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Resumo 
 
O presente trabalho pretendeu caracterizar o uso da hidroterapia no 
tratamento da síndrome da vaca caída em explorações leiteiras do norte de 
Portugal. Foram registados 22 casos entre 2004 e 2014. A idade média das 
vacas foi de 4,5 anos (intervalo de confiança de 95% de 3,4 a 5,6 dias), com 
um média de 2,6 parições (IC95% de 1,8 a 3,4 parições) e peso vivo médio 
estimado de 590 kg (IC95% de 533 a 748 kg). Destes animais, 31,8% (7/22) 
apresentaram lesões após parto distócico. Os acidentes (pavimento 
escorregadio), a lesão medular e mastites representaram, foram a 2ª causa 
mais frequentemente observada com 18,2% (4/22) dos casos, cada uma. O 
início da hidroterapia foi em média de 1,7 dias (IC95% de 0,7 a 2,6 dias). O 
n.º médio de tratamentos por vaca foi de 3,9 (IC95% de 2,6 a 5,2) e a sua 
duração média diária de 4,9 horas (IC95% de 4,2 a 5,6 horas). Destas vacas, 
50% (11/22) tiveram evolução desfavorável sendo eutanasiadas (n=10), se 
entretanto não ocorreu a morte (n=1). As restantes 50% (11/22) recuperam, 
embora 2 delas com sequelas (lesões dos nervos peroniais). As vacas com 
evolução positiva recuperaram do decúbito em média ao dia 4,8 (IC95% de 
1,9 a 7,7 dias). Conclui-se que o uso de hidroterapia nestas situações, 
embora laborioso, é um tratamento adjuvante seguro, apresentando taxas de 
recuperação das vacas até 50%, e que pode melhorar o bem-estar dos 
animais durante a recuperação. 
 
Palavras-chave: Bovino; Hidroterapia; Síndrome da vaca caída 
 

 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº 4 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040415.html 

Hidroterapia como tratamento adjuvante da síndrome da vaca caída: uma experiência profissional de 10 
anos  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040415/041503.pdf 

 
 

2 

Abstract  
 
This study aimed to characterize the hydrotherapy as adjuvant treatment of 
22 animals with the downer cow syndrome, during 2004 and 2014, in 
Portuguese dairy farms. The mean age of treated cows was 4.5 years 
(confidence interval of 95% from 3.4 to 5.6 days), with an average of 2.6 
calving (95% CI: 1.8 to 3.4 calving) and weight live of 590 kg (95% CI: 533-
748 kg). Globally, 31.8% (7/22) showed lesions after dystocia. Accidents 
(slipped on the pavement), spinal cord injuries and mastitis were the second 
more frequent cause, each with 18.2% (4/22) of total cases. The onset of the 
hydrotherapy treatment was 1.7 days (95% CI 0.7 to 2.6 days) after 
diagnosis and the number of treatments was 3.9 (95% CI 2.6 to 5.2). The 
average daily duration of treatment was 4.9 hours (95% CI 4.2 to 5.6 hours). 
Half (11/22) of the cows had an adverse evolution and were euthanized 
(n=10) or died (n=1). The remaining 50% (11/22) recover, although 2 of 
them presented sequelae (damage to the peroneal nerve). Cows with positive 
developments recovered from decubitus on average 4.8 days (95% CI 1.9 to 
7.7 days). In conclusion hydrotherapy, even though laborious, is a safe 
adjuvant treatment presenting clinical recuperation until 50% of the cases. 
The hydrotherapy use also can improve the animal welfare during clinical 
recovery. 
 
Keywords: Cattle; Hydrotherapy; Downer cow syndrome 
 
 
1. Introdução 

 
A síndrome da vaca caída (SVC) é um problema grave que ocorre com 

relativa baixa frequência em explorações leiteiras (Cox, 1988), 
aproximadamente de uma taxa de incidência cumulativa de 1,1% até aos 30 
dias pós-parto (Correa et al., 1993). O diagnóstico das possíveis causas desta 
síndrome e o sucesso do tratamento continuam a ser um desafio para o 
produtor e veterinário assistente, com resultados positivos aquém do 
esperado (Burton et al., 2009). 

 
A SVC caracteriza-se pela incapacidade da vaca se levantar, a qual 

normalmente se encontra em decúbito esternal, em estado alerta e com 
apetite normal. O tratamento médico desta síndrome inclui a fisioterapia, de 
modo a minimizar as lesões musculares e nervosas decorrentes do decúbito. 

 
Tradicionalmente, existem várias formas para erguer os animais, das 

quais se destacamos o uso de “pinças da anca”, “cintas” ou colchões 
insufláveis. Todas estas formas de elevar o animal são temporárias, de 
aplicação rápida, de forma a não causar traumas adicionais. No entanto, o 
único método capaz de elevar um bovino, mantendo-o confortável em posição 
de estação durante várias horas sem causar lesões de pressão adicionais é, 
atualmente, a flutuação em água morna. Esta técnica revela-se, pois, 
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promissora como coadjuvante no tratamento da síndrome descrita (Giudice e 
Gianesella, 2010; Dahlberg, 2012). 

 
O presente trabalho teve como objetivo descrever o uso de hidroterapia 

em animais afetados pela SVC e caracterizar as causas e a evolução clínica de 
uma amostra de animais submetidos a hidroterapia no decurso da atividade 
profissional do primeiro autor durante 10 anos em explorações do norte de 
Portugal. 
 
2. Apresentação e discussão dos casos 
 

Foram registados 22 casos clínicos do SVC durante 2008 e 2014, nos 
quais recorremos a hidroterapia (Figura 1). Dos casos observados, 90,9% 
(20/22) eram da raça Holstein-Frísia e as restantes duas de cruzamento com 
a raça Parda Suíça. A idade média foi de 4,5 anos (intervalo de confiança de 
95% de 3,4 a 5,6 dias), com um média de 2,6 parições (IC95% de 1,8 a 3,4 
parições) e peso vivo médio estimado de 590 kg (IC95% de 533 a 748 kg). 

 
Destes animais, 31,8% (7/22) apresentaram lesões após parto distócico 

18,2% (4/22) por acidente (escorregaram no pavimento), 18,2% (4/22) lesão 
medular, 18,2% (4/22) mamite (2 colibacilares agudas e 2 gangrenosas), 
4,5% (1/22) após parto não assistido; 1/22 por hipocalcemia e 4,5% (1/22) 
por fraqueza pós-cesariana. Estas causas primárias estão em consonância 
com os grupos de afecções observadas por Dahlberg (2012). Correa et al. 
(1993) já tinham observado que os partos de nados-mortos e a hipocalcemia 
constituam factores de risco. No entanto, a estes factores podem ainda 
adicionados outros tais como o tamanho da exploração, a produção leiteira e 
o uso de ração total misturada no maneio alimentar (Green et al., 2008). 

 
No nosso estudo, o início da hidroterapia foi em média de 1,7 dias 

(IC95% de 0,7 a 2,6 dias) após o diagnóstico/ocorrência de decúbito e o nº 
médio de tratamentos de 3,9 (IC95% de 2,6 a 5,2). A duração média diária 
dos tratamentos foi de 4,9 horas (IC95% de 4,2 a 5,6 horas). 

 
Destas vacas, 50% (11/22) tiveram evolução desfavorável sendo 

eutanasiadas, se entretanto não ocorreu a morte. As restantes 50% (11/22) 
recuperam, embora 2 delas com sequelas (lesões dos nervos peroniais). De 
referir que Dahlberg (2012) obtiveram uma taxa de sucesso de 57%. Foram 
reportadas taxas de recuperação menores, na ordem dos 33 e 39% em vacas 
com SVC foram observadas quando não se usou a hidroterapia (Cox et al. 
1986; Clark et al. 1987). No nosso estudo, das 7 vacas em decúbito após 
parto distócico, 4 delas tiveram evolução favorável. As vacas com evolução 
positiva recuperaram do decúbito em média ao dia 4,8 (IC95% de 1,9 a 7,7 
dias). 

 
A vaca caída alerta é o resultado de um animal que é submetido a um 

tratamento inicial, por forma a tratar a doença primária, continuando em 
decúbito. Este decúbito prolongado causa uma lesão muscular/nervosa e 
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tendinosa, particularmente se o animal está caído numa superfície dura, 
escorregadia, na mesma posição durante muitas horas. 

 

 

 
 

Figura 1. Animais durante a hidroterapia em tanque adaptado. Esquerda: vista 
superior. Direita superior: perspetiva frontal. Direita inferior: vista lateral. 

 

Uma compressão prolongada dos músculos conduz a uma “morte 
localizada dos tecidos vivos”, lesão celular e inflamação, os quais provocam 
tumefação, que causa um aumento adicional de pressão, limitando a perfusão 
sanguínea dos tecidos, o que conduz a diferentes graus de lesões musculares 
(miosites) e nervosas (nevrites) locais (Angelos e Smith, 2014). À medida que 
a compressão nervosa aumenta, a condução nervosa é altamente prejudicada 
e eventualmente perdida, e secundariamente o animal não se levanta. Estas 
lesões são sempre mais acentuadas nos membros posteriores por suportarem 
maior peso. 

 
O decúbito agrava sempre a lesão muscular, por isso um animal caído 

deve ser colocado numa cama “mole” e confortável. Em condições normais o 
animal vai trocando de posição por forma a suportar o seu peso, prevenindo 
desta forma as lesões musculares/nervosas. 

 
Na SVC, o tratamento divide-se em duas etapas. No tratamento da 

etiologia primária, o animal é submetido a um tratamento inicial por forma a 
tratar a causa primária, como por exemplo, a administração de cálcio e 
fósforo nas hipocalçemias/hipofosfatémias; fluidoterapia e antibioterapia nas 
mastites, metrites e/ou sépsis; ou administração de anti-inflamatórios e 
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antibioterapia em situações de distócias/lesões músculo-esqueléticas e 
nervosas.  

 
Após o tratamento inicial segue-se um tratamento conservativo de 

“cuidados continuados” por forma evitar lesões de decúbito. Na figura 2 
encontram-se mencionados os principais passos do tratamento da vaca caída, 
os quais devem ser executados simultaneamente, e muitas vezes repetidos. 
Tradicionalmente, existem várias formas para levantar os animais, tais como 
as “pinças da anca”, “cintas”, colchões insufláveis, entre outros métodos 
(Dahlberg et al., 2012). 

 
Os animais com esta síndrome devem ser avaliados para determinar se 

são candidatos à flutuação. Animais com fraturas, compressão medular grave, 
ruturas musculares, parálises nervosa ou doença sistémica grave não devem 
ser submetidos a hidroterapia. Apesar da flutuação não curar nenhuma destas 
doenças, em determinados animais permite-nos efetuar um diagnóstico 
definitivo, de forma a evitar mais sofrimento ao animal e continuar com vários 
dias de tratamento sem sucesso. Os animais que submetemos a hidroterapia 
e na primeira flutuação não suportam o tratamento, que se debatem 
constantemente, não aguentam a posição de estação mesmo na água, 
demonstrado ainda mais sofrimento, devem ser imediatamente eutanasiados. 

 
Figura 2. Diagrama elucidativo do tratamento da síndrome da vaca caída. 
Adaptado de Dahlberg et al. (2012). 

 

Os animais que ao ser submetidos a hidroterapia suportam a posição de 
estação, mesmo por vezes apoiando-se nas paredes do “tanque” (lado do 
animal lesionado), começam a comer e tentar ganhar coordenação motora 
nos membros lesionados são os melhores candidatos à recuperação. Estes 
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animais não apresentam sofrimento e transmitem uma sensação de “bem-
estar”, começando a comer e a ruminar. No final do tratamento, quando os 
retiramos da água, e estes conseguem a estação, existem animais que 
“parecem aliviados”. No entanto, muitos destes animais têm que ser 
submetidos a vários dias de flutuação, por vezes 10 dias consecutivos, várias 
horas por dia, começando em quatro até oito horas, aumentando a sua 
duração ao longo dos dias. 

 
No final dos tratamentos, ao retirarmos os animais, estes devem ser 

colocados em terrenos não escorregadios, pois a primeira tentativa fora do 
“tanque” é a de tentarem locomover-se, e por vezes é neste preciso momento 
que o animal acaba por se lesionar gravemente. Normalmente o membro 
contra lateral ao membro lesionado vai suportar todo o peso e é neste preciso 
momento, ao sair da flutuação, o animal acaba por ficar completamente 
lesionado, se não se tiver os devidos cuidados, como por exemplo colocar o 
animal num local de cama “mole” não escorregadia e limitarmos os 
movimentos iniciais do animal, que ainda está a tentar obter coordenação 
motora. No tempo frio, os animais devem ser protegidos quando saem da 
flutuação, pois as diferenças de temperatura podem causar uma doença 
secundária ao tratamento (por exemplo pneumonias). 

 
A hidroterapia é um método muito trabalhoso e nem todos os 

proprietários apresentam disponibilidade para o realizar. No entanto, quando 
optamos por este tratamento a sua taxa de sucesso presumivelmente sobe 
quando mais cedo for aplicado, antes do desenvolvimento de graves 
miopatias ou neuropatias. Um dos principais motivos para o insucesso deste 
tratamento é a decisão em aplicá-lo, pois quando a duração do decúbito se 
alarga, as lesões secundárias já podem ser irreparáveis. No final de 12 horas 
de decúbito, se o animal está alerta e é um bom candidato à flutuação deve 
ser imediatamente submetido ao tratamento, por forma a aumentar a taxa de 
sucesso. Os animais que recuperam voltam a ter uma vida produtiva normal. 
Os melhores candidatos são os animais jovens, no entanto alguns animais 
com várias lactações recuperam completamente. 
 
3. Conclusões 
 

Foi possível observar, com a presente amostra, que a hidroterapia em 
tanque individual é uma técnica viável e segura para se proceder a fisioterapia 
na vaca. A taxa de sucesso aplicando este tratamento adjuvante foi de 50%. 
Estas flutuações em água permitiram também, por princípio, melhorar o bem-
estar de todos os animais durante parte do período de tratamento, mesmo 
aqueles que tiveram de ser eutanasiados por se considerar serem 
irrecuperáveis. 
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