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1. INTRODUÇÃO 

A desidratação é o achado mais comum na clínica médica de grandes animais e sua correção é 

condição fundamental para o sucesso da terapia específica (CONSTABLE, 2003). Desta forma, objetivou-se 

avaliar os efeitos de três soluções eletrolíticas enterais administradas via nasorruminal em fluxo contínuo, 

sobre o equilíbrio do cálcio em ruminantes adultos. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Foram utilizadas seis novilhas da raça holandesa em um delineamento crossover 6x3. Os animais 

foram hidratados durante 12h, a uma taxa de infusão de 15mL/kg/h. Foram administradas três soluções 

eletrolíticas: solução com propionato de cálcio (SEPCa), Solução com glicerol (SEGli) e Solução com 

propilenoglicol (SEPro). Foram colhidas amostras seriadas de sangue e urina, a cada 3h durantes o período de 

hidratação. Foram realizadas as análises de cálcio sérico e urinário. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final do experimento não foram observadas alterações nas concentrações séricas e urinárias de 

cálcio total. A manutenção dos níveis séricos deste eletrólito pode ser atribuída ao propionato de cálcio (10 

g/L; grupo SEPCa) e ao acetato de cálcio (1 g/L; grupos SEGlic e SEProp), presentes nas soluções eletrolíticas. 

Este é um resultado importante, visto que a diminuição da concentração sérica de cálcio em bovinos frente à 

hidratação já foi relatada em outros estudos, que utilizaram soluções eletrolíticas sem uma fonte de cálcio 

(RIBEIRO FILHO et al., 2013). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste item, indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas no trabalho, indicando sua 

relevância, vantagens e possibilidades de estudos futuros. Nossos resultados demonstram que as soluções 

eletrolíticas não induziram desequilíbrios iatrogênicos sobre a calcemia, bem como reforça a possibilidade do 

uso do proprionato de cálcio e do acetato de cálcio na formulação de soluções eletrolíticas para bovinos adultos. 
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