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A diarreia neonatal é uma das principais causas de morte em bezerras nos primeiros 28 dias de 

vida. Ela ocasiona distúrbios hidroeletrolíticos, os quais podem ser combatidos com a utilização 

de fluidoterapia oral, entretanto pouco se sabe como estes atuam. Sendo assim, o objetivo do 

trabalho foi verificar a hemogasometria de animais saudáveis e com diarreia e seu devido 

tratamento com uma solução reidratante. Para isso, foram avaliados animais saudáveis (n=51) 

e com diarreia (n=31), classificando os animais segundo um escore de avaliação clínica que 

varia de 0 a 4, de acordo com o grau de diarreia do animal. Animais com escore acima de 1 

recebiam a solução reidratante. Todos os animais eram avaliados quanto a parâmetros 

hemogasométricos, sendo que nos diarreicos era feita uma avaliação pré e pós tratamento para 

medir a eficácia do produto. Com a análise de hemogasometria, foi possível avaliar que animais 

com diarreia apresentam valores de pH sanguíneo, intervalo aniônico, sódio, cloretos e glicose 

menores que animais saudáveis, e ainda foi possível verificar um aumento nos valores de pH, 

excesso de bases, bicarbonato, sódio e diferença de íons fortes 48 horas após o tratamento em 

relação ao pré-tratamento, além de uma diminuição nos valores de potássio, cálcio iônico, 

intervalo aniônico e total hemoglobina. Além disso, foi possível verificar que há grande 

correlação entre pH, bicarbonato e excesso de bases com os níveis de diarreia. A partir desse 

estudo, foi possível verificar que o uso de uma solução oral concomitante a uma dieta 

balanceada é eficiente em tratar rapidamente casos de diarreia, sendo também possível concluir 

que o pH sanguíneo é um parâmetro de monitoramento do restabelecimento da saúde das 

bezerras. 
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