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Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de diferentes formulações de soro oral sobre os 

metabólicos sanguíneos e perfil hepático. Utilizou-se 36 vacas multíparas, alojadas em sistema intensivo 

tipo “free stall” e aleatoriamente alocadas em três grupos experimentais: grupo controle, no qual 

forneceu-se apenas água; grupo soro tradicional: composto de 160g de cloreto de sódio, 20g d cloreto de 

potássio, 10g de cloreto de cálcio e 300 mL de propilenoglicol; e grupo soro teste composto por 120g de 

cloreto de cálcio, 110g de cloreto de potássio, 220g de sulfato de magnésio, 300 mL de propilenoglicol. 

Os animais receberam o soro em dose única imediatamente após o parto, através de sonda oro gástrica. 

Foram coletadas amostras de sangue dos animais no parto e aos 3,7,14, 21 e 28 dias pós parto. 

Considerando os níveis de cálcio, os resultados do soro teste foram melhores que os resultados 

encontrados no grupo controle nos dias 3 e 7 pós parto (p<0,005). Os níveis plasmáticos de magnésio no 

grupo soro teste foram maiores que os dos demais grupos nos dias 3, 7 e 14 (p<0,005). Já em relação ao 

fósforo, os níveis plasmáticos do grupo controle foram maiores que os dos outros grupos nos dias 7 e 21 

(p<0,005). Não houve efeito das diferentes formulações de soro oral sobre as concentrações plasmáticas 

de ureia, glicose, ALT (alanina transaminase) e AST (aspartato transaminase). 

 

Palavras–chave: hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, soro oral 

  

Abstract: This study aims to evaluate the effects of different oral serum formulas on blood components 

and hepatic profile. Thirty six multiparous cows were used in this study. They were placed in a free stall 

intensive system and randomly separated into three experimental groups: a control group, which was 

given only water; a traditional serum group, which was given a serum composed of 160g of sodium 

chloride, 20g of potassium chloride, 10g of calcium chloride and 300mL of propylene glycol; and a test 

serum group, which was given a serum composed of 120g of calcium chloride, 110g of potassium 

chloride, 220g of magnesium sulphate, 300mL of propylene glycol. The animals received a single dose 

of serum through an orogastric tube immediately after labor. Blood samples from the animals were 

collected immediately after labor and again after 3, 7, 14, 21 and 28 days. In relation to the calcium 

levels, the results of the test serum were better than the ones found in the control group (p<0,005). The 

plasma levels of magnesium in the serum test group were higher than the ones in the other groups on 

days 3, 7 and 14 (p<0,005). The plasma levels of phosphorus in the serum test group were higher than 

the ones in the other groups on days 7 and 21 (p<0,005). The different oral serum formulas had no effect 

on the plasma concentration of urea, glucose, ALT (alanine transaminase) e AST (aspartate 

transaminase). 
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Introdução 

A intensificação dos sistemas de produção animal tem resultado em aumento no risco de 

alterações metabólicas em bovinos de leite pela maior demanda produtiva. Alterações fisiológicas e as 

doenças metabólicas se agravam especialmente no final da gestação e início da lactação, aumentando a 

incidência de patologias em vacas leiteiras principalmente naquelas especializadas, tal fato está 

relacionado principalmente á diminuição no consumo de matéria seca. A diminuição no consumo 

acarreta também a diminuição de diversos minerais, que são importantes nesta fase. Neste contexto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes formulações de soro oral sobre metabólicos 

sanguíneos e perfil hepático. 

http://www.zootec.org.br/


 

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Vitória ES, 12 a 14 de maio de 2014 

A Zootecnia Fazendo o Brasil Crescer 

 

www.zootec.org.br  

 

2 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da PUC-Minas localizada em 

Esmeraldas/MG. Foram utilizadas 36 vacas multíparas da raça Holandesa, com média de 600kg de peso 

vivo e escore de condição corporal 3,5. Os animais foram manejados em sistema intensivo, tipo “free 

stall”, recebendo dieta completa (TMR). Os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos 

experimentais, com 12 animais cada grupo. Grupo controle: recebeu trinta litros de água; grupo 

tradicional: recebeu formulação de soro oral contendo 160g de cloreto de cálcio, 20g de cloreto de 

potássio, 10g de cloreto de cálcio e 300 mL de propilenoglicol; grupo teste: receberam formulação de 

soro oral contendo 120g de cloreto de cálcio, 110g de cloreto de potássio, 220g de sulfato de magnésio, 

300 mL de propilenoglicol. As vacas receberam o soro oral imediatamente após o parto e o soro foi 

diluído em água á 37°C e administrado via oral utilizando sonda oro gástrica. Os animais tiveram 

amostras de sangue coletadas através da punção da veia coccígea mediana localizada na parte ventral da 

cauda do animal. As coletas ocorreram no dia do parto e nos dias 3,7,14,21 e 28 após o parto. Foram 

avaliados os níveis plasmáticos de cálcio, magnésio, fósforo, glicose, ALT, AST, uréia e colesterol. O 

delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso com parcelas subdivididas (médias de um animal 

em tempos diferentes). As médias e desvios padrão, foram comparadas teste de Tukey (p<0,005), 

utilizando programas Excel, SAS, SISVAR e quadro de ANAVA. 

 

Resultados e Discussão 

Observando os valores médios encontrados na tabela 1, pode-se constatar que houve diferença 

estatística (p<0,005) no dia 0 entre os grupos controle e tradicional, a concentração plasmática de cálcio 

foi maior no grupo tradicional. O percentual de hipocalcemia subclínica esteve alto, mesmo se 

suplementando cálcio nos animais do grupo tradicional e teste. Nos dias 3 e 7 a concentração plasmática 

de cálcio foi maior no grupo teste em relação ao grupo controle. Contudo, não houve diferença entre os 

grupos controle e tradicional.  

 

Tabela 1. Dosagem cálcio sérico (mg/dL) de vacas holandesas manejadas em sistema free stall,                         

coletadas nos dias 0,3,7,14,21 e 28 pós parto 

Dia Controle
1 

Tradicional
2 

Teste
3 

0 5,8+ 0,2,9
b
 8,1+ 2,6

a
 6,7+ 2,2

ab
 

3 6,9 + 3,03
b 

7,90 + 2,75
ab 

9,4 + 2,57
a 

7 5,79 + 1,28
b 

6,58 + 1,54
ab

 7,43 + 1,48
a
 

14 6,77 + 1,63
a
 6,77 + 2,34

a
 7,62 + 1,44

a
 

21 7,31 + 1,63
a 

7,10 + 1,05
a 

7,51 + 1,31
a 

28 

 

7,13 + 1,49
a 

 

7,01 + 1,39
a 

 

8,34 + 1,45
a 

 

ab
 Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05) 

 

Nos dias 14,21 e 28 não houve diferença significante nas concentrações plasmáticas de cálcio em 

relação aos tratamentos (p<0,005). Valores plasmáticos de magnésio inferiores a 1,6 mg/dL em vacas 

leiteiras após o parto aumentam a susceptibilidade para hipocalcemia e os níveis plasmáticos desse 

mineral são dependentes quase que exclusivamente da dieta (Goff, 2005). Segundo a tabela 2, nos dias 

3,7 e 14 de análise o grupo teste apresentou valores mais altos que o grupo controle e tradicional ( 

p<0,05), evidenciando superioridade do soro teste. Como no soro teste houve suplementação tanto de 

cálcio como magnésio, não se pode inferir sobre o efeito direto de cada mineral sobre a concentração 

plasmática dos mesmos. Nos dias 21 e 28 após o parto, apesar dos animais suplementados com magnésio 

terem valores superiores aos demais grupos, esses não se diferiram (p>0,05). 
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Tabela 2. Dosagem magnésio sérico (mg/dL) de vacas holandesas manejadas em sistema free stall, 

coletadas nos dias 0,3,7,14,21 e 28 pós parto 

Dia Controle Tradicional Teste 

0 1,0+ 0,60
b
 1,3+ 0,80

a
 1,1+ 0,60

ab
 

3 1,40 + 1,19
b
 1,33 + 0,62

b
 2,66 + 0,91

a
 

7 1,14 + 0,41
b 

1,20 +0,51
b 

1,91 + 0,72
a 

14 1,14 + 0,40
b 

0,76 + 0,46
b 

1,97 + 0,83
a 

21 1,25 + 0,66
a 

1,45 + 0,79
a 

1,67 + 0,83
a 

28 

 

1,29 + 0,43
a 

 

1,25 + 0,71
a 

 

1,69 + 0,83
a 

 

ab
 Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05) 

 

 No dia 0 o soro tradicional obteve melhor concentração de fósforo que o grupo teste (tabela 3). Já 

nos dias 7 e 21 deste estudo, o soro teste mostrou concentração de fósforo maior em relação ao grupo 

controle. Os níveis plasmáticos de fósforo em vacas leiteiras após o parto variam de 5,6 a 6,5mg/dL. A 

concentração média de uréia, ALT, AST e glicose não interferiram nos resultados deste estudo. 

 

Tabela 3. Dosagem fósforo sérico (mg/dl) de vacas holandesas manejadas em sistema free stall 

coletadas, nos dias 0,3,7,14,21 e 28 pós parto 

Dia Controle Tradicional Teste 

0 4,00+ 0,60
ab

 4,30+ 0,80
a
 3,30+ 0,80

b
 

3 4,42 + 0,84
a 

4,05 + 0,74
a 

3,98 + 0,65
a 

7 4,58 + 0,96
a 

4,02 + 0,63
ab 

3,67 + 0,86
b 

14 4,52 + 0,93
a 

4,07 + 0,94
a 

4,22 + 0,41
a 

21 4,83 + 0,87
a 

3,98 + 1,17
b 

3,97 + 0,90
b 

28 

 

4,48 + 0,82
a 

 

3,73 + 1,00
a 

 

4,02 + 0,73
a 

 

ab
 Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05) 

 

Conclusões 

 A utilização de soro com maior concentração de cálcio, magnésio e fósforo (soro teste) 

proporcionou aumento na concentração plasmática de cálcio nos dias 3 e 7 pós parto. O magnésio teve 

níveis plasmáticos maiores nos dias 3,7 e 14 pós parto. Já o fósforo, nos dias 7 e 21pós parto obteve 

concentrações maiores no soro teste quando comparado ao grupo controle. 
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