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Através da determinação da concentração de íons na dieta pré-parto pode-se 

minimizar os riscos de paresia parturiente em vacas leiteiras. O objetivo deste 

estudo foi  determinar se a concentração de Ca na dieta afeta a capacidade de 

manter a homeostase do Ca em vacas não lactantes e não gestantes 

alimentadas com dietas com diferença cátion-ânionica (DCAD). Foram 

utilizadas 8 vacas multíparas da raça Holandês, não gestante, não lactantes, 

sem histórico clínico de paresia parturiente, distribuídas aleatoriamente em 

quatro grupos: DA+Ca+ com animais recebendo uma dieta com alto nível de 

ânion e cálcio; DA+Ca- com animais recebendo uma dieta de alto nível de 

ânion e baixo nível de cálcio; DA-Ca+ com animais recebendo uma dieta com 

menor quantidade de ânion e maior nível de cálcio e DA-Ca-, com animais 

recebendo uma dieta com menores níveis de ânion e cálcio. No 14º dia de 

tratamento todos os animais foram submetidos a um desafio de EDTA, que foi 

infundido endovenosamente até que os níveis de cálcio ionizado diminuíssem a 

60%, para avaliar o tempo de recuperação até os níveis normais. Foi avaliado o 

nível de cálcio sérico, HCO3, pH sanguíneo, sódio, potássio e hormônio da 

paratireóide (PTH). Os resultados mostraram que os animais dos grupos 

DA+Ca+ (P=0,04) e DA-Ca- (P=0,02) levaram menos tempo para normalizar os 

níveis de cálcio do que os grupos DA-Ca+ e DA+Ca-. Concluiu-se que o melhor 

nível de Ca na dieta para minimizar o risco de hipocalcemia em vacas leiteiras, 

provavelmente varie de acordo com o valor de ânions na dieta. 
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