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RÁPIDA REVISÃO 

 

Os líquidos do corpo dos animais estão distribuídos da 

seguinte forma:  

 Água corporal total = LIC + LEC 

 Líquido intracelular (LIC) - total de liquido no 

interior das células 

 Líquido extracelular (LEC) 

• Líquido no espaço entre as células - líquido 

intersticial 

• Líquido no plasma sanguíneo  

• Líquido trascelular 



RÁPIDA REVISÃO 

60% de água 

80% de água 



RÁPIDA REVISÃO 

O líquido transcelular, situado em cavidades especiais 

delimitadas por epitélio ou por mesotélio, engloba: 

 fluido cérebro-espinhal 

 liquido sinovial 

 linfa 

 bile 

 líquido das vias digestivas e urinárias (pode chegar a 

representar de 10% a 15% do peso corpóreo) 

 secreções respiratórias 

 humor aquoso 

 líquido peritoneal e pericárdico 

http://www.iconarchive.com/show/agriculture-icons-by-aha-soft/cow-head-icon.html


RÁPIDA REVISÃO 

 O principal cátion do LEC é o sódio 

  

 O cátion mais abundante no LIC é o 

potássio, seguido do magnésio 

 

 Os principais ânions dos líquidos 

corporais são o cloreto, bicarbonato, 

fosfatos e proteínas polivalentes 

Os íons constituem aproximadamente 95% dos 

solutos nos líquidos corporais  



FLUIDOTERAPIA EM GRANDES ANIMAIS  

 Os desequilíbrios hídricos, eletrolíticos e ácido-básicos 
são frequentemente observados na rotina clínica de 
grandes animais. 

 

 

 

 

 

 O sucesso do tratamento depende de escolhas 
apropriadas com respeito ao tipo de solução, volume, 
via de administração, velocidade de administração e 
intervalo entre doses. 

 



COMO OCORREM OS DESEQUILÍBRIOS? 

A situação fisiológica de equilíbrio dos fluidos e 

eletrólitos no organismo depende do: 
 

 Balanço externo, representado pela relação entre 

os mecanismos de ingestão/absorção e os de 

eliminação/secreção. 
 

 Balanço interno, relacionado à distribuição entre 

os compartimentos fluidos corporais (intracelular 

e extracelular - plasma, fluido intersticial / linfa e 

fluido transcelular). 



COMO OCORREM OS DESEQUILÍBRIOS? 

Os desequilíbrios podem se estabelecer em qualquer 

uma das condições a seguir:  

 

 redução da ingestão 

 diminuição da absorção 

 aumento da eliminação/secreção 

 seqüestro em cavidades ou na luz do tubo digestório 

 acúmulo no espaço intersticial 



DESEQUILÍBRIOS HÍDRICOS, ELETROLÍTICOS E 

ÁCIDO-BÁSICOS EM RUMINANTES 

 

 Disfagia 

 Obstrução esofágica 

 Diarréia 

 Poliúria 

 Peritonite difusa 

 Pleurite difusa 

 Obstrução pilórica 

 Ectopias de abomaso 

 Obstruções intestinais 

 Acidose láctica ruminal  

 Choque endotoxêmico e septicêmico 



VACAS LEITEIRAS 

 Desidratação reduz a produção de leite – queda 
de 30% em vacas com privação hídrica por 48 
horas. 

 

 Produção leiteira também é reduzida pela 
hipocloremia e hipocalemia que frequentemente 
aparecem nas vacas desidratadas. 



DESIDRATAÇÃO E DOENÇAS DA PRODUÇÃO 

 Na acidose rumenal aguda ocorre elevação da 

osmolaridade do rúmen, atraindo a água da 

circulação próxima a parede rumenal. 

 Na cetose crônica a secreção do hormônio 

antidiurético é inibida pela alta concentração de 

corticóide na circulação. Como consequência a 

excreção de água pelos rins é aumentada 

enquanto a sua absorção intestinal é reduzida. 



DESEQUILÍBRIOS HÍDRICOS, ELETROLÍTICOS E 

ÁCIDO-BÁSICOS EM EQUINOS 
 

 Diarréias 

 Choque 

 Síndrome cólica 

 Desidratação após exercício físico extenuante 

 Ruptura de bexiga em potros 

 Desequilíbrios metabólicos 

 Obstrução ou ruptura esofágica 

 Doenças renais  



NÃO ESQUECER 

 A fluidoterapia é um tratamento de suporte.  

 A doença primária que provoca distúrbios de 

fluidos, eletrólitos e do equilíbrio ácido base deve 

ser diagnosticada e tratada adequadamente.  

 O objetivo da terapia hídrica e eletrolítica é 

corrigir desidratação ou hidratação excessiva e/ou 

desequilíbrio eletrolítico. 



AVALIAÇÃO CLÍNICA 

DO PACIENTE 

 Depende da análise de informações precisas obtidas 
mediante a anamnese, o exame físico e, quando 
disponível, a realização de provas laboratoriais.  

 

 Principalmente sob condições de campo, nas quais, 
na maioria das vezes, o recurso laboratorial não é 
disponível, o conhecimento preliminar dos 
mecanismos fisiopatológicos inerentes às mais 
variadas doenças é de fundamental importância 
para a elaboração do plano de reposição 
hidroeletrolítica. 



AVALIAÇÃO DO GRAU DE DESIDRATAÇÃO 

Os sinais clínicos relacionados a perda hídrica são: 

 perda de peso 

 aumento da freqüência cardíaca e do tempo de 

preenchimento capilar 

 perda da elasticidade cutânea 

 ressecamento das mucosas 

 diminuição da temperatura nas extremidades 

 diminuição da produção de urina 
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 Os sintomas variam de acordo com o grau e o tipo 

da desidratação.  

 Nos casos de desidratação onde a perda de 

líquidos não acompanha a de eletrólitos, o animal 

pode não apresentar clinicamente sinais de 

desidratação. 

 Na prática, um animal com perda inferior a 5%, 

não apresentará nenhuma manifestação clínica 

compatível com desidratação.  

AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

DESIDRATAÇÃO 



AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

DESIDRATAÇÃO 



 O volume globular (VG) ou hematócrito e a 

proteína plasmática total (PPT) devem ser 

analisados com cautela e conjuntamente, pois a 

análise separada desses valores pode levar a 

erros. 

 Em potros e bezerros neonatos, os valores de VG 

e PPT podem variar em razão de vários fatores, 

não sendo, portanto, indicadores confiáveis do 

grau de desidratação. 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE DESIDRATAÇÃO 
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 Desidratação leve: apatia discreta, mantém estação, 
mantém apetite e sede (reflexo de sucção), mucosas 
rosadas e pouco pegajosas.  

 Desidratação moderada: apatia acentuada, decúbito 
esternal preferencial (ergue-se sem auxilio), anorexia 
(reflexo de sucção ainda presente), mucosas pegajosas 
a secas e avermelhadas, enoftalmia, taquicardia, 
pulso fraco e regular e extremidades discretamente 
frias.  

 Desidratação severa: depressão, decúbito esternal 
permanente, inapetência (sem reflexo de sucção), 
mucosas secas e vermelhas, enoftalmia, taquicardia e 
pulso filiforme, extremidades frias e hipotermia.  

AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

DESIDRATAÇÃO 

http://www.iconarchive.com/show/farm-icons-by-fixicon/ass-icon.html


AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

DESIDRATAÇÃO 

Desidratação 

(% ) 
FC 

(bpm) 

TPC 

(seg) 

VG  

(%) 

PPT 

(g/dL) 

Creatinina  

(mg/dL) 

6 40 - 60 2 40  7 1,5 - 2 

8 61 - 80 3 45  7,5 2 - 3 

10 81 - 100 4 50  8 3 - 4 

12 > 101 > 4 > 50  >8 > 4 

FC – frequencia cardíaca, TPC – tempo de preenchimento capilar,   

VG – volume globular, PPT – proteína plasmática total 



CALCULANDO OS VOLUMES PARA O 

TRATAMENTO 

 Basicamente 3 diferentes volumes devem ser 

considerados para realizar um tratamento 

adequado: volume de reposição, volume de 

manutenção e volume de perdas continuadas. 



VOLUME DE REPOSIÇÃO 

 É aquele que corrige o déficit de fato, ou aquilo que 

foi estimado ao avaliar o grau de desidratação (com 

alguma pequena margem de erro aceitável). 

  É calculado com base no grau de desidratação 

apresentado e deve ser reposto de forma rápida, em 

uma condição ideal.  

 Deve ser reavaliado (recalculado) a cada 24 horas de 

tratamento.  

 Calcula-se empregando a fórmula: 

Volume de reposição (L) =  peso vivo (kg) x grau de desidratação 

      100 



VOLUME DE MANUTENÇÃO 

 Considera a taxa de rotatividade diária de fluidos (ou de água) 

do organismo e varia de acordo com a idade do paciente.  

 Ao contrário do volume de reposição, sua administração deve ser 

lenta ou parcelada ao longo do dia. 

 É calculado com base nas fórmulas:  

o Volume de manutenção para um adulto (mL) = 50mL x peso vivo (kg) 

o Volume de manutenção para um jovem (mL) = 100mL x peso vivo (kg) 

o Volume de manutenção um neonato (mL) = 150mL x peso vivo (kg) 

 



VOLUME DE PERDAS CONTINUADAS 

 Considera o volume que continua sendo perdido 
ao longo do dia do tratamento iniciado.  

 Estimativa com uma margem de erro 
relativamente grande, somente possível nos 
quadros em que a perda é visível (diarréia e 
poliúria).  

 Dificilmente mensurável.  

 É impossível estimar nos casos de seqüestros de 
fluidos.  

 As dificuldades técnicas fazem com que esse 
volume seja muitas vezes ignorado. 

 



ESCOLHENDO O TIPO DE FLUIDO 

 O tipo de solução a ser usada depende da 
história, sintomatologia clínica e exames 
laboratoriais. 

 

 As soluções comumente utilizadas na 
reposição hídrica pertencem a duas classes, 
as soluções cristalóides e as colóides. Esta 
classificação considera a tamanho molecular 
e a permeabilidade capilar. 

 

 Considerando a osmolaridade ou tonicidade, 
podem ser classificadas como hipotônica, 
isotônica ou hipertônica. 

 

 



TIPOS DE FLUIDOS 

 As cristalóides (soluções contendo água, 

eletrólitos e/ou açucares) são as mais empregadas 

na fluidoterapia, consistem em uma solução à 

base de água com moléculas às quais a 

membrana capilar é permeável , capazes de 

entrar em todos os compartimentos corpóreos. 

 

 Soluções de NaCl 0,9%, NaCl 0,45%, Ringer 

lactato e glicose 5%. 



TIPOS DE FLUIDOS 

 As soluções colóides são substâncias de alto peso 

molecular, que ao serem administradas, 

aumentam a pressão coloidosmótica 

intravascular e com isso, estimulam a passagem 

de fluido do espaço intra para o extracelular.  

 

 Existem colóides naturais, sangue, plasma, 

albumina e fração protéica plasmática e os 

sintéticos, dextran 70 (um polímero de glicose), 

gelatina e hemoglobina polimerizada. 



FLUIDO ISOTÔNICO 

 Osmolaridade semelhante a do plasma. 

 Promove expansão do compartimento intravascular. 

 Soluções de NaCl 0,9% e Ringer lactato. 

 



FLUIDO HIPOTÔNICO 

 Osmolaridade menor que a do plasma. 

 Dilui o plasma por redução da osmolaridade. 

 A água passa do compartimento vascular para o intersticial. 

 Se o fluido intersticial ficar diluído a água passará para as 
células adjacentes. 

 Soluções de NaCl 0,45%. 

 



FLUIDO HIPERTÔNICO 

 Osmolaridade maior que a do plasma. 

 Atraí fluidos e eletrólitos do compartimento intersticial 
e celular para o vascular. 

 Auxilia na estabilização da pressão arterial, fluxo 
urinário e redução de edema. 

 Colóides e cristalóides. 

 



FLUIDO HIPERTÔNICO 

 Os colóides exercem função semelhante a das 

proteínas plasmáticas, pois suas grandes 

moléculas permanecem dentro dos vasos 

sanguíneos, aumentando a pressão oncótica, 

favorecendo a permanência de fluidos e atraindo 

mais fluido do interstício. 

 Os cristalóides permanecem apenas 30 minutos no 

espaço intravascular, podendo não reverter 

quadros de insuficiência circulatória aguda e 

desidratação grave. Mesmo assim, os cristalóides 

ainda são mais utilizados na clínica veterinária, 

principalmente por serem mais baratos.  



 Em eqüinos, o colóide usado com mais freqüência é o 

plasma, embora seja menos efetivo em aumentar a 

pressão oncótica, devido à rápida redistribuição das 

proteínas para o espaço extravascular, além de seu 

alto custo.  

 Uma alternativa é a utilização de colóides sintéticos 

ou albumina. Seu efeito após infusão depende 

primariamente da quantidade fornecida e não da 

concentração da solução. Apenas 50% do volume de 

solução de albumina injetado, permanece no espaço 

intravascular após 4 horas, com o restante sendo 

redistribuído para o espaço extravascular. 

FLUIDO HIPERTÔNICO 



TIPOS DE FLUIDOS 



TIPOS DE COLÓIDES 



PLASMA 

 A principal indicação é para potros e 
bezerros que não ingeriram de forma 
adequada o colostro e por isso apresenta 
falha na transferência de imunidade 
passiva.  

 Outra indicação refere-se à situação 
clínica em que a PPT encontra-se abaixo 
de 4g/dl em razão de perdas contínuas 
existentes (como nas colites) ou de extensa 
hemodiluição decorrente de prolongada 
fluidoterapia com cristalóides. 



RINGUER COM LACTATO 

 Apresenta composição mais próxima à do 

plasma. 

  Solução empregada na maioria dos pacientes 

como fonte inicial e emergencial de reposição 

hidroeletrolítica até que as análises 

laboratoriais possam direcionar melhor a 

fluidoterapia.  

 Deve ser utilizada nas perdas de fluidos e 

eletrólitos acompanhadas de acidose metabólica.  

 O lactato presente na solução é transformado em 

bicarbonato após metabolização hepática 

(relativamente baixa em bovinos e equinos). 



SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 

 Deve ser empregada quando houver 
hipercalemia, hiponatremia, hipocloremia e 
alcalose metabólica. 

  As situações clinicas mais comuns que requerem 
o uso de NaCl 0,9% são as rupturas de bexiga em 
potros e a desidratação após exercício físico 
extenuante com grandes perdas hidroeletrolíticas 
por meio do suor, como por exemplo enduros 
eqüestres. 



SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 

 Deve ser empregada em casos de 

hipoglicemia ou desequilíbrio 

primariamente hídrico e não 

eletrolítico, ou seja, naqueles em 

que a desidratação é hipertônica.  

 

 Isso pode acontecer com animais 

que não estejam se alimentando 

nem ingerindo água e apresentem 

hipernatremia. 



SOLUÇÕES DE BICARBONATO DE SÓDIO 

 São mais utilizadas para correção da acidose 

metabólica grave com pH inferior a 7,2 ou com 

déficit de base superior a 10 mEq/l.  

 Em quadros de acidose metabólica brandos, a 

correção pode ser realizada com solução de 

Ringer com lactato, associada a correção da causa 

primária, pois a administração de bicarbonato de 

sódio deve ser cuidadosamente baseada na 

gasometria, uma vez que sua administração em 

excesso pode provocar alcalose metabólica de 

difícil reversibilidade e depressão respiratória. 



SOLUÇÕES DE BICARBONATO DE SÓDIO 

 A solução de NaHCO3 1,3% é ideal e isotônica, 

porém, não é comercializada.  

 Comercialmente são encontradas as seguintes 

concentrações: 3%, 5%, 7,5%, 8,4% e 10%, em 

frascos de 250mL.  

 Ampolas de 10mL a 8,4% estão mais facilmente 

disponíveis no comércio e podem ser diluidas - 

155mL (15 ampolas e ½) em 845mL de água 

destilada esterilizada para gerar 1L da solução 

isotônica desejada. 



 Para o cálculo da dose pode-se utilizar a seguinte 

fórmula:  

 

Déficit de HCO3 - (mEq)= DB (mEq/L) x PV (kg) x 0,3  

 

(1g de NaHCO3 1,3% equivale a 13 mEq de HCO3 –) 

 

O déficit base irá variar de 5 a 20 mmol/l,               

com uma média arbitrária de 15 mmol/l 

SOLUÇÕES DE BICARBONATO DE SÓDIO 



Considere que 1L da solução de NaHCO3 1,3% é capaz 

de: 

 

 corrigir em 5mEq/L o BD de um bezerro com 50kg PV 

 

 corrigir em 3mEq/L o BD para cada 100kg de PV de 

bovinos 

 

SOLUÇÕES DE BICARBONATO DE SÓDIO 



SINAL\DESIDRATAÇÃO  <5%  6-9%  >10%  

Elasticidade da pele  perda  prega da pele persiste 

por 3-5 seg  

prega da pele persiste por 

mais de 5 seg  

Córnea  úmida e pouca 

lágrima  

Seca e rara/ com lágrima  seca e sem lágrima  

Mucosa oral  quente, úmida e 

rosa  

quente e pálida  seca, fria, cianótica e pálida  

Espaço entre canto medial e 

globo ocular  

1-2 mm  2-4 mm  > 4mm  

Postura  estação  frequent/ em decúbito  decúbito  

Perfusão capilar  normal  normal  diminuída  

Comportamento  ligeira/ deprimido  deprimido  comatoso com extremidades 

frias  

Perda de líquido estimada  < 2l (50 ml/kg)  2, 4-3,6 l (60-100ml/kg)  4-5 l (60-100ml/kg)  

Perda de bicarbonato  120 mEq (10g)  140-240 mEq (12-20 g)  260-400 mEq (22-33g)  

Líquido de reposição (6 horas)  

Soro fisiológico  

Soro glicosado 50%  

Bicarbonato sódio 8,4%  

Manutenção (em 20 horas)  

 

 

2 l  

20 ml (10 g)  

125 ml (10g)  

140 ml/kg  

 

4 l  

40 ml (20g)  

250 ml (20g)  

140 ml/kg  

 

5 l  

50 ml (25g)  

400 ml (30g)  

140 ml/kg  



VIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

VELOCIDADE DE REPOSIÇÃO 

 A velocidade de reposição dos fluidos deve 
acompanhar a gravidade da desidratação.  

 Velocidades de aproximadamente 15 ml/kg/h são 
razoáveis.  

 Velocidade de 90 ml/kg/h é bem tolerada em 
animais moderadamente desidratados.  

 É seguro fluidoterapia na velocidade de 15 a 50 
ml/kg/h de acordo com o grau da desidratação.  

 A velocidade deve ser controlada. A medida que o 
animal apresentar sinais de restabelecimento deve 
ser reavaliada. 



VIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 Em grandes animais, as vias mais comuns 

utilizadas para a administração de fluidos são a 

oral e a intravenosa.  

 Outras vias, como a intraperitonial e a retal 

podem ser utilizadas, porém são empregadas 

apenas em casos específicos.  

 A via subcutânea não é utilizada em grandes 

animais em razão do grande volume que 

comumente é administrado nessas espécies.  



VIA ORAL 

 É a mais segura.  

 Permite a administração de grandes volumes 

líquidos e eletrólitos em um espaço curto de 

tempo e a baixo custo.  

 Entretanto, para que surta o efeito desejado, é 

fundamental que as funções de absorção e 

transporte intestinal estejam integras.  



VIA ORAL EM BEZERROS 

 Na medicina veterinária a maior parte dos 

esforços científicos vem sendo canalizada para o 

desenvolvimento de soluções eletrolíticas 

apropriadas para o tratamento de bezerros 

diarréicos por via oral. 



ORAL X PARENTAERAL 

ORAL PARENTERAL 



FLUIDOTERAPIA EM RUMINANTES 

 Por questões práticas, as infusões intravenosas 
prolongadas são raramente realizadas nos 
ruminantes em virtude da necessidade de 
vigilância contínua e das complicações com a 
manutenção da integridade das conexões do 
sistema de infusão (cateteres, equipo, tubos 
extensores, frascos).  

 

 Estes fatores de limitação técnica servem como 
um grande estímulo para o incremento do 
interesse sobre a hidratação por via oral.  



SOLUÇÃO ORAL PARA BEZERROS 

 A seguinte solução tem sido empregada com 
resultado satisfatório para bezerros:  

 2,5 g NaCl 

 1,5 g KCl 

 5 g NaHCO3  

 28 g de dextrose  

 diluição em 1 L de água. 

 Os ingredientes são baratos e de aquisição fácil. 

 O preparo é simples.  

 O NaHCO3 pode ser substituído pelo acetato de 
sódio nos mesmos  5g.  

 A osmolaridade final é adequada (390mOsm/L). 



SOLUÇÃO ORAL PARA BOVINOS ADULTOS 

 A seguinte solução tem sido empregada com 

resultado satisfatório para adultos:  

 160 g NaCl 

 20 g KCl 

 10 g CaCl2  

 300 mL de propilenoglicol  

 diluição em 20 L de água 

 Essa solução não permite a correção de acidose, 

pois tanto o bicarbonato quanto os precursores de 

base são metabolizados no processo fermentativo 

microbiano pré-estomacal. 
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VIA ORAL EM EQUINOS 

 Na prática, a via oral tem sua maior indicação em 

situações clínicas de desidratação decorrentes de 

exercícios físicos, anorexia, diarréias e cólicas em 

eqüinos provocados por COMPACTAÇÃO no 

cólon maior. 



VIA ORAL EM EQUINOS 

 Em eqüinos adultos, a administração é realizada 

a cada 30 a 60 minutos por meio de sonda 

nasogástrica e a quantidade não deve ser 

superior a 5 a 10 litros.  



SOLUÇÃO ORAL PARA EQUINOS 

 A seguinte solução tem sido empregada com 

resultado satisfatório para equinos:  

 10 g NaCl 

 75 g KCl 

 15 g NaHCO3  

 60 g K2HPO4 

 diluição em 2L de água 



VIA PARENTERAL 

 A via de eleição para a fluidoterapia em grandes 

animais, na maioria dos casos é a endovenosa.  

Jugular 
Jugular 

Cefálica 

Torácica lateral 

Safena 



VIA PARENTERAL 

 A via parenteral, com infusão rápida do volume 

de reposição, é sempre imprescindível nos casos 

de desidratação severa e de choque hipovolêmico. 

  Mesmo na desidratação moderada a 

administração intravenosa pode ser necessária 

em animais deprimidos. 



VIA PARENTERAL 

 No entanto, falhas na punção venosa e 

manutenção do acesso, tem dado origem a várias 

complicações.  

 A utilização de cateteres intravenosos diminui e 

em alguns casos impede a ocorrência de uma 

série de complicações. 

 A principal vantagem da utilização de catéteres é 

a manutenção prolongada do acesso venoso, 

abolindo a necessidade de repetidas venopunções, 

que de modo geral, são as principais responsáveis 

por danos vasculares extensos e muitas vezes 

irreversíveis. 



CATETER 

 A escolha do cateter deve estar relacionada ao 

porte do animal. Preferindo-se os com diâmetro 

entre 14G e 16G, feitos de silicone e poliuretana, 

que são os materiais que apresentam menor 

atividade trombogênica. 

Material Trobogenicidade Duração 

Polipropileno +++++ < 24 horas 

Teflon ++++ 48 horas 

Poliuretana ++ 3 semanas a 60 dias 

Silicone + 60 dias 



CATETER 

 A introdução do cateter deve ser realizada de forma 
asséptica, mediante a utilização de luvas estéreis após 
a tricotomia e anti-sepsia do local.  

 O catéter deve ser introduzido no sentido do fluxo 
sanguíneo.  

 Em animais agitados pode-se injetar previamente 0,5 
a 1,0 ml de lidocaína local, para facilitar a manobra.  

 Após a introdução do cateter e remoção do mandril, 
este deve ser acoplado ao equipo ou ao tubo extensor 
já conectado ao equipo.  

 O cateter pode ser fixado com cola à base de 
cianoacrilato (Superbonder), ou fixação a pele com 
dois pontos simples com intervalo de 1 a 2 cm.  

 Terminada a fixação, aplica-se um pouco de pomada 
antibiótica na junção do cateter com a pele.  



CATETER 

 De modo geral o tempo de permanência do 

catéter não deve exceder a 72 horas, exceção para 

os catéteres de uso prolongado .  



HIPOCALEMIA 

 Nos animais domésticos, inúmeras situações levam 

a desequilíbrios hidroeletrolíticos, tais como, 

diarréias graves, seqüestro de fluidos no sistema 

digestório em cavalos com cólicas obstrutivas e em 

animais inapetentes, caracterizam-se por 

deficiência de potássio em variados graus.  

 Considerando que o potássio é o principal íon 

responsável pelo equilíbrio osmótico no líquido 

intracelular e a hipocalemia severa pode resultar 

em distúrbios da condução neuromuscular 

esquelética e cardíaca, a suplementação de potássio 

deve ser instituída. 



HIPOCALEMIA 

 A administração deve ser cautelosa, uma vez que o 

excesso pode causar fibrilação ventricular seguida 

de parada cardíaca.  

 Situações clínicas nas quais o valor de potássio se 

encontre abaixo de 3 mEq/l ou o cavalo esteja 

impossibilitado de se alimentar, o potássio pode ser 

suplementado na quantidade de 20 a 40 mEq/l por 

via intravenosa. 

 A velocidade de administração não deve exceder a 

0,5 mEq/kg/h.  

 Por via oral a dose é de 40 g/450 kg duas vezes ao 

dia.  



atenção com a onda T 
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GLICOSE 

 A taxa de infusão venosa de glicose a 5% em 

eqüinos adultos deve ser entre 2 a 3 ml/kg/h, em 

bovinos devem ser utilizadas taxas mais baixas.  

 

http://www.iconarchive.com/show/animal-icons-by-martin-berube/cow-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/animal-icons-by-martin-berube/horse-icon.html


NACL HIPERTÔNICO 

 A solução hipertônica de NaCl 7,5% deve ser 

administrada na dose de 4 a 6 ml/kg por via 

endovenosa, durante um período de no mínino de 

15 segundos. Sua aplicação deve ser sempre 

seguida por soluções isotônicas. 

http://www.iconarchive.com/show/animal-icons-by-martin-berube/cow-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/animal-icons-by-martin-berube/horse-icon.html


PROBLEMAS NA FLUIDOTERAPIA DE 

GRANDES ANIMAIS 

 A falta de produtos comerciais em embalagens 

com volume e concentração adequados as 

necessidades clínicas em grandes animais, é um 

dos grandes obstáculos à instituição de protocolos 

de reposições hidroeletrolítcas, visto a 

necessidade de manipulação dos animais varias 

vezes ao dia para substituir os frascos de soro que 

em sua totalidade não albergam volume maior 

que 2 litros.  



O QUE NOS FALTA??????? 




