
MANEJO DE VACAS NO PRÉ-PARTO 

O emprego de dietas aniônicas visa, basicamente, a 
redução da incidência de hipocalcemia, também 
denominada febre do leite, febre vitular ( apesar de 
receber estas denominações é uma doença não 
febril) ou paresia puerperal.

A hipocalcemia é um distúrbio metabólico que 
exerce importância econômica na atividade leiteira. 
Estima-se a incidência clínica da doença entre 10 e 
30 % dos partos. Além disso, nem sempre os sinais 
clínicos são visíveis. Para cada caso clínico (visível), 
existem 5 casos subclínicos, nos quais os níveis de 
cálcio estão abaixo do normal, apesar do animal 
aparentar normalidade. Ao redor de 2/3 das vacas de 
mais de uma cria apresentam algum grau de hipocal-
cemia subclínica.

Esses dados são suficientes para caracterizar a 
importância desse distúrbio metabólico. Entretanto, 
ao analisarmos a interrelação entre febre do leite e as 
demais desordens metabólicas, a importância é 
realçada. Vacas com febre do leite tem o dobro de 
chances de apresentarem cetose. Também, tem-se 
verificado a influência da hipocalcemia na incidência 
de retenção de placenta, mastite, metrite, distocia, 
prolapso uterino, deslocamento de abomaso e 
anestro, o que se traduz em menor produção de leite 
e eficiência reprodutiva.

Uma dieta aniônica é definida como aquela em que 
os ânions ,  estão em maior quantidade em relação 
aos cátions, possuindo valor negativo como 
resultado da fórmula citada anteriormente.

Essas dietas têm a capacidade de produzir uma leve 
acidose metabólica no animal, e os eventos 
químico/fisiológicos que se sucedem podem ser 
utilizados para prevenir alguns distúrbios 
metabólicos a que estão suscetíveis as vacas 
leiteiras no período periparto.

A utilização de dietas aniônicas para vacas no pré-
parto representa uma tecnologia que pode reduzir a 
incidência de distúrbios metabólicos e elevar a 
eficiência produtiva e reprodutiva de sistemas de 
produção de leite. 

Tabela 1. Estimativas de perdas na produção de leite 
devidas aos principais distúrbios metabólicos do periparto.

Incidência média de 
doenças no periparto de 

vacas leiteiras 

Redução da 
prod. de leite 

(%) da lactação 

Redução em 
litros nos 30 

primeiros dias 
de lactação 

Perdas 
econômicas em 

reais (R$ 0,80 
/L) 

Febre do Leite (3%) 4,7 276 220,80 

Desloc. Abomaso(3%) 16,0 470 376,00 
Retenção de Placenta 

(8%) 
1,1 321 

256,80 

Cetose (5%) 7,6 371 296,80 
Metrite (8%) 3,8 298 238,40 
 Adaptado de Peres (2000)
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Álcio Azambuza de Azambuja
 

São considerados para fins de formulação de dietas 
aniônicas os ânions S (enxofre) e Cl(cloro) e os 
cátions K(potássio) e Na(sódio). O conceito necessita 
que os minerais em questão, não estejam em 
deficiência ou em níveis tóxicos na dieta. Para 
formularmos dietas com sais aniônicos para vacas 
secas devemos escolher alimentos com baixos níveis 
de sódio e potássio. É necessário que a composição 
mineral (Na, K, Ca,Cl, S e P) de todos ingredientes da 
dieta sejam analisados e que não se utilizem valores 
de tabela, pois tais minerais são muito variáveis. 
Leguminosas em pastejo e/øu em forma de feno não 
são aconselháveis.

Utilizando ingredientes com baixos níveis de sódio e 
potássio, reduzimos a quantidade de sais aniônicos 
necessários para tornar a dieta aniônica, já que estes 
sais são de baixa palatabilidade.  Não se deve utilizar 
bicarbonato de sódio, pois a torna mais alcalina. 
Fosfatos também são contra-indicados, pois apesar 
de serem ânions, a ingestão de fósforo deve ser 
limitada em 40-50g/d  pois ele inibe a síntese de 
vitamina D3 pelos rins e pode causar hipocalcemia 
(Santos, et alli, 1998) Após a formulação de uma 
dieta base  com biaxos níveis de  sódio e potássio os 
sais aniônicos devem ser adicionados  de acordo com 
seu custo por equivalente e palatabilidade. Níveis de 
enxofre não devem ultrapassar 0,45% para não 
afetar a absorção de selênio. Há divergências entre 
autores com relação à níveis de Ca, enquanto alguns 
recomendam de 1,1 a 1,3%, outros recomendam 
que seja menor que 0,5% da matéria seca da dieta.
Os resultados da adição de sais aniônicosà dieta de 
vacas secassão observados em curto espaço de 
tempo. Após 1 a 2 diasde inclusão na dieta já 
reduzem o pH urinário e promovem pequena acidose 

metabólica.Recomenda-se monitorar o pH urinário 
para monitorar a dieta acidogênica. Normalmente a 
urina de ruminantes é alcalina com pH superior a 
8,0. O pH de vacas recebendo dieta aniônica deve 
estar entre 6,0 e 7,0. Valores acima indicam 
inadequado consumo de sais aniônicos  e abaixo de 
5,8 indicam consumo acima do  recomendado. 
Quando ocorre um consumo acima do 
recomendado ocorre depressão no consumo de 
matéria seca no pré-parto como também causar ou 
acentuar  uma possível acidose metabólica no 
recém-nascido e reduzir a absorção de 
imunoglobulinas do colostro durante as primeiras 
horas após o nascimento.

O ideal é que as vacas se alimentem com a dieta 
pré-parto 14 a 21 dias  com um mínimo de 10 dias 
antes do parto. Fornecimento por períodos 
prolongados podem predispor animais à fraturas.
Em sistemas de produção a pasto pode haver 
dificuldade para fazer  a suplementação, já que 
nenhuma ou  pequena quantidade é fornecida no 
cocho. Em trabalho feito na Nova Zelândia em dois 
período a incidência de hipocalcêmia  foi de2,3 e 
4,5% quando as pastagens foram pulverizadas com 
uma mistura de sais aniônicos e 10,8 e 13,8% sem 
pulverização. 

Pesquisas são necessárias para se poder fazer 
recomendações sobre um ótimo BCAD em rações 
para vacas leiteiras. Baseado nessa discussão, 
algumas funções biológicas podem ser manipuladas 
pelo BCAD, entretanto, um único valor para o BCAD 
não é o mesmo levando em consideração as 
diversas funções produtivas dos animais.
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