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RESUMO 

 

ADIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE COLOSTRO EM BEZERRAS APÓS 24 HORAS DO 

NASCIMENTO 

 

Com o objetivo de avaliar o desempenho e a saúde de bezerras 

suplementadas com sucedâneo de colostro (SC) em pó, sessenta e seis bezerras 

holandesas de 1 dia de idade receberam 4 L de colostro em até 4 horas após o 

nascimento (peso médio inicial 39,5 kg) e mais 2 L de colostro após 6 horas. As 

bezerras foram divididas em 2 grupos (n = 33), as bezerras do grupo controle 

receberam 6 L de leite em três refeições com 18% de sólidos e, as do grupo 

tratamento receberam 60 g (20/20/20 g) de SC em pó dissolvidos nos 6 L de leite 

com 18% de sólidos, do 2o ao 6o dia. A partir do 7o dia, todas as bezerras 

receberam a mesma quantidade de leite e de ração iniciadora ad libitum. Após 30 

dias, as bezerras receberam 4 L de leite (18% de sólidos) duas vezes ao dia até o 

desmame aos 60 dias. As bezerras foram avaliadas diariamente quanto a sinais 

de doença (diarreia e pneumonia) e pesadas aos 30 e 60 dias. Não houve 

interação entre o peso dos animais e o dia da pesagem. A ocorrência de diarreia 

não diferiu estatisticamente entre os grupos (P = 0,15). Independente do período, 

as bezerras suplementadas com sucedâneo de colostro apresentaram maior peso 

(75,9 contra 78,6 kg de PV, P = 0,02) e ganharam 0,07 kg/d a mais do que o grupo 

controle (0,78 contra 0,85 kg/d, P = 0,01) até o desmame. Bezerras 

suplementadas com sucedâneo de colostro após 24 horas por 5 dias 

apresentaram melhor desempenho até o desmame. 

 

Palavras-chave:  diarreia,  ganho diário em peso,  saúde,  taxa de crescimento,  

transferência de imunidade passiva 



viii 

 

 

ABSTRACT 

 

ADIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE COLOSTRO EM BEZERRAS APÓS 24 HORAS DO 

NASCIMENTO 

ADDITION OF COLOSTRUM REPLACER IN CALVES AFTER 24 HOURS OF 

BIRTH 

 

In order to evaluate the performance and health of calves supplemented with 

powdered colostrum replacer (SC), sixty-six 1-day Holstein calves were fed 4 L of 

Colostrum within 4 hours after birth (initial mean weight 39.5 kg) and plus 2 L of 

colostrum 6 hours after. Twenty-four hours after the first colostrum ingestion, blood 

samples were collected from all calves. The calves were divided into 2 groups (n = 

33), The calves from the control group fed with 6 L of milk in three meals with 18% 

solids and those from the treatment group received 60 g (20/20/20 g) of SC powder. 

dissolved in 6 L of 18% solids milk, from the 2nd to the 6th day. From day 7, all 

calves received the same amount of milk and calf starter ad libitum. After 30 days, 

the calves received 4 L (18% solids) of milk twice a day until weaning at 60 days. 

Calves were evaluated daily for signs of disease (diarrhea and pneumonia) and 

weighted at 30 and 60 days. The occurrence of diarrhea did not differ statistically 

between the groups (P = 0.15). There was no interaction between animal weight and 

weighing day. Regardless of the period, calves supplemented with colostrum 

replacer had higher body weight (75.9 vs 78.6 kg LW, P = 0.02) and gained 0.07 kg/d 

more than the control group (0.78 vs 0.85 kg / d, P = 0.01) until weaning. Calves 

supplemented with colostrum replacer after 24 hours for 5 days performed better until 

weaning. 

 

Keywords:  diarrhea,  daily weight gain,  growth rate,  health,  passive transfer of 

immunity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de bezerras constitui a fase mais crítica econômica e 

sanitariamente dos sistemas de produção de leite, uma vez que, depende da 

qualidade dos animais criados para a reposição das matrizes, o que definirá, não só 

a produção individual da futura vaca leiteira, mas o próprio crescimento do rebanho 

ou o percentual de fêmeas em lactação. Curtis et al. (2018) relataram que a criação 

de bezerras para reposição representa aproximadamente 20% do total do custo de 

produção. 

A colostragem das bezerras recém-nascidas é um fator determinante para 

que as mesmas se tornem animais adultos mais produtivos. Assim, um sistema de 

criação de bezerras precisa garantir uma colostragem adequada para aumentar o 

desempenho, diminuir morbidade e mortalidade por doenças (diarreia e pneumonia) 

e minimizar o uso de antibióticos. Os sucedâneos de colostro (SC) foram 

desenvolvidos como fonte de Imunoglobulinas (Ig) nos casos em que não há 

colostro disponível ou nos casos de doenças nos rebanhos (como tuberculose). O 

uso de sucedâneos é uma alternativa para prevenir a falha na transferência da 

imunidade passiva (FTIP) e aumentar o desempenho das bezerras. Berge et al., 

(2009), Chamorro et al., (2017) e Van Soest et al., (2019) avaliaram a utilização de 

sucedâneos de colostro como suplemento da dieta líquida para garantir a adequada 

transferência de imunidade passiva (ATIP) e indicaram tendência de que bezerros 

que receberiam maiores quantidade de SC após período em que não há absorção 

intestinal de Imunoglobulina (após 24 horas) apresentariam melhor desempenho e 

mais saúde. 

A transferência de imunidade passiva como preditor de saúde é relatada por 

diversos estudos (MCGUIRK e COLLINS, 2004; WINDEYER et al., 2014; 

CHAMORRO et al., 2017) mas o efeito desses sucedâneos quando administrados 

após 24 horas do nascimento (período de maior permeabilidade intestinal a Ig) 

ainda não estão totalmente esclarecidos. Nesse sentido, neste estudo objetivou-se 

determinar o efeito da adição de sucedâneo de colostro em pó na dieta líquida e, 

fornecido após 24 horas no desempenho e apresentação de doenças de bezerras 

leiteiras de reposição com adequada transferência de imunidade passiva. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O período de vida dos bovinos de raças leiteiras que compreende do 

nascimento até o desmame ou fase de cria é bastante delicado, em função da 

susceptibilidade ou exposição desses animais aos patógenos presentes no 

ambiente no momento em que essas fêmeas são dependentes das defesas 

adquiridas através da ingestão colostro. As bezerras que recebem adequada 

colostragem apresentam menor morbidade e mortalidade no período de 

aleitamento (WILLIAMS et al., 2014). Dentre os benefícios em longo prazo da 

adequada ingestão de colostro, estão a redução da mortalidade pós-desmane, 

maiores ganhos em peso e aumento da produção de leite nas primeiras lactações 

(FABER et al., 2005). 

Um levantamento feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) em 2018, verificou uma taxa média de 6% de mortalidade de 

bezerras até o desmame. De acordo com os dados do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária Animal nos EUA (NAHS), cerca de 60% dessas mortes está 

relacionada com as doenças do trato gastrintestinal e 24% com problemas 

respiratórios (SILVA et al., 2019; CHUNG et al., 2019). Um estudo no Brasil 

mostrou que mais de 60% das fazendas avaliadas, permitem que a bezerra 

permaneça junto com a vaca por mais de 8 horas, o que impede o controle da 

quantidade de colostro ingerida nas primeiras horas após nascimento; ainda 

observaram que 74% dos produtores não fazem banco de colostro, 89% não 

determinam a qualidade do colostro e, ainda, quando avaliam, 33% utilizam o 

método visual e, 98% dos avaliados não monitora a proteína sérica das bezerras 

(SANTOS e BITTAR, 2015). 

No Brasil, foi observado que 48% de 66 fazendas estudadas em Minas 

Gerais, São Paulo e Paraná, a concentração de IgG no colostro era superior a 50 

g/L (valor mínimo ideal) (SANTOS et al., 2017). Em outro estudo De Paula et al. 

(2019), observaram que 53% dos produtores analisa a qualidade do colostro, mas 

45% destes avaliam visualmente. Em estudo semelhante nos EUA, Morrill et al. 

(2012) analisaram 827 amostras de colostro para verificar a composição do 
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colostro de diferentes regiões norte americanas e concluíram que cerca de 30% 

das amostras tinha adequada concentração de imunoglobulina G (IgG). 

 

1.1. Placenta 

 

A placenta é o órgão responsável pela nutrição, respiração, filtração e 

secreção endócrina do feto e tem o papel de protegê-lo de alguns patógenos virais 

e bacterianos (TIZARD, 2013). Em ruminantes a placenta sindesmocorial apresenta 

sincício entre o endométrio materno e o trofoblasto fetal, o que impede o encontro 

sanguíneo entre a vaca e o feto e, consequentemente, a transferência de imunidade 

intrauterina de Ig (GOMES et al., 2017). O que significa dizer que a placenta é 

impermeável a macromoléculas. 

Devido esse tipo de placenta, os ruminantes nascem agamaglobulinêmicos e 

o seu sistema imune ainda não é capaz de produzir anticorpos em quantidade 

suficiente para o combate das infecções, assim são totalmente dependentes da 

imunidade passiva colostral (PETER, 2013). Além das imunoglobulinas, a placenta 

também impede a passagem de células do sistema imune, substâncias bioativas e 

nutrientes (McGUIRK e COLLINS, 2004). 

 

1.2. Imunidade passiva 

 

A absorção de Imunoglobulinas e leucócitos maternos presentes no colostro 

através do intestino delgado durante as primeiras 24 horas após nascimento é 

chamada transferência de imunidade passiva (TIP) e ajuda a proteger a bezerra 

contra organismos patogênicos até que seu próprio sistema imune se torne 

funcional (GODDEN, 2008). A transferência da imunidade passiva pode ser 

influenciada por diversos fatores dentre eles: o momento da ingestão de colostro, 

o método, o volume administrado, fatores individuais relacionados à absorção, a 

concentração de imunoglobulina no colostro ingerido e a idade da mãe, que estão 

relacionadas à exposição da vaca aos patógenos ambientais (WEAVER et al., 2000; 

SILPER et al., 2012). 

A transferência de imunidade deve ser garantida por meio da ingestão de 

colostro com adequada concentração de IgG (≥ 50 g/L), em volume mínimo 

equivalente a 8˗10% em peso vivo do bezerro nas primeiras seis horas pós-parto 

(GUERRA et al., 2017). A rápida administração do colostro é importante porque, à 
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medida que o tempo passa, a capacidade de absorção dos anticorpos é reduzida 

gradualmente nas primeiras 24 horas (RUFINO et al., 2018). A correta 

transferência de imunidade passiva adequada (ATIP) acontece quando os 

bezerros, após ingerirem colostro, atingem concentrações de proteína sérica total 

(PST) maior que 5,5 g/dL ou IgG, maior que 10 mg/mL, respectivamente, após 24 

a 48 horas após nascimento (SILPER et al., 2012). A falha de transferência de 

imunidade passiva (FTIP) ocorre quando a concentração de Ig total no soro dos 

animais em até dois dias após o nascimento é menor que 10mg/mL ou menor que 

5,5 g/dL (GUERRA et al., 2017). Concentrações maiores que 5,5 g/dL indicam 

sucesso na transferência de imunidade (ATIP); de 5,0 a 5,4 g/dL, moderado 

sucesso; e < de 5,0 g/dL, falha na transferência de imunidade passiva (FTIP) 

(MCGUIRK e COLLINS, 2004). 

Os anticorpos específicos contra patógenos infecciosos contidos no colostro 

materno, fornecem proteção para a bezerra recém-nascida durante os primeiros 

meses e são importantes preditores de saúde e desempenho (WINDEYER et al., 

2014). As IgGs protegem as bezerras especialmente pela sua capacidade de 

opsonização, neutralização e intensificação do mecanismo de citotoxicidade 

celular dependente de anticorpos (BIBURGER et al., 2014). Por isso a absorção 

da IgG do colostro é indispensável para a proteção do recém-nascido contra 

septicemias. O consumo contínuo de IgA ou IgG do leite é necessário para a 

proteção contra doenças entéricas e a falha desses processos predispõe o animal 

jovem a infecções (TIZARD, 2013).  

A adequada transmissão de imunidade passiva, além de reduzir a 

suscetibilidade de doenças, permite que o animal ative, gradualmente, seu próprio 

sistema imunológico (SZEWCZUK et al., 2011). A adequada transferência de 

imunidade passiva (ATIP) está associada à maior taxa de ganho empeso, à menor 

mortalidade e à morbidade dos animais, podendo influenciar na produção de leite 

e longevidade do rebanho (WILLIAMS et al., 2014). A falha de transferência de 

imunidade passiva (FTIP) pode ser reduzida com a implantação de banco de 

colostro (BARTIER et al., 2015). 
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1.3. Colostro 

 

Por definição, colostro é a primeira secreção da glândula mamária 

produzida após o parto (YANG et al., 2015) e contém altos níveis de 

imunoglobulinas (Ig), macro e micronutrientes, leucócitos, enzimas, fatores de 

crescimento e hormônios, sendo essencial para garantir a saúde aos recém-

nascidos (SILPER et al., 2012). O colostro contém também citocinas, que 

contribuem coletivamente para a imunoproteção do neonato (GONZALEZ e DUS 

SANTOS, 2017, GOMES et al., 2017). A colostrogênese ocorre no período final da 

gestação, mais precisamente nas últimas 3-4 semanas (MARTINS et al., 2016). 

O colostro pode ser classificado quanto a concentração de Ig total, como 

colostro de alta qualidade (resultados > 50 g/L), moderada (22 a 50 g/L) ou baixa 

(<22g/L). (GUERRA et al., 2017). A qualidade do de colostro pode ser 

determinada indiretamente pela concentração de IgG (≥ 50 g/L) ou indiretamente 

por sólidos totais (> 21% de Brix), estimada pelo refratômetro em graus Brix. 

Entretanto, esses métodos não distinguem a especificidade dessas 

imunoglobulinas (BACCILI et al., 2018).  

A seleção e a classificação do colostro são importantes, pois ao utilizar 

apenas colostro de boa qualidade, minimiza-se a falha na transferência de 

imunidade passiva. O processo de colostragem será eficaz quando o nível de IgG 

sérica dos animais em até 48 horas após nascimento seja IgG > 10 mg/mL ou PST 

> 5,5 g/dL (GUERRA et al., 2017). Outro ponto importante no fornecimento do 

colostro é a disponibilização de nutrientes para o bezerro e maturação do trato 

gastrintestinal (SILPER et al., 2012) 

Recomenda-se que o recém-nascido receba entre 150 e 200g de 

Imunoglobulina G (IgG), até de 2 horas após o nascimento e para alcançar essa 

quantidade, o recém-nascido deverá ingerir de 3 a 4 litros de colostro materno de 

alta qualidade (≥ 50 g/L de IgG) (PRIESTLEY et al., 2013). A adequada e precoce 

ingestão de colostro de alta qualidade é amplamente reconhecida como fator 

determinante para saúde e sobrevivência do bezerro neonato (McGUIRK E 

COLLINS, 2004).  

O colostro difere do leite quanto à sua composição, principalmente pelo 

elevado teor de sólidos totais (23,9%), sendo proteínas 14% PB (6% Ig) e gordura 

(6,7%). O leite de transição, após 72 horas do parto possui aproximadamente 
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14,1% de sólidos totais, destes 5,1% PB (2,4% Ig) e gordura 3,9%, enquanto o 

leite possui 12,9% de sólidos totais, possui 3,1% PB (0,09% Ig) e gordura 3,7% 

(FOLEY E OTTERBY, 1978, citado por GUERRA et al., 2017). O leite produzido 

entre 24 a 72 horas pós-parto é denominado leite de transição, devido ao fato de 

se assemelhar gradualmente em termos de composição ao leite (Yang et al., 

2015).  

O leite de transição (leite produzido da 2a a 5a ordenhas após o parto) 

contém quantidade maior de anticorpos colostrais do que o leite e, assim como no 

colostro, parte dos anticorpos auxiliarão na proteção intestinal do bezerro. Quanto 

maior a incidência de diarreia no rebanho, maiores são os benefícios da 

alimentação com leite de transição, colostro de baixa qualidade ou colostro 

excedente, pelo menos durante a primeira semana após nascimento (MORAN, 

2012). O leite de transição fornece aporte adicional de gordura, proteína e 

imunoglobulinas aos bezerros em comparação com o substituto de leite ou leite 

(VAN SOEST et al., 2019).  

 

1.4. Sucedâneos de leite e colostro 

 

Os Sucedâneos de leite são misturas comerciais que devem ser diluídas 

em água e utilizadas para alimentação de bezerras recém-nascidas em 

substituição ao leite (BOITO et al., 2015). Suplementos de colostro são produtos 

formulado com o objetivo de fornecer < 100 g de IgG/dose, não sendo 

recomendados para substituir o colostro; por outro lado e sim suplementar dietas 

de baixa IgG (QUIGLEY et al. (2002). Já os sucedâneos de colostro (SC) ou 

substitutos de colostro, fornecem um aporte >100 g de IgG/dose, podem ser 

definidos como produtos formulados prontos para fornecer aporte de Ig junto com 

outros nutrientes, podendo substituir o colostro ou serem usados como 

suplemento (CABRAL et al., 2013). As fontes de IgG nos suplementos e 

sucedâneos são oriundas de secreções lácteas (colostro, leite e soro), plasma 

sanguíneo e ovos (QUIGLEY et al., 2002). 

Os SC foram introduzidos no mercado na década de 80 e não foram 

desenvolvidos para substituir o colostro, mas sim, para serem fornecidos 

associados ao colostro materno. Esses produtos são formulados para conter 

apenas fontes de Ig, uma vez que leucócitos, fatores de crescimento e hormônios 
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não são incluídos nos produtos devido à dificuldade de obtenção, processamento 

e preservação (QUIGLEY et al., 2013). No Brasil, O Colostro Bovino em Pó, 

SSCL®, teve sua aprovação para uso em 2017 pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e é constituído de colostro bovino liofilizado, ou 

seja, mantém todas as características nutricionais, imunoglobulinas e fatores de 

crescimento presente no colostro materno, garantindo sua função biológica e, 

portanto, a TIP. O processamento não mantém viável a parte celular do colostro 

materno (células de defesa e linfócitos) (BITTAR et al., 2018). 

O sucedâneo de colostro pode ser usado como forma de prevenir a FTIP, 

quando não se tem colostro materno ou o colostro é de baixa qualidade a 

presença de patógenos no colostro (doenças como tuberculose, brucelose e 

transmissão de Sthaphylococcus aureus) (CHAMORRO et al., 2017). 

 

1.5. Análise de Proteína Sérica Total 

 

Ao avaliar um rebanho, se este apresentar mais de 20% de bezerras com 

valores de PST menor que 5,5 g/dL após sete dias do nascimento, devem-se 

tomar medidas em relação ao manejo do colostro e procedimentos para diminuir a 

FTIP (McGUIRK E COLLINS, 2004). A TIP pode ser avaliada pela dosagem de 

IgG no soro ou indiretamente pela PST do soro de bezerros até 7 dias após o 

nascimento, sendo que a dosagem de PST pode ser usada como método de 

quantificação devido à alta correlação com a concentração de IgG (SILPER et al., 

2012).  

Diversos métodos podem ser usados para avaliar a qualidade do colostro, 

direta ou indiretamente, pela concentração de IgG a Imunodifusão Radial (RID) 

tida como método de referência, por ser a técnica mais precisa para mensuração 

direta da IgG e o refratômetro de Brix como método indireto mais utilizado para 

avaliar a qualidade do colostro e PST a campo (ELSOHABY et al., 2017). 

A Imunodifusão radial (RID) considerada como método mais preciso para 

qualificar o colostro, porém, é um método laboratorial de custo relativamente alto, 

trabalhoso e os resultados são disponibilizados no prazo mínimo de 24 a 48 horas 

após a chegada da amostra de sangue ao laboratório. Os autores analisaram a 

correlação entre os resultados de RID e a refratometria e observaram que tanto o 

colostro quanto o soro podem ser analisados na propriedade rural com segurança 
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utilizando o refratômetro óptico ou digital (PECHOVA et al., 2019). Vários estudos 

confirmaram alta correlação entre os métodos de RID e refratometria, indicando 

que pode ser usada para análise de soro (QUIGLEY et al., 2013, DEELEN et al., 

2014, BARTIER et al., 2015, MORRILL et al., 2015, ELSOHABY et al., 2017, 

BUCZINSKI et al., 2018, e PECHOVA et al., 2019). 

A concentração ideal de IgG para proteger o bezerro também pode 

depender dos fatores de risco específicos que são variáveis de uma fazenda para 

outra. A mesma concentração de IgG pode ter impacto diferente na saúde se o 

bezerro estiver em uma fazenda bem administrada, com menor exposição a 

agentes infecciosos, em comparação a uma fazenda com alta morbimortalidade 

(BUCZINSKI et al., 2018). Em levantamento realizado por Elsohaby et al. (2017) 

os níveis de corte variam de 20% a 23% Brix como recomendados para a 

determinação de colostro do gado holandês de alta qualidade, tendo concentração 

de IgG de ≥ 50 g/L. 

 

1.6. Relação de Transferência de imunidade Passiva, ganho em peso e 

mortalidade 

 

Para garantir a TIP, as bezerras devem receber valor maior que 8,5% do 

PC em volume de colostro, ou seja, cerca de 4 litros de colostro nas primeiras 06 

horas após nascimento (CONNEELY et al., 2014).  

A FTIP é o principal fator que contribui para a mortalidade de bezerros, 

sendo associada a 39 a 50% da mortalidade de bezerros, impactando diretamente 

os custos da reposição devido aos altos índices de mortalidade e doenças 

(RABOISSON et al., 2016). A recomendação de incidência aceitável de diarreia é 

inferior a 15% durante a fase de aleitamento, mas em algumas propriedades a 

ocorrência pode chegar a 100% dos animais (CARVALHO et al., 2014). Em 

levantamento de dados realizados no Brasil, utilizando dados de 179 

propriedades, os autores observaram ocorrência média de 54% de diarreia 

(SANTOS e BITTAR, 2015).  

Para animais de raça Holandesa recomenda-se que devam apresentar 65 

kg aos 30 dias e 90 kg no segundo mês de vida, devendo, assim, dobrar o peso 

corporal do nascimento até a desmama aos 60 dias (BITTAR et al., 2018). 
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As Bezerras alimentadas com 4 L de colostro apresentaram ganho médio 

diário significativamente maior antes do desmame e pós-desmame e maior 

consumo de ração após o desmame (SOBERON e VAN AMBURG, 2011), menor 

custo veterinário, maior ganho em peso médio diário durante a fase pré-púbere e 

em duas lactações produziram em média 1 kg a mais leite por dia, em comparação 

com bezerras alimentadas com dois litros de colostro (FABER et al., 2005; 

SOBERON e VAN AMBURG, 2011) e tendência para a maior produção de leite 

até a segunda lactação (CURTIS et al., 2018). 

Além de redução do risco de morbidade e mortalidade durante o 

aleitamento, os benefícios adicionais em longo prazo associados com a ATIP, 

incluem redução da mortalidade no período pós-desmame, melhor ganho e 

eficiência alimentar, redução da idade ao primeiro parto (FABER et al., 2005). 

Windeyer et al. (2014) citaram que a FTIP aumenta a morbidade e 

mortalidade por doenças infecciosas, sendo a causa mais comum de perdas 

econômicas aos produtores. Godden (2008) já havia relatado que bezerras com 

FTIP tiveram redução na produção de leite e gordura na primeira lactação e atraso 

na idade ao primeiro parto. 

As bezerras que receberam maior quantidade de leite de transição 

apresentaram menor chance de apresentar doenças (CONNEELY et al., 2014). A 

taxa de crescimento das bezerras foi maior nas dietas com leite de transição e 

sucedâneo de leite suplementado com SC e os efeitos sobre crescimento foram 

semelhantes quando as bezerras foram alimentadas com sucedâneo de leite 

suplementado com SC e leite de transição (VAN SOEST et al., 2019). A 

administração contínua de colostro após 24 horas do nascimento pode beneficiar a 

saúde geral da bezerra durante o período pré-desmame (BERGE et al., 2009) e, 

diminuir o número de bezerras com episódios de diarreia, doenças respiratórias e 

uso de antibiótico (CHAMORRO et al., 2017).  

Ainda são poucas as pesquisas usando apenas animais com ATIP e 

fornecendo SC após o período de 24 horas do nascimento. A hipótese a ser 

verificada neste estudo foi que o ganho em peso da bezerra, morbidade e 

mortalidade por doenças são afetados pela suplementação com SC após 24 horas 

do nascimento.  
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RESUMO 14 

 15 

Com o objetivo de determinar o efeito da adição de sucedâneo de colostro (SC) em pó após 24 16 

horas do nascimento sobre o desempenho e saúde de bezerras leiteiras, 66 bezerras holandesas 17 

com adequada transferência de imunidade passiva foram suplementadas com sucedâneo de 18 

colostro (SC) em pó até o 6o dia. As bezerras foram divididas em 2 grupos (n=33) no 1º dia de 19 

idade, o grupo controle recebeu 6L de leite com 18% de sólidos divididos em 3 refeições por 20 

dia e o grupo de tratamento recebeu 60g (20/20/20g) de SC em pó dissolvido em 6L de leite 21 

(18% de sólidos). As bezerras foram pesadas aos 30 e aos 60 dias e avaliadas diariamente 22 

quanto aos sinais de diarreia e problemas respiratórios. Não houve interação o entre peso 23 

corporal e dia de pesagem, independente do período, as bezerras suplementadas com 24 

sucedâneo de colostro apresentaram maior peso corporal (75,9 e 78,6 kg, P=,02) e ganharam 25 

0,07kg/d a mais que do grupo controle (0,78 e 0,85kg/d, P=0,01) até o desmame. A 26 

ocorrência de diarreia não diferiu estatisticamente entre os grupos (P=0,15). Bezerras com 27 

adequada transferência de imunidade passiva, alimentadas com leite contendo 18% de sólidos 28 

e suplementadas com sucedâneo de colostro após 24 horas, apresentaram efeito positivo no 29 

desempenho até o desmame. 30 

 31 

Palavras-chave: diarreia,  ganho em peso vivo,  taxa de crescimento,  saúde,  transferência de 32 

imunidade passiva 33 

34 
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 35 

ABSTRACT  36 
 37 

ADDITION OF COLOSTRUM REPLACER IN CALVES AFTER 24 HOURS OF BIRTH 38 

 39 

In order to determine the effect of the addition of powdered colostrum replacer (SC) 24 hours 40 

after birth on the performance and health of dairy calves, 66 Holstein calves with adequate 41 

passive immunity transfer were supplemented with colostrum replacer (SC). powder until the 42 

6th day. The calves were divided into 2 groups (n=33) on the 1st day of age, the control 43 

group received 6L of milk with 18% solids divided into 3 meals per day and the treatment 44 

group received 60g (20/20/20g). of SC powder dissolved in 6L milk (18% solids). The calves 45 

were weighed, at 30 and 60 days, and evaluated daily for signs of diarrhea and respiratory 46 

problems. There was no interaction between body weight and weighing day, regardless of the 47 

period, calves supplemented with colostrum replacer presented higher body weight (75.9 and 48 

78.6kg, P=0.02) and gained 0.07kg/d more. than the control group (0.78 and 0.85kg/d, 49 

P=0.01) until weaning. The occurrence of diarrhea did not differ statistically between the 50 

groups (P=0.15). Calves with adequate passive immunity transfer, fed on milk containing 51 

18% solids and supplemented with colostrum replacer after 24 hours, showing a positive 52 

effect on performance until weaning. 53 

 54 

Keywords:  daily weight gain,  diarrhea,  growth rate,  health,  passive immunity transfer 55 

 56 

1. INTRODUÇÃO 57 

 58 

O período de vida da bezerra leiteira que compreende do nascimento ao desmame é 59 

bastante delicado, pois existe presença constante de patógenos presentes ambiente e as 60 

bezerras dependem totalmente das defesas adquiridas pelo colostro. Devido ao tipo de 61 

placenta dos ruminantes, os bezerros nascem agamaglobulinêmicos e neste momento seu 62 

sistema imune ainda não é capaz de produzir anticorpos em quantidade suficiente para 63 

combate das infecções, sendo, totalmente dependente da imunidade passiva colostral (Peter, 64 

2013). Desta forma as bezerras que recebem adequada colostragem, tiveram menor 65 

morbidade e mortalidade no período de aleitamento e, a longo prazo, menor da mortalidade 66 

pós-desmane, maiores ganhos empeso e aumento da produção de leite nas primeiras 67 

lactações (Faber et al., 2005). 68 
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A produção de bezerras de reposição tem papel fundamental na atividade leiteira, 69 

pois substituirão as vacas adultas produtivas e, por isso envolve custos elevados, 70 

significando, aproximadamente 20% do total dos custos de produção (Curtis et al., 2018). 71 

Um sistema de criação de bezerras precisa garantir a colostragem para aumentar o 72 

desempenho, diminuir morbidade e mortalidade e minimizar o uso de antibióticos, A 73 

transferência de imunidade passiva (TIP) pode ser garantida por meio da ingestão de colostro 74 

de alta qualidade (IgG≥50g/L), em volume mínimo equivalente a 8 a 10% do peso vivo do 75 

bezerro (Baccili et al., 2018), preferencialmente, até as primeiras seis horas pós-parto 76 

(Guerra et al., 2017). Os sucedâneos de colostro (SC) foram desenvolvidos para ser fonte de 77 

imunoglobulinas (Ig) em casos em que não se tenha colostro disponível ou estarem 78 

contaminados (Chamorro et al., 2017). A suplementação adicional de Ig, fornecida através de 79 

maior volume de colostro no primeiro dia ou aumento concentração de Ig por meio de 80 

sucedâneos, melhora desempenho das bezerras (Faber et al., 2005). A utilização de 81 

sucedâneos de colostro como suplemento da dieta líquida para garantir a adequada 82 

transferência de imunidade passiva (ATIP) após 24 horas do nascimento foi estudada, 83 

observando-se tendência de que bezerros que receberiam maiores quantidade de SC após 84 

período em que não há absorção intestinal de imunoglobulina apresentariam melhor 85 

desempenho e mais saúde (Berge et al., 2009; Chamorro et al., 2019; Van Soest et al., 2019). 86 

A hipótese analisada neste estudo foi se o ganho em peso, a morbidade e 87 

mortalidade seriam afetados pela suplementação adicional SC após 24 horas do nascimento 88 

em bezerras com adequada transferência de imunidade passiva (ATIP). Foram analisados o 89 

peso corporal, ganho de peso e aparecimento de doenças (diarreia e pneumonia) e 90 

correlações e interações entre as variáveis dos dois grupos. Nesse sentido, o objetivo da 91 

pesquisa foi determinar o efeito da adição de sucedâneo de colostro (SC) em pó após 24 92 

horas sobre o desempenho e saúde de bezerras leiteiras de reposição com adequada 93 

transferência de imunidade passiva. 94 

 95 

2. MATERIAL E MÉTODOS 96 

 97 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA, sob o 98 

número de registro 006/19, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. (UFG – Reg. 99 

Jataí) e após foi executado e conduzido na Fazenda Santa Carla, localizada no município de 100 

Quirinópolis–GO. Foram selecionadas 70 bezerras leiteiras da raça Holandesa, com um 101 

(01) dia de idade, sendo separadas das mães ao nascer para evitar o consumo não 102 
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controlado de colostro. As mesmas foram pesadas, identificadas e tiveram o cordão 103 

umbilical imerso em solução de iodo (10%) e ficaram alojadas durante os sete primeiros 104 

dias em um sistema de gaiolas individuais suspensas (1,25x1,25m), em área coberta, ao 105 

abrigo de sol e da chuva, sobre piso de borracha coberto com feno. As bezerras tiveram 106 

acesso à água e a ração concentrada oferecida à vontade. No primeiro dia (D0) foram 107 

fornecidos 4L de colostro, via sonda esofágica nas primeiras 4 horas após nascimento e 108 

após seis horas foram ministrados mais 2L, seguindo o protocolo de colostragem da 109 

propriedade. A qualidade do colostro foi avaliada em refratômetro digital (Milwaukee®, 110 

MA871, Digital Brix Refractometer, NC, EUA), sendo fornecido somente colostro com 111 

mais de 22% de Brix, equivalente a concentração de acima de 50g de IgG. 112 

Para avaliar a adequada transferência de imunidade passiva, determinou-se a 113 

proteína sérica total (PST), utilizando refratômetro óptico portátil (Instrutherm® RTP-12, 114 

São Paulo - SP, Brasil), para avaliar a amostra de sangue das bezerras foi coletada entre 24 115 

a 48 horas após ingestão de colostro, por venopunção da jugular, utilizando sistema de 116 

vácuo, com agulhas de 25x8mm, em tubo siliconizado, sem anticoagulante, com capacidade 117 

de 10mL. Após a coagulação do sangue, foi separado o soro e determinado o teor de 118 

proteína sérica total por refratometria. Quatro bezerras com menos de 5,5g/dL de proteína 119 

sérica total não foram utilizadas no experimento.  120 

As bezerras foram alocadas aleatoriamente em dois grupos, com 33 animais cada, 121 

sendo os tratamentos, grupo controle (CON): alimentadas com 6L/d de leite pasteurizado 122 

(Pasteurizador Milk Taxi, Sulinox, Alvorada-RS, Brasil) com 18% de sólidos, através da 123 

adição 0,36kg de sucedâneo de leite em pó (Sprayfo Azul®, Trouw Nutrition, Santos-SP, 124 

Brasil) e Grupo tratamento (SC), mesma dieta líquida, adicionada de 60g/d de sucedâneo de 125 

colostro (Colostro Bovino em Pó SCCL®, Alta Genetics, Uberaba-MG, Brasil), fornecidos 126 

em três refeições (20/20/20g adicionado em 2L leite, às 07/13/18 horas) do segundo ao 127 

sexto dia de vida. O SC tem 45% de PB, 14% de EE, 1% de Cálcio, 1% de Fósforo, 5% de 128 

Lactose e 8% de Matéria Mineral na MS, e possui 21,2% de IgG totalizando 12,7g de IgG 129 

suplementada junto com o leite. 130 

Após o sétimo dia, os animais foram transferidos para um sistema de bezerreiro 131 

tropical (conhecido como argentino ou chileno) com livre acesso a água e concentrado. 132 

Esse é um modelo de criação individual em que a bezerra tem disponível uma área coberta 133 

e uma área livre de 6m de comprimento por 3m de largura, e receberam 6L/d de leite com 134 

alto teor de sólidos totais até 30 dias, em três refeições e 4L/d até 60 dias, em duas 135 

refeições, quando foram desmamadas. 136 
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Além da mesma dieta líquida, as bezerras tiveram livre acesso à água e ração 137 

concentrada com 23% PB produzida na própria fazenda (composta de 30% farelo de soja, 138 

3% Soypass, 55% milho, 8% casca soja, 4 % de núcleo mineral/vitamínico) até os 60 dias 139 

de idade. As sobras foram pesadas para o ajuste da quantidade fornecida a cada 24 horas, 140 

preconizando se sobras de 10% (consumo à vontade). 141 

O peso corporal das bezerras foi registrado ao nascimento, aos 30 e aos 60 dias de 142 

idade, sempre antes da refeição da manhã, em balança eletrônica de 300kg (Micheletti 143 

Balanças, São Paulo, SP, Brasil). O ganho em peso médio diário (GPD) aos 30 e aos 60 144 

dias foi calculado pela diferença do peso final e peso inicial durante o período 145 

experimental, dividido pelo número de dias do intervalo. 146 

As fezes foram avaliadas quanto a consistência e as bezerras quanto aos aspectos 147 

clínicos indicativos de enfermidades (alterações na temperatura ou frequência respiratória). 148 

Foram realizadas duas avaliações diárias de escore fecal, às 07 e às 18 horas, considerando 149 

consistência e o aspecto geral. As fezes foram classificadas como: 0 - normais e firmes; 1 - 150 

consistência mole e pastosa; 2 - consistência aquosa ou fluída e 3 – diarreia grave associada 151 

ou não a febre, de acordo com Larson et al. (1977). Foram considerados casos de diarreia, 152 

somente os animais que apresentaram fezes anormais (escore ≥ 1) por mais de 24 horas. 153 

Antibióticos foram administrados quando detectadas fezes alteradas por mais de 48 154 

horas e/ou febre e foi definido como novo caso clínico a ocorrência após pelo menos três 155 

dias da ausência de resultados anormais (antibiótico Sulfadoxina 20 g, Trimetoprima 4g, na 156 

dosagem de 3ml/50 kg de PC). No caso do desenvolvimento de alguma doença, os animais 157 

foram tratados seguindo o protocolo da propriedade e as recomendações do médico 158 

veterinário responsável pelo rebanho. Todos os casos de diarreias, tratamentos, princípio 159 

ativo utilizado, número total de doses de antibióticos e duração do tratamento foram 160 

registrados. A temperatura dos animais foi medida diariamente e a ocorrência de febre foi 161 

considerada quando o animal apresentasse temperatura retal superior a 39,6ºC.  162 

O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), o efeito da 163 

inclusão de SC foi avaliado para todas as variáveis de desempenho, peso corporal aos 30 e 164 

aos 60 dias, ganho em peso médio (GPD30 e GPD60), proteína sérica total (PST) e 165 

presença de doenças. Os dados foram analisados usando medida repetida no tempo, em 166 

modelo misto, considerando o peso ao nascimento (PN) como covariável e o efeito do 167 

animal como efeito aleatório. Os dados foram submetidos à análise descritiva e verificadas 168 

possíveis interações e correlações entre os grupos SC e CON. Dentre os animais com 169 

diarreia, a intensidade e duração foram analisadas usando o teste não paramétrico, Mann-170 
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Whitney, e o teste de Fisher foi utilizado para avaliar os dados dos tratamentos e utilização 171 

de antibiótico. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 172 

SAS®, utilizando nível de significância de 5%. 173 

 174 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 175 
 176 

A estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão) foi calculada para todas as 177 

variáveis por grupo (Tabela 1). 178 

 179 

Tabela 1. Estatística descritiva do peso corporal, ganho em peso em kg e proteína sérica total (PST) 180 

g/dL, no grupo controle (CON) e suplementado com sucedâneo de colostro (SC) 181 

Variáveis1. Tratamento Média  Mediana SD2 Mínimo Máximo 

PST (D1), g/dL CON 6,47 6,20 0,73 5,50 8,00 

 
SC 6,38 6,20 0,66 5,50 8,30 

Peso Corporal D0 CON 39,12 39,0 1,19 37,0 45,0 

 
SC 39,88 39,0 3,23 37,0 48,0 

Peso corporal D30 CON 60,24 59,0 5,21 47,0 70,0 

 

SC 63,28 62,0 6,74 51,0 79,0 

Peso corporal D60 CON 90,76 90,0 7,78 78,0 105,0 

 
SC 94,00 94,0 7,99 79,0 108,0 

Ganho médio diário D30 CON 0,69 0,70 0,16 0,32 1,06 

 

SC 0,78 0,77 0,16 0,47 1,23 

Ganho médio diário CON 0,86 0,85 0,13 0,65 1,12 

 SC 0,91 0,92 0,12 0,68 1,18 

  182 

 183 

O valor de PST encontrado neste experimento foi de PST=6,42g/dL (Tabela 1), 184 

valores semelhantes aos observados por Machado Neto et al (2004) PST=6,84, De Paula et 185 

al. (2019) PST=6,42. Os trabalhos de Silper et al. (2012), PST=6,67 e Lago et al. (2018) 186 

PST=5,84g/dL e confirmaram que além da qualidade e volume administrado o tempo para a 187 

ingestão de colostro garantiram a TIP. Silper et al. (2012) e Lago et al. (2018) observaram 188 

em seu estudo 88%, 99% de animais com ATIP, valores semelhantes aos 94% encontrados 189 

em nosso estudo. McGuirk e Collins (2004) sugeriram que ao avaliar o rebanho, e se este 190 

apresentar mais de 20% de bezerras com valores de PST menor que 5,5g/dL após sete dias 191 
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do nascimento, deve-se tomar medidas em relação ao manejo do colostro para diminuir a 192 

FTIP. 193 

O peso médio ao nascer (PN) de 39,1kg para o grupo controle e de 39,9kg para 194 

grupo tratamento foram usados como covariável na análise (Tabela 1). As bezerras que 195 

receberam SC ganharam, ao final do experimento, em média 2,7kg e 0,07kg/d a mais que as 196 

bezerras não suplementadas. Independentemente se as pesagens foram realizadas aos 30 ou 197 

aos 60 dias as bezerras suplementadas sempre foram mais pesadas ao logo deste estudo. 198 

Dados semelhantes foram encontrados por Soberon e Van Amburgh (2011), Williams et al. 199 

(2014) e Teixeira et al. (2017) os quais relataram que bezerras que receberam maior 200 

quantidade de IgG a após o nascimento apresentam maior ganho em peso médio diário, 201 

entretanto De Paula et al. (2019), não encontraram diferenças em PC e GPD. 202 

Berge et al. (2009) relataram que a administração contínua de colostro após 24 203 

horas pode beneficiar a saúde geral das bezerras durante o período de aleitamento e 204 

verificaram que bezerras suplementadas apresentaram GPD significativamente maior aos 205 

28 dias. Van Soest et al. (2019) encontraram GPD de 0,06kg/d e peso corporal maior em 206 

2,5kg, quando adicionaram SC ao sucedâneo de leite de bezerras, por três dias após o 207 

nascimento, mas não foi significativamente diferente do grupo controle. Da mesma forma, 208 

Chamorro et al. (2017) relataram que não houve diferença entre o GPD em bezerras 209 

suplementados com sucedâneo de colostro por 14 dias.  210 

Não houve interação entre tratamento e dia de pesagem, sobre o peso (P=0,97), nem 211 

sobre o GPD (P=0,36). Houve efeito da suplementação de SC sobre o peso corporal médio 212 

75,9 e 78,6kg para o grupo controle e o tratamento, respectivamente (P=0,02) e sobre o 213 

ganho em peso diário (0,78kg no grupo controle e 0,85kg sucedâneo P=0,01; Tabela 2). A 214 

suplementação com SC (60g por 5 dias) promoveu aumento no PC e GPD, devido ao maior 215 

aporte de nutrientes nos primeiros dias em comparação ao grupo controle, produzindo 216 

efeito semelhante ao leite de transição produzido pela vaca. O menor número de casos de 217 

diarreia ou menor intensidade da infecção, também contribui para o melhor desempenho 218 

das bezerras suplementadas com SC.  219 

A média em peso aos 30 dias diferiu entre os tratamentos, sendo de 60,2kg para o 220 

grupo controle e de 63,9kg para SC, em que as bezerras do tratamento SC pesaram 3,7kg 221 

mais que o grupo controle. A média em peso aos 60 dias também foi 3,2kg maior para 222 

grupo SC (90,8kg para o controle e 94,0kg tratamento). Esses dados indicam que houve 223 

maior desempenho e contínuo dos animais suplementados ao longo do experimento, 224 

demonstrando que o SC foi responsável por melhorar o desenvolvimento, não só pela 225 
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suplementação de Ig, mas devido aos outros componentes do SC fornecidos por 5 dias após 226 

as 24 horas. Berge et al. (2009) relataram que as bezerras suplementadas com SC 227 

apresentaram melhor desempenho até 28 dias de idade, comparado com o grupo controle, 228 

mas aos 60 dias os grupos, não foram diferentes, indicaram que houve perda de peso devido 229 

ao aparecimento principalmente de diarreia nos primeiros trintas dias de vida. 230 

 231 

Tabela 2. Valores médio de peso corporal e ganho em peso diário de bezerras em kg, no grupo 232 

controle (CON) e tratado com sucedâneo de colostro (SC) do grupo 233 

Variáveis 
Tratamento   

Controle Sucedâneo Valor de P2 

Peso Corporal (kg) 75,9 ± 0,78 78,6 ± 0,79 0,02 

GPD1 (kg) 0,78 ± 0,02 0,85 ± 0,02 0,01 

Variáveis 
Dia de Pesagem   

30 60 Valor de P2 

Peso Corporal (kg) 61,9 ± 0,78 92,5 ± 0,79 <0,01 

GPD1 (kg) 0,74 ± 0,02 0,89 ± 0,02 <0,01 

1GPD= ganho em peso médio diário; 25% de Probabilidade. 234 

 235 

Não existiu interação entre o dia de pesagem e tratamento sobre o GPD, logo 236 

independentemente do período avaliado, as bezerras suplementadas com SC apresentaram 237 

maior GPD ao longo do estudo. As bezerras que receberam SC apresentaram GPD maior 238 

aos 30 e aos 60 dias (GPD 0,78 vs 0,85kg/d, Tabela 2), Aos 30 dias (GPD30), as bezerras 239 

do grupo SC ganharam em média 0,09kg/d a mais que o controle (0,78 vs 0,69kg). O 240 

Ganho em peso médio do nascimento à desmama das bezerras do grupo SC foram 0,07kg/d 241 

maior que o CON (0,93 vs 0,86kg), o que pode ser atribuído a menor incidência de diarreia 242 

(39% no grupo controle e 21% no grupo tratamento), menor gasto energético, devido à 243 

menor demanda do sistema imunológico, o que proporcionou as bezerras suplementadas 244 

maior suprimento de nutrientes para o crescimento. Berge et al. (2009) relacionaram em seu 245 

estudo que a IgG adicional, fatores imunológicos, vitaminas e outros peptídeos 246 

antimicrobianos, como a lactoferrina, ao melhor desempenho e mostraram que a FTIP se 247 

correlacionou com tratamento de antibiótico e diarreia. Dados semelhantes foram 248 

demonstrados por Van Soest et al. (2019) que observaram tendência de GPD de 0,06kg/d 249 

(P=0,06) e 2,5kg maior no desmane, após suplementação das bezerras SC por 3 dias. 250 
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Soberon e Van Amburgh (2011) analisaram os efeitos da quantidade de colostro 251 

fornecido as bezerras na primeira lactação e observaram que aquelas que receberam maior 252 

quantidade (4L) de colostro na primeira alimentação tiveram um GPD de 0,13kg/d maior 253 

nos primeiros 80 dias.  254 

A correlação de Spearman, entre variáveis estudadas (Tabela 3), mostrou que houve 255 

correlação entre peso ao nascer (PN) e PC aos 30 dias; entre PC aos 30 dias e GPD aos 30 e 256 

60 dias; PC aos 30 com PC aos 60 dias; GPD aos 30 dias com PC 60 dias e GPD 60 e PC 257 

aos 60 dias com GPD aos 60 dias. (P<0,05), a suplementação com SC melhorou o 258 

desempenho avaliado em GPD e PC das bezerras. O PN se correlacionou com peso aos 30 259 

dias, indicando que bezerras mais pesadas ao nascimento e foram suplementadas, foram 260 

mais pesadas aos 30 dias e não teve correlação aos PC60 ou GPD30 e GPD60. Berge et al. 261 

(2009) verificaram diferença no ganho entre as bezerras dos dois grupos até 30 dias, 262 

provavelmente devido ao maior aporte de nutrientes em associação ao aparecimento de 263 

diarreia. 264 

 265 

Tabela 3. Correlação de Spearman, entre as variáveis peso ao nascer (PN), peso corporal aos 30 266 
(D30) e 60 (D60) dias, ganho em peso médio aos 30 (GPD30) e aos 60 (GPD60) dias e proteína 267 
sérica total (PST) do grupo controle (CON) e tratado com sucedâneo de colostro (SC) 268 
 Variáveis Peso D30  GPD30  Peso D60  GPD D60  PST diarreia 

PN 0,48 ** 0,15 NS 0,33 NS 0,12 NS 0,06 NS 0,06 NS 

Peso D30 
 

0,91 ** 0,59 ** 0,47 ** 0,04 NS -0,25 * 

GPD D30 
  

0,48 ** 0,46 ** 0,01 NS -0,29 * 

Peso D60 
   

0,96 ** -0,09 NS -0,34 ** 

GPD D60 
    

-0,01 NS -0,38 ** 

PST 
     

0,05 NS 

1 *. Correlação significativa a <0,05; ** correlação significativa a <0,01; NS Correlação não significativa. 269 

 270 

Foi observada correlação negativa significativa entre a ocorrência de diarreia e o 271 

PC30 e PC60 e GPD30 e GPD60 (P<0,05, Tabela 3). A suplementação com SC não 272 

promoveu redução da ocorrência de diarreia (P=0,15), mas as correlações negativas 273 

confirmaram que as bezerras que apresentaram diarreia, tiveram menor desempenho, 274 

comprovando que o quadro de diarreia ocasiona perdas no desempenho, devido a alterações 275 

fisiológicas como menor absorção intestinal, desidratação, maior perda de nutrientes e 276 

minerais, gasto energético devido às respostas inflamatórias e fisiológicas e menor ingestão 277 

de nutrientes (queda no consumo), impactando negativamente no desenvolvimento dos 278 

animais. 279 
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A PST não teve correlação com nenhuma das variáveis de desempenho, nem com a 280 

ocorrência da diarreia (Tabela 3) confirmando que todas as bezerras que participaram do 281 

experimento tiveram ATIP. A PST das bezerras não influenciou o número de animais com 282 

diarreia, nem afetou o desempenho, evidenciando que existem fatores externos que podem 283 

influenciar o número de casos de diarreia e que o ganho em peso encontrado não depende 284 

apenas dos níveis de PST inicial. Foi observado que o número de bezerras com diarreia no 285 

grupo suplementado foi metade do número do grupo não suplementado, no entanto, a 286 

diferença não foi estatisticamente significativa (P=0,15). Ao contrário Aly et al. (2013) e 287 

Priestley et al. (2013) relataram que os níveis séricos de IgG foram inversamente 288 

relacionados à incidência da doença. 289 

Dentre os 66 animais utilizados para a avaliação, 20 bezerras apresentaram diarreia 290 

(13 bezerras não suplementadas e 7 suplementadas), não houve casos de mortalidade e nem 291 

aparecimento de doenças respiratórias, durante o período do experimento. Szewczuk et al. 292 

(2011) relataram que 15% dos animais que receberam apenas colostro materno de alta 293 

qualidade apresentaram doenças, enquanto o grupo que recebeu colostro materno de alta 294 

qualidade adicionado de SC não apresentou nenhum caso. 295 

A ocorrência de diarreia não diferiu estatisticamente (P=0,15) entre os grupos 296 

tratamento (7 casos) e o controle (13 casos) do nascimento até a desmama. Dentre as 297 

bezerras que apresentaram diarreia, aquelas que não receberam SC apresentaram menor PC 298 

e GPD aos 30 e 60 dias em relação às bezerras saudáveis e a correlação de Spearman 299 

(Tabela 3) indicou que houve correlação negativa entre o tratamento e desempenho das 300 

bezerras com diarreia. Van Soest et al. (2019), De Paula et al. (2019) e Chung et al. (2019) 301 

não observaram diferença estatística em relação à presença de diarreia, com animais 302 

suplementados com Ig adicional, já Berge et al. (2009) e Chamorro et al. (2017) relataram 303 

que a suplementação reduziu a incidência de diarreia para os animais suplementados. 304 

Berge et al. (2009) demonstraram reduzido número de dias com diarreia e menor 305 

necessidade de antibioticoterapia em bezerras com falha parcial ou FPIT suplementadas 306 

com SC por 14 dias e relataram que existe correlação entre a FTIP e o tratamento com 307 

antibiótico e diarreia. Chamorro et al. (2017), avaliando a suplementação de 140g de SC 308 

por 14 dias, relataram que houve redução no número de bezerras com episódios de diarreia 309 

e doenças respiratórias. Van Soest et al. (2019) não encontraram alterações nos escores 310 

fecais das bezerras suplementados com SC nos primeiros três dias após nascimento. Silva et 311 

al. (2019) não observaram diferença significativa na ocorrência de doenças em animais 312 



24 

 

colostrados com diferentes doses de anticorpos provenientes de colostro materno ou 313 

substituto de colostro.  314 

A suplementação adicional de SC (60g por 5 dias) avaliada não influenciou no 315 

aparecimento de diarreia entre os grupos, mas as bezerras com diarreia do grupo CON 316 

apresentaram maior intensidade (escore fecal) (1,38/1,14, respectivamente CON/SC), maior 317 

duração da diarreia (2,53/2,14) em dias, bem como maior número de animais medicados 318 

(3/1) e menos dias até o aparecimento de sinais clínicos (7,28/8,07). Dentre as bezerras com 319 

diarreia e suplementadas com SC, não houve ocorrência diarreia com de escore maior que 320 

2, ou seja, as bezerras do grupo SC, apresentaram diarreia mais branda, o que, 321 

provavelmente permitiu que apresentassem maior ganho em peso.  322 

Considerando apenas os 20 animais que tiveram diarreia (Tabela 4), não houve 323 

diferença entre os animais do grupo suplementados com SC ou não suplementados para 324 

utilização de antibiótico (P=0,15), intensidade da diarreia (P=0,30) ou com a duração da 325 

doença (P=0,26). Esses resultados podem ter sido influenciados pelo número de animais 326 

que ficaram doentes em cada grupo (13/7) pelas decisões terapêuticas da propriedade, 327 

podem ter diminuído o agravamento da doença, observado nos animais. 328 

 329 

Tabela 4. Análise estatística números de animais tratados com antibióticos, intensidade e duração 330 

da diarreia, das bezerras com diarreia do grupo controle e tratamento (CON vs. SC) 331 

Variáveis 

Tratamento     

CON SC Valor de P  Teste 

Animais tratados Antibiótico 3 1 0,1541 Exato Fisher 

Intensidade da diarreia (dias) 1,38 1,14 0,3047 Mann-Whitney 

Duração da diarreia (dias) 2,53 2,14 0,2582 Mann-Whitney 

 332 

Dentre todas as bezerras apenas 6,7% foram tratadas com antibióticos, assim como 333 

Berge et al. (2009) verificaram que aproximadamente 10% de todas as bezerras foram 334 

tratadas com antibióticos. Nossos dados indicam aproximadamente 45% de redução nos 335 

casos de diarreia nos animais suplementados, conforme Quigley et al. (2013) relataram uma 336 

redução de 30% de diarreia nos primeiros 42 dias para animais suplementados com Ig 337 

adicional. Berge et al. (2009) demonstraram redução no número de dias com diarreia e 338 

menor utilização de antibióticos em bezerras com falha parcial ou FPIT. Chamorro et al. 339 

(2017) e Lago et al. (2018) l mostraram que existe correlação entre tratamento e utilização 340 

de antibióticos. Já Williams et al. (2014) e Windeyer et al. (2014) não observaram 341 
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diferenças entre os tratamentos na ocorrência de diarreia., mas alertaram que fatores 342 

relacionados ao manejo que interferem e impactam sobre a apresentação de doença.  343 

A incidência de 30% de diarreia em bezerras no presente estudo foi alta, sendo que 344 

no grupo controle a incidência foi de 39% e grupo tratamento foi de 21%, mas condizentes 345 

com outros autores, Windeyer et al. (2014) observaram a incidência de 23%, Meganck et 346 

al. (2015) 39,7% e Chamorro et al. (2017) 34%.  347 

Os resultados da correlação de Pearson apresentados na Tabela 3 (correlação 348 

utilizando todos os animais) e Tabela 5 (utilizando dados apenas das bezerras com diarreia) 349 

foram semelhantes, com relação aos PC e GPD, demonstrando assim que as bezerras 350 

suplementadas apresentaram melhor desempenho independentemente da presença ou não 351 

de diarreia, confirmando que a suplementação com SC foi capaz de melhorar o desempenho 352 

das bezerras. 353 

 354 

Tabela 5. Desdobramento da correlação de Spearman, entre as variáveis peso ao nascer (PN), peso corporal 355 
aos 30 (D30) e 60 (D60) dias, ganho em peso médio aos 30 (GPD30) e aos 60 (GPD60) dias e proteína sérica 356 
total (PST) do grupo controle (CON) e tratado com sucedâneo de colostro (SC), entre as bezerras com diarreia 357 
dos tratamentos (n = 20) 358 

Váriaveis1 P30 GPD30 P60 GPD60 PT INTENS DURAÇ ANTIB APARE 

PN 0,64 ** 0,31NS 0,56 ** 0,32NS -0,10 NS -0,04NS -0,15NS -0,16NS -0,15NS 

P30   0,89 ** 0,85 ** 0,77 ** -0,01NS -0,13 NS -0,30NS -0,22NS -0,08 NS 

GPD30     0,69 ** 0,68 ** 0,03NS -0,22 NS -0,38NS -0,26 NS -0,07NS 

P60       0,94 ** 0,09NS -0,01NS -0,17NS -0,13NS -0,11NS 

GPD60         0,11NS 0,07 NS -0,13NS -0,05NS -0,08 NS 

PST           0,53* 0,22 NS 0,34 NS -0,19 NS 

INTENS             0,45* 0,68 ** 0,01 NS 

DURAÇ               0,88 ** -0,46* 

ANTIB                 -0,44 NS 

1 *. Correlação significativa a <0,05; ** correlação significativa a <0,01; NS Correlação não significativa 359 

 360 

O desdobramento da correlação de Spearman (n=20, Tabela 5), apenas utilizando os 361 

dados das bezerras que apresentaram diarreia, mostra que houve correlação entre PC aos 30 362 

dias e GPD aos 30 e 60 dias; do PC aos 30 com PC aos 60 dias; GPD aos 30 dias com PC 363 

60 dias e GPD 60 e, PC aos 60 dias com GPD aos 60 dias. Logo, as bezerras com diarreia e 364 

que receberam SC apresentaram desempenho melhor do que as bezerras do grupo CON e 365 

independentemente se as bezerras tiveram ou não diarreia ao serem suplementadas com SC 366 

tiveram maior PC e GPD. A maior intensidade e duração da diarreia impactaram no 367 
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desempenho, visto que existe um maior gasto nutricional e perda de nutrientes durante o 368 

período de doença e que a presença do SC, promoveu menores perdas de desempenho. 369 

Houve correlação entre PN e PC aos 30 e aos 60 dias (Tabela 5). As bezerras com 370 

maior PN, dentre os animais que apresentaram diarreia, apresentaram maior PC30 e PC60 371 

dias, ou seja, os animais mais pesados ao nascer e que receberam SC apresentaram maior 372 

desempenho aos 30 e aos 60 dias, podendo ser devido à suplementação adicional de 373 

nutrientes do SC ou a um erro devido ao menor número de animais com diarreia no grupo 374 

suplementado.  375 

A PST dos animais com diarreia apresentou correlação com a intensidade da 376 

diarreia (Tabela 5), as bezerras que foram suplementadas SC apresentaram menor 377 

intensidade de diarreia. A análise pode ter sofrido interferência, devido ao número de 378 

animais do grupo SC (n=7), assim como pode ser reflexo de fatores externos que podem ter 379 

influenciado o aparecimento de diarreia.  380 

Houve correlação da intensidade com a duração da diarreia e com utilização de 381 

antibióticos e, correlação entre duração e utilização de antibióticos (Tabela 5). As bezerras 382 

com diarreia que não foram suplementadas, apresentaram maior intensidade de diarreia, 383 

maior duração da doença e precisaram de maior utilização de antibiótico. Da mesma 384 

maneira, houve correlação entre duração da doença e utilização de antibiótico, ou seja, 385 

bezerras que apresentaram maior duração da diarreia necessitaram de maior quantidade de 386 

antibióticos e; houve uma correlação negativa entre duração da diarreia e dias até o 387 

aparecimento da síndrome, ou seja, quanto mais cedo surgiram os casos de diarreia maior 388 

foi a duração, todas essas correlações positivas e significativas são corretas e dependem das 389 

condições a que o animal é exposto e as respostas imunológicas. Guerra et al. (2017) e 390 

Homerosky et al. (2017) ressaltaram que a administração de colostro nas primeiras 4 horas 391 

após nascimento, diminui a necessidade de tratamento de antibióticos e, consequentemente, 392 

melhora o desempenho do animal. 393 

Não houve casos de mortalidade dentre as 66 bezerras utilizadas neste experimento, 394 

o que pode ter ocorrido devido ao fato que todas as bezerras apresentarem ATIP, sendo que 395 

a quantidade de Ig, somado ao efeito da suplementação com SC, o que garantiu proteção 396 

imunológica. Geiger et al. (2019) encontraram uma mortalidade de 2% para as bezerras 397 

suplementados com 20g de SC (P<0,01), já Chamorro et al. (2017) encontraram em seu 398 

estudo mortalidade menor que 1,48% não significativa para as bezerras suplementadas com 399 

140 g de SC. A sobrevivência de bezerras nas primeiras semanas depende da imunidade 400 

passiva adquirida pela ingestão de colostro materno (Barrington et al., 2001). Williams et 401 
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al. (2014) e Raboisson et al. (2016) citaram que grupos de animais com ATIP apresentaram 402 

menor índice de mortalidade nos primeiros meses.  403 

Berge et al. (2009) citaram que o fator mais importante associado com a 404 

mortalidade foi a FTIP e Windeyer et al. (2014) citaram que a FTIP aumenta a morbidade e 405 

mortalidade por doenças infecciosas. Raboisson et al. (2016) e Bartier et al. (2015) 406 

advertiram que a FTIP pode contribuir com até 50% da mortalidade de bezerras e Silper et 407 

al. (2012) citaram que 39% da mortalidade observada pode ser atribuída a esta falha. 408 

 409 

4. CONCLUSÃO 410 

 411 

Com base nos resultados deste estudo, fazendas comerciais podem chegar a próximo 412 

a 95% de ATIP com manejo adequado. A adição de sucedâneo de colostro (SC) em pó na 413 

dieta líquida após 24 horas do nascimento para bezerras com ATIP melhorou o desempenho 414 

das bezerras até os 60 dias, independentemente se essas apresentaram diarreia ou não, a 415 

suplementação de SC aumentou o PC e GPD das bezerras suplementadas.  416 

Com relação a ocorrência de diarreia, não houve diferença entre os grupos de 417 

bezerras com indícios de adequada transferência de imunidade, mas foi verificado a 418 

existência de correlação negativa entre a incidência de diarreia e variáveis de desempenho, 419 

ou seja, os animais que apresentaram diarreia exibiram menor ganho empeso do que os que 420 

não apresentaram diarreia. 421 

O sucedâneo de colostro pode ser usado na suplementação ao leite nos primeiros 5 422 

dias após a colostragem, para melhorar o desempenho das bezerras e diminuir a ocorrência 423 

de diarreia em bezerras. 424 

 425 
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 521 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 522 

 523 

A adição de sucedâneo de colostro (SC) em pó na dieta líquida após 24 524 

horas do nascimento para bezerras com ATIP demonstrou efeito positivo e 525 

melhorou o desempenho das bezerras suplementadas até os 60 dias 526 

Não houve melhora em relação à saúde dos animais no quesito diarreia, 527 

mas a correlação entre a incidência de diarreia e variáveis de desempenho 528 

confirmaram que bezerras que tiveram diarreia apresentaram menor ganho médio 529 

diário em relação as bezerras que não apresentaram diarreia. Contudo, a adição 530 

de Sucedâneo de Colostro demonstrou que as bezerras suplementadas perderam 531 

menos peso em comparação às bezerras que não foram suplementadas e 532 

apresentaram diarreias.  533 

Existe a necessidade de mais estudos, com outras dosagens e/ou períodos 534 

de suplementação para avaliar o efeito da inclusão dos sucedâneos de colostro 535 

quando usado após 24 horas do nascimento. 536 

 537 
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ANEXO 1. COMPROVANTE DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA E 538 

USO DE ANIMAIS 539 

540 
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ANEXO 2. NORMAS DE ELABORAÇÃO DE ARTIGO DO PERIÓDICO 542 
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