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O paratormônio é um dos principais hormônios envolvidos na homeostase do 

cálcio. Uma falha no seu funcionamento pode desregular o mecanismo de 

controle do cálcio e ocasionar hipocalcemia clínica ou subclínica. O objetivo 

desse estudo foi avaliar o efeito da alcalinização do pH sanguíneo ocasionada 

por uma dieta rica em íons positivos e o seu reflexo nos receptores de PTH 

(paratormônio). Foram utilizadas 16 vacas da raça Jersey 60 dias antes do 

parto. Os animais foram divididos em dois grupos, o G1 recebia dieta catiônica 

(+188mEq/Kg) e o G2 recebia dieta aniônica (-181mEq/Kg). Vinte e um dias 

antes do parto os animais receberam PTH exógeno por 48h. Foram 

determinados os valores de cálcio, magnésio, creatinina, atividade da 

reabsorção óssea (CTX) e vitamina D (1, 25(OH)2D). Os níveis de Ca 

excretados na urina foram aproximadamente 10 vezes maiores (P<0,01) nas 

vacas do grupo G2. Os animais do G2 apresentaram um aumento nos índices 

de cálcio sanguíneo desde o início do tratamento com o PTH (P<0,05). Os 

valores de 1, 25 (OH)2D foram maiores no G2 em praticamente todo período da 

administração do PTH, sendo que nas primeiras quinze horas aumentaram 

3,15 vezes mais rápido que no G1. A atividade osteoclástica não diferiu entre 

os grupos. Com isso o estudo demonstrou que a dieta com elevada quantidade 

de íons positivos (G1) ocasionou uma alcalinização do pH sanguíneo e isso 

pode ter causado uma deformação no receptor de PTH, fazendo com que os 

animais tivessem uma redução na resposta ao seu tratamento. 
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