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Análise das concentrações dietéticas de 

cálcio para reduzir os riscos de hipocalcemia 

em vacas leiteiras submetidas a uma dieta 

com diferença cátion-aniônica
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Funções do PTH

↑ PTH

↑ 1,25 (OH)2 D3

Colecalciferol (pele) 

1 alfa hidrolase

Ação parácrina
osteoclástica

↑ Ca ↓ PTH

↓ 1,25 (OH)2 D3

↑ 24,25 (OH)2 D3

↑ Calcitonina

Reabsorção TCD



Cascata de eventos em um quadro 

de hipocalcemia

Hipocalcemia

Diminuição da motilidade
digestória e do rúmen

Diminuição da motilidade
uterina

Deslocamento 
do abomaso

↓consumo 
de alimento

Mobilização  
de reservas

Cetose

BEN

Diminuição Produção Leiteira

↑Retenção 
de placenta

↑Involução 
uterina

↑Metrite

Diminuição da Fertilidade



Fatores predisponentes da 

hipocalcemia

 Vacas entre segundo e quinto partos

 Vacas de alta produção

 Alto consumo de Ca pré-parto

 Dietas alcalinas

 Dietas ricas em Fósforo ou deficientes em Magnésio

 Raça: Jersey X Holandês



Dieta cátion-aniônica como forma 

de prevenção de hipocalcemia
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Hipótese e Objetivo

Hipótese:

A concentração ótima de Ca em uma dieta,
capaz de estimular o PTH, varia de acordo
com DCAD.

Objetivo:

Determinar se a concentração de Ca na dieta
afeta a capacidade de manter homeostase
do Ca em vacas não lactantes e não
gestantes da raça Holandês alimentadas com
DCAD.





Delineamento experimental

8 vacas

Não gestante

Não Lactantes

Multíparas

Sem histórico clínico

594 ± 80 Kg

34,5 ± 11 meses



14 dias de tratamento

Coleta de amostra, avaliação PTH

8 vacas

Dieta Catiônica 
Baixa

Dieta Ca alto

Dieta Ca Baixo

Dieta Catiônica 
alta

Dieta Ca alto

Dieta Ca Baixo

Tratamentos



Tratamentos



Indução de Hipocalcemia

No dia 14 as vacas foram submetidas a um 
desafio EDTA...

8,5 mL/min

↓ 60% do Ca ionizado

Amostra 10 min

pH, HCO3,  Na, K



Resultados



Resultados

Antes do desafio EDTA



Resultados

Antes do desafio EDTA
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Figura 1: Determinação do pH urinário em vacas não gestante e não lactantes antes
do desafio de EDTA, recebendo dietas com diferença cátion-aniônica (p<0,001).



Resultados

Após desafio de EDTA



Resultados 

Após o desafio de EDTA

Acidose metabólica leve com
absorção de cálcio.

Estimulo PTH



Resultados 

Após o desafio de EDTA



E no NUPEEC...

Vacas hipocalcêmicas: Maiores níveis de glucagon,
AGNE, AST e maior relação glucagon/insulina com
níveis normais de glicose.

Influência da hipocalcemia subclínica no balanço energético
de vacas leiteiras.

Novas formas de prevenção..



Conclusão

A melhor concentração

de Ca na dieta para

minimizar o risco

de hipocalcemia em

vacas leiteiras, pode

variar conforme os níveis

de ânions da dieta.
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