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1. INTRODUÇÃO 

Na literatura os dados sobre a formulação ideal, taxa de infusão ou mesmo os efeitos da hidratação enteral em 

fluxo contínuo em vacas, ainda são muito escassos, dada a importância desta técnica na rotina clínica 

(CONSTABLE, 2003) O presente trabalho teve como objetivo avaliar as concentrações séricas e urinárias de 

magnésio de novilhas submetidas à hidratação enteral em fluxo contínuo. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Foram utilizadas três soluções eletrolíticas, em seis novilhas da raça holandesa em um delineamento 

cruzado. As soluções tinham as seguintes formulações: Solução eletrolítica contendo propionato de cálcio– 4g 

de NaCl, 0,5g de KCl, 0,3 de MgCl e 10g de propionato de cálcio para 1000mL de solução; solução eletrolítica 

contendo glicerol– 4g de NaCl, 0,5g de KCl, 0,3g de MgCl, 1g de acetato de cálcio e 10 mL de glicerol para 

100mL de solução; solução eletrolítica contendo propilenoglicol– 4g de NaCl, 0,5g de cloreto de KCl, 0,3g de 

MgCl, 1g de acetato de cálcio e 15mL de propilenoglicol para 1000mL de solução. Os tratamentos foram 

administrados por 12h a uma taxa de infusão de 15 mL/kg/h, com intervalo de 7 dias entre os tratamentos. Os 

resultados foram submetidos à ANOVA fatorial de medidas repetidas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve efeito do tempo nem dos tratamentos sobre concentrações séricas de magnésio, mantendo-se 

estáveis durante todo tratamento. A concentração urinária de magnésio reduziu em todos os tratamentos ao 

final do período de hidratação.  A grande preocupação com o protocolo proposto era o aparecimento de 

hipomagnesemia. Estes autores associaram o achado à falta de uma fonte de magnésio na solução eletrolítica, 

o que não foi constatado no presente estudo. Resultados semelhantes aos nossos foram relatados por Ribeiro 

Filho et al. (2013). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo demonstram que a quantidade de magnésio presente nas soluções 

(0,3g/L) é equilibrada e não induz desequilíbrios iatrogênicos nos animais, mesmo após um logo período de 

hidratação. 
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