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HIPOCLACEMIA?
Ajude as suas vacas a fazer 

melhor
J. Miguel Lopes Jorge

Impacto da HIPOCALCEMIA
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Incidência da HIPOCALCEMIA

• HIPOCALCEMIA CLÍNICA
• 3-15%

• HIPOCALCEMIA SUBCLÍNICA
• 50% das vacas de 2ª lactação e 

seguintes, podendo chegar aos 
70%

• 1 vaca com HIPOCALCEMIA 
CLÍNICA = 3-10 vacas com 
HIPOCALCEMIA SUBCLÍNICA

Quais as vacas em risco de HIPOCALCEMIA?

• Como encontrar as vacas em risco de hipocalcemia?
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Quais as vacas em risco de HIPOCALCEMIA?

• Factores de risco para a hipocalcemia

• Conseguimos encontrar todas?
• Quais vale a pena suplementar?

Efeito da suplementação oral com cálcio

• Oetzel et al 2012
• Avaliar quais os grupos de risco que respondem à 

suplementação oral com cálcio

• Explorações com dieta aniónica no pré parto
• 2 bolos de BOVIKALC®

• 1 Imediatamente após o parto + 1 passadas 8-35 horas

• Grupo testemunha não tratado

• Avaliação de patologia e de produção leiteira nos 
primeiros 30 dias de lactação
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Efeito da suplementação oral com cálcio

• Resultados primeiros 30 dias de lactação
• Pouca incidência de problemas (ex: metrite, deslocação do 

abomaso)
• + 3kg de leite (+7,2%) ao primeiro contraste em vacas de alta 

produção e em vacas coxas

Balanço entre risco e custo

• Só tratamos as vacas com alta produção?

• Só tratamos as vacas coxas?

• Tratamos as vacas de alta produção e as vacas coxas?

• E outras vacas em risco?
• Conseguimos encontrar todas?
• Quanto custa encontrar todas?
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Análise de Retorno de Investimento (ROI)

• Oetzel et al 2015
• Modelo matemático para avaliação das diferentes 

estratégias
• Custo
• Resultado nos primeiro 30 dias de lactação

• Baseado em dados produtivos/custos de 1, 3 milhões 
de vacas e 20.897 explorações

• 4 anos de dados

• Incluído também o custo de refugo e de doença

Análise de Retorno de Investimento (ROI)

VACAS COXAS

VACAS ALTA 
PRODUÇÃO

TODO O 
EFECTIVO*

*2ª lactação e seguintes
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Análise de Retorno de Investimento (ROI)

VACAS COXAS

VACAS ALTA 
PRODUÇÃO

TODO O 
EFECTIVO*

*2ª lactação e seguintes

Análise de Retorno de Investimento (ROI)

O tratamento sistemático
com BOVIKALC® pode dar
um retorno médio de 30%

Sem falhar animais
em risco

*2ª lactação e seguintes

TODO O 
EFECTIVO*
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BOVIKALC®: 2 formas de cálcio

• CLORETO DE CÁLCIO
• Disponibilidade 

imediata
• ACÇÃO RÁPIDA

• SULFATO DE CÁLCIO
• Libertação mais
lenta
• ACÇÃO PROLONGADA

BOVIKALC®: efeito Cálcio no sangue

(Spain, ADSA. 2007)
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BOVIKALC®: efeito no pH da Urina

• 2 bolos de BOVIKALC®
• 1 Imediatamente após o parto + 1 passadas 12-24 horas

• Indução de acidose metabólica ligeira e temporária
• 13 horas após 1º bolo, até 24 h após administração
• Auxilia na mobilização de Cálcio dos ossos e aumenta a 

absorção do tracto digestivo

BOVIKALC®: efeito no pH da Urina

• 2 bolos de BOVIKALC®
• 1 Imediatamente após o parto + 1 passadas 12-24 horas

• Indução de acidose metabólica ligeira e temporária
• 13 horas após 1º bolo, até 24 h após administração
• Auxilia na mobilização de Cálcio dos ossos e aumenta a 

absorção do trato digestivo
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BOVIKALC®: revestimento

• Revestidos com cera + goma

• Protecção mucosa (boca e esófago) contra a irritação 
pelo cloreto de cálcio

• Evita a dissolução do bolo
antes de chegar ao rúmen

• Actua como lubrificante,
aumentando a facilidade de
administração e facilita o
trânsito até ao rúmen

BOVIKALC®: dissolução

• Estudos in vitro e in vivo demonstram a dissolução 
completa em 30 minutos
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BOVIKALC®: protocolos de administração

BOVIKALC®: protocolos de administração
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BOVIKALC®

Ajude as suas 
vacas a fazer 
melhor, o que 
elas já fazem 
bem
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