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O fósforo (P) é um macromineral envolvido em diversas funções no organismo, participando de 

estruturas celulares importantes como ácidos nucléicos, fosfolipídios de membranas e de 

moléculas energéticas como adenosina trifosfato (ATP). Além disso, auxilia nas rotas 

metabólicas como a gliconeogênese e glicólise e ainda na formação e manutenção da estrutura 

óssea. Em vacas leiteiras, principalmente nos períodos de gestação e lactação, as exigências de P 

são extremamente altas, devido ao crescimento fetal, a mantença e a produção de leite.  

Compreendendo este fator, os programas de formulação de dieta, utilizam o NRC como 

referência, para calcularem o requerimento de P de acordo com o período que o animal se 

encontra, assumindo a dieta como única fonte de P, sem considerar as reservas corporais. 

Concentrações acima ou a baixo do recomendado, podem causar mudanças nos níveis 

plasmáticos e/ou intracelulares de P e diminuir a taxa do metabolismo energético. A 

hipofosfatemia é uma doença comum no início da lactação evidenciada pela diminuição nas 

concentrações de P, que pode predispor a diversas outras doenças como a hemoglobinúria, que é 

caracterizada pela hemólise intravascular aguda dos eritrócitos, devido à síntese reduzida de 

ATP. Sendo assim, o objetivo deste painel temático é demonstrar a importância da mobilização e 

deposição de P corporal durante o pré e pós-parto de vacas leiteiras, bem como os efeitos da sua 

depleção e superalimentação nos fluídos extra e intracelulares e sua influência na resistência 

osmótica de eritrócitos. 
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