante para lactante. Concomitante, nesse período, 

ocorrem mudanças no manejo nutricional e no ambiente em que os animais são criados. 

Em função de todas essas alterações, o período de transição torna-se uma fase crítica 

para vacas leiteiras, principalmente de alta produção. 

Também, durante o parto e no início da lactação, as exigências fisiológicas de cálcio 

aumentam consideravelmente. Essa súbita demanda predispõe grande parte dos animais, 

no pós parto imediato, a hipocalcemia clínica e subclínica. 

Uma das formas de prevenir a hipocalcemia em vacas leiteiras no pós-parto consiste na 

utilização de dietas aniônica através do uso de sais acidogênicos. 

 

2. HIPOCALCEMIA EM VACAS LEITEIRAS 

A concentração normal de cálcio sanguíneo é mantida entre 8,5 a 11,5 mg/dl. No 

entanto, quando ocorre hipocalcemia subclínica, esta concentração varia entre 5,5 e 8,0 

mg/dl, sendo que valores inferiores a 5,5 mg/dl correspondem a forma clínica (GOFF, 

2008).  

Vacas com hipocalcemia tornam-se predispostas a outras patologias, como a síndrome 

da vaca caída, cetose, retenção de placenta, prolapso de útero, deslocamento de 

abomaso, mastite, além de baixo desempenho produtivo e reprodutivo. 

 

2.1. FISIOPATOGENIA DA HIPOCALMIA  

Um dos fatores determinantes da ocorrência da hipocalcemia em vacas leiteiras é a 

utilização de dietas catiônicas na fase de pré parto (GOFF, 2008).  

Dietas elevadas em cátions no pré parto, especialmente potássio (K
++

), sódio (Na
++

), 

cálcio (Ca
++)

 e magnésio (Mg
++

)  causam disparidade de cargas elétricas nos fluidos 



corporais, prevalecendo o número de cátions em relação aos ânions. Para restabelecer a 

eletroneutralidade celular, cargas positivas, na forma de (H
+
), devem ser perdidas a 

partir do compartimento sanguíneo. Essa condição gera, no animal, um estado de ligeira 

alcalose metabólica (DEGARIS, 2007; GOFF, 2008). 

A conformação do receptor do paratormônio é alterada durante o processo de alcalose 

metabólica, tornando os tecidos menos sensíveis a este hormônio. A falta de resposta do 

tecido ósseo ao paratormônio impede a utilização eficaz do cálcio através da reabsorção 

osteoclástica. Os rins também ficam ineficientes na resposta ao paratormônio, causando 

também redução da absorção renal de cálcio e da produção de 1,25-dihidroxivitamina D 

que é responsável pela absorção intestinal de cálcio proveniente da dieta (GOFF, 2007). 

Essas alterações fisiológicas podem caracterizar nos animais um quadro de 

hipocalcemia subclínica ou clínica. 

Dentre os minerais com carga positiva, o potássio, nas condições de Brasil, assume 

grande importância, uma vez que é o principal cátion da dieta pré-parto. Nas forragens 

tropicais, principalmente em pastagens adubadas, suas concentrações são altas o que 

pode predispor os animais à alcalose metabólica e, por consequência, hipocalcemia.  

Outro fator a ser considerado é que concentrações altas de potássio dentro do ambiente 

ruminal diminui a absorção de magnésio, o que gera diminuição da concentração deste 

mineral no plasma sanguíneo. Segundo Goff (2007) a hipomagnesemia, independente 

da alcalose metabólica, pode também interferir na capacidade do paratormônio agir no 

seu tecido alvo. O magnésio age na ativação da adenilato ciclase, produzindo AMP 

cíclico que favorece a ação do paratormônio. 

Na hipocalcemia ocorre redução da motilidade do trato digestivo total. Essa condição 

aumenta o risco para a ocorrência de deslocamento de abomaso e cetose em função da 

queda do consumo de matéria seca durante o período de transição. Também, pode 

ocorrer redução na contração muscular do esfíncter do canal do teto e predispor o 

animal a mastite, principalmente por micro-organismos ambientais. Outra patologia 

associado à hipocalcemia é a retenção de placenta, que diminui o pico de produção de 

leite e a eficiência reprodutiva da vaca. 

Compreender essas mudanças metabólicas que ocorre no rebanho é importante para 

desenvolver estratégias de manejo, nutrição e gestão, com o objetivo de minimizar a 

ocorrência dessa doença no rebanho e as perdas econômicas. 

 



3. USO DE DIETAS ANIÔNICAS COMO FORMA DE PREVENIR 

HIPOCALCEMIA EM VACAS LEITEIRAS 

Dietas aniônicas consistem na maior proporção de ânions em relação a cátions. Essas 

dietas ocasionam acidose metabólica branda, que tem sido associado à melhoria na 

atividade do paratormônio e da capacidade dos tecidos em responderem aos seus 

estímulos (GOFF, 2004; CRNKIC, 2010). 

Para determinar o balanço cátion aniônico da dieta, a equação BCAD (mEq/kg)= (Na
+
 + 

K
+
) - (Cl

-
+ S

-2
) é bastante útil.  

Geralmente, em dietas em dietas catiônicas, no pre-parto, o BCAD esta por volta de + 

250 mEq/kg MS. Todavia, o BCAD recomendado em dietas para evitar a hipocalcemia 

no pré-parto é de -50 a -200 mEq/kg MS (MOORE, 2000; SPANGHERO, 2004; 

DEGARIS, 2007). Para se conseguir esses valores o uso de sais aniônicos é 

recomendado, sendo o cloreto de cálcio e o sulfato de magnésio os mais utilizados.  

Um das formas de monitorar se a dietas aniônicas estão funcionando é avaliar o pH 

urinário dos animais semanalmente durante o pré-parto. Em dietas catiônicas o pH 

médio da urina é 7,4. Já em dietas aniônicas o valor recomendado de pH é de 6,4 a 7,0.  

Dayrell et al. (2011) avaliaram o efeito da utilização de dietas aniônicas no pré-parto em 

vacas leiteiras. Foram utilizados 21 vacas Girolanda. Os animais foram submetidos à 

pastejo rotacionado de tifton, onde recebiam suplementação de concentrado com sais 

aniônicos uma vez ao dia. A BCAD médio da dieta total foi de –43,36 mEq/kg MS. 

Nesse levantamento foi verificado que 42% apresentaram hipocalcemia no dia 1 do pós-

parto. 

 Entretanto, esses animais recuperaram rapidamente a concentração de cálcio a partir do 

dia 7 (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1: Concentrações sérica médias de Ca nos dias 1,7,14 e 21 pós parto 

 

Nessa mesma fazenda, utilizando animais de produção e raça semelhantes, porém, sem 

o uso de dieta aniônica, Cabral e Santos (2009) observaram que 93% das vacas no dia 1 

e 73% no dia 21 eram hipocalcêmicas.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de dietas aniônicas em vacas leiteiras pode ser uma importante ferramenta 

no controle da hipocalcemia pos-parto. Ressalta-se que a dieta total deve ser aniônica e 

não apenas os suplementos. 

Outros fatores como a concentração de cálcio da dieta no pre-parto deve ser considerado 

na prevenção da hipocalcemia.  
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