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EFEITO DO FORNECIMENTO DE COLOSTRO PROLONGADO SOBRE A 

PROTEÇÃO DE BEZERROS RECÉM-NASCIDOS COM DIFERENTES NÍVEIS 

DE IMUNIDADE PASSIVA SÉRICA 

RESUMO 

Autora: Rosana Salles Baracat 

Orientador: Prof. Dr. Raul Machado Neto 

Foram analisados o comportamento imunológico e 

o desempenho de 32 bezerros da raça Holandesa mantidos sob 

dois programas de aleitamento. O período experimental teve a 

duraç~o de 60 dias e os parâmetros analisados foram proteína 

sérica total, albumina sérica, imunoglobulinas séricas, peso 

vivo e diarréia. 

A análise estatística dos dados foi conduzida 

de acordo com o delineamento em parcelas subdivividas, em um 

fatorial 2x2, considerando 2 grupos (nível de imunidade 

passiva inicial alto e baixo) e 2 níveis de colostro 

(presente e ausente na dieta). A interaç~o grupo x colostro 

foi chamada de tratamento, portanto o experimento constou de 

4 trata-mentos, descritos a seguir: 

T2. = alto/sem: animais do grupo alto que 

receberam apenas leite, dos 3 dias de idade at~ a desmama; 

T~ = baixo/sem: animais do grupo baixo que 

receberam apenas leite, dos 3 dias de idade até a desmama; 



xv 

T~ = alto/com: animais do grupo alto que 

receberam 30% da dieta líquida diária em colostro proveniente 

de um "pool" , dos 3 aos 30 dias de idade, fornecido em duas 

refeiçOes diárias. Dos 30 dias em diante, 

estes animais receberam apenas leite; 

até a desmama, 

T4 = baixo/com: animais do grupo baixo que 

receberam 30% da dieta líquida diária em colostro proveniente 

de um "pool" , dos 3 aos 30 dias de idade, fornecido ~m duas 

refeiç~es diárias. Dos 30 dias em diante, até a desmama, 

estes animais receberam apenas leite. 

Durante os primeiros 30 dias foram regis-

trados, diariamente, os parâmetros relacionados às caracte-

rísticas de fezes, 

animal. 

além da observaç~o do comportamento 

o sangue utilizado para análise foi coletado 

da veia jugular dos animais nas seguintes idades: 3, 5, 10, 

15, 17, 20, 22, 25, 30, 40, 50 e 60 dias. A pesagem dos 

animais foi feita ao nascer e por ocasi~o da coleta de 

sangue, com exceç~o das idades 3, 17 e 22 dias. 

Para as análises séricas foram utilizados os 

métodos ZST, biureto, eletroforese e imunodifus~o radial. 

Foram usados os seguintes métodos para análise 

estatística dos dados: análise de variância, teste de Tukey, 

teste t, correlaç~es, regress~es lineares e n~o lineares, 

covariância e teste para dados n~o paramétricos (SENP 

CI AGR I) • 
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Deste trabalho foi possível concluir: 

O fornecimento de colostro por período 

prolongado n~o influenciou a 

para endógena; 

passagem de imunidade e~ógena 

A concentraç~o inicial de 19 sérica 

influenciou o comportamento imunológico de bezerros; 

- No período de 1 a 30 dias de vida os animais 

que receberam colostro na dieta apresentaram ganho de peso 

superior aos que receberam leite no mesmo período. 



EFFECT OF FEEDING PROGRAMS USING SUPPLEMENTAL 

COLOSTRUM ON CALVES WITH DIFFERENT LEVELS DF SERUM 

PASSIVE IMMUNITV 

xvii 

Author: Rosana Salles Baracat 

Adviser: Prof. Dr. Raul Machado Neto 

SUI1I1ARY 

The immunological status and performance Df 

thirty-two Holstein newborn calves under different milk 

feeding programs were evaluated. The experimental period 

comprised the first sixty days Df life and the following 

parameters were analysed: total serum protein, serum aIbumin, 

serum immunoglobulin, body weight and qualitative data about 

diarrhea characteristics. The statistical anaIysis was 

carried out according to the factorial overline with split-

splot statistical model, considering two groups (high and low 

passive imunity) and two conditions in relation to colostrum 

in the diet (with and without colostrum). The interaction 

group versus colostrum was called a treatment, therefore the 

experimental 

follows: 

consisted of four treatments described as 

T~ ; high/without: animaIs with high leveIs of 

passive immunity fed only milk during the first thirty days 

of life. 
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T~ = Iow/without: animaIs with low leveIs oi 

passive immunity fed only miIk during 

of life. 

the first thirty days 

T~ = high/with: animaIs with high leveIs of 

immunological were daily fed 301. of the liquid diet as pooled 

colostrum, in two meals, from three to thirty days of life, 

and only milk up to weaning. 

T4 = low/with: animaIs with low leveIs of 

immunoglobulins were daily fed 301. of liquid diet as pooled 

colostrum, in two meals, from three to thirty days of life, 

and only milk up to weaning. 

Each calf received its own mother's colostrum 

immediately after birth (2 liters). 

During the first 30 days of age, 

classification parameters of feces were ~aily recorded. 

Blood samples were collected at 3, 5, 10, 15, 

17, 20, 22, 25, 30, 40, 50 and 60 days of age. 

Specific gravity was determined for each 

colostrum pool using a hydrometer in order to estimate 

immunoglobulin concentration. Blood parameters were assayed 

by the following methods: 

immunodifusion. 

ConcIusions: 

biuret, electrophoreses and radial 

- The feeding of colostrum for e:xtended period 

did not affect the transition from passive immunity to active 

immunity in the calves. 
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- The initial concentration of serum 19 did 

affec t the pattern of immuniglobulin fluctuation in the 

calves. 

resulted in 

- The feeding of colostrum for extended period 

bether we:ght gain componed to animaIs that have 

only milk in the diet. 
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1. I NTRODUÇ~O 

A necessidade de ingest~o de colost~o para a 

espécie bovina é conhecida há muito tempo, mas apesar disto 

vários pontos ainda pe~manecem obscu~os, principalmente no 

período pós-abso~tivo, quando o beze~ro muda seu 

comportamento imunológico de passivo, at~avés das 

imunoglobulinas p~esentes no colostro, para ativo, também 

conhecido como endógeno. A via de t~ansfer~ncia desta 

imunidade passiva p~esente no recém-nascido varia com a 

espéc ie anima 1 , sendo dete~minada pelo tipo de placenta 

característico de cada espécie. 

Os animais ungulados, ao contrário de primatas 

e roedo~es, possuem um tipo de placenta que impossibilita a 

passagem int~a-ute~ina .de anticorpos. Po~ causa desta 

ausência de t~ansfe~ência placentá~ia de imunoglobulina (lg), 

o bezer~o nasce com menos de 10% da imunidade necessá~ia pa~a 

se p~oteger das doenças as quais ele se~á exposto 

aI., 1984). Da í o colost~o constitui~-se na única 

antico~pos pa~a o ~ecém-nascido. 

(NOCEK et 

fonte de 
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A transferência de imunidade da m~e para o 

recém-nascido é feita através de células intestinais, por um 

curto período de tempo. A reduç~o da transferência de 

material das células epteliais intestinais para o sangue 

ocorre espontaneamente, com aumento progressivo depois de 12 

horas de idade e com média de fechamento às 24 horas 

aproximadamente (BUSH & STALEY, 1980). 

o manejo do fornecimento de colostro é 

fornecido nas primeiras horas de vida é de importância 

fundamental para o desempenho do animal, pois muitas vezes os 

recém-nascidos deixados juntos com as m~es para receberem 

esta primeira refeiç~o s~o tidos como agamaglobulinêmicos, 

n'ào pela inabilidade destes animais em absorverem as imuno-

globulinas do colostro, e sim pelo fato de que este colostro 

n~o foi ingerido nas primeiras horas. Tal situaç~o que pode 

ser evitada através do fornecimento de colostro em mamadeiras 

para bezerros, controlando-se a quantidade exata de alimento 

ingerida neste período critico. 

o colostro, apesar de ser de grande 

importância como meio de transmiss~o de imunidade passiva, 

imunidade local e fornecer nutrientes essenciais para o 

recém-nascido, pode ser considerado de custo muito baixo como 

alimento para bezerros, uma vez que é vedada a comercia-

para o consumo humano. Alguns autores citados em 

NOCEK et aI. (1984), indicam que os anticorpos absorvidos não 

in fecçO'es por Rotavirus, mas que a 
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permanência dos anticorpos do colostro materno no intestino é 

efetiva, mostrando aç~o protetora local do 19 do colostro no 

trato intestinal. Assim, poderá ser benéfico que se continue 

a alimentaç~o com colostro mesmo após o "fechamento" das 

células intestinais para o transporte das imunoglobulinas. 

Desta forma, os objetivos da presente pesquisa 

foram avaliar o comportamento imunológico e desempenho de 

bezerros submetidos a diferentes períodos de fornecimento de 

colostro, com diferentes níveis iniciais de imunidade passiva 

sérica. 
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2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.1. Imunidade passiva 

Um componente impo~tante do mecanismo de 

defesa dos mamife~os é sua capacidade de p~oduzi~ antico~pos 

quando ameaçados pela invas~o de microo~ganismos ou 

substâncias antig~nicas. Os ungulado,? ~ecém-nascidos 

apresentam esta capacidade de p~oduzi~ antico~pos bem pouco 

desenvolvida, e sua p~oteç~o inicial é conseguida através da 

t~ansmiss~o passiva de imunoglobulinas da m~e para o 

~ecém-nascido (BRAMBELL, 1958; MORRIS, 1968; JEFFCOTT, 1972; 

SIMPSON - MORGAN, 1972). 

BOVD (1972), suge~e que existe uma 

bastante est~eita entre a concent~aç~o de imunoglobulinas 

séricas abso~vidas via colostro e a mortalidade ou mo~bidez 

de beze~ros ~ecém-nascidos~ 

( 1972) , 

assunto, 

Alguns auto~es citados na ~evis~o de JEFFCOTT 

cont~ibui~am com vá~ias info~maçbes sob~e este 

como E~lich, que em 1892 ~econheceu dife~enças 

impo~tantes ent~e imunidade passiva e ativa, ou Famulene~ que 
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em 1912 foi o primeiro a reconhecer a importância do colostro 

demonstrando a falta de transmiss~o de anticorpos via 

placenta em carneiros e apontando um rápido aumento do nível 

de anticorpos após a ingest~o do colostro. Também SMITH & 

LITLLE (1922), estabeleceram a importância do colostro para a 

sobrevivªncia do recém-nascido. 

A transmiss~o dos anticorpos presentes na 

circulaç~o sanguínea da m~e para o filho pode ocorrer antes e 

depois do nascimento, ou nos dois periodos, e atingirá no 

animal jovem níveis de concentraçOes semelhantes aos do soro 

materno. Pela Tabela 1 observa-se uma transmiss~o que ocorre 

exclusivamente antes do nascimento em coelhos, cobaias e 

humanos; parcialmente pré-natal em c~es e roedores e 

exclusivamente pós-natal em bovinos, ovinos, suínos e 

equinos, por isto estes animais nascem com apenas traços de 

anticorpos no sangue e absorvem através da mucosa intestinal 

os anticorpos concentrados no colbstro, logo após a primeira 

mamada. Este processo é rápido, pois algumas horas após a 

ingest~o do colostro o soro do animal jovem já atingiu o 

nível normal de imunoglobulinas séricas, quando efetuado num 

determinado periodo,uma vez que a capacidade de absorver os 

anticorpos pela mucosa intestinal é limitada às primeiras 36 

horas de vida (BRAMBELL, 1958). 
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Tabela 1. Transmiss~o da imunidade passiva. 

Espécies 

Bovinos, caprinos, ovinos 

Suínos 

Eqüinos 

C~es 

Camundongos 

Cobaias 

Coelhos 

Humanos 

* Tempo de absorç~o. 

Fonte: BRAMBELL (1958). 

Pré-natal 

o 
O 

O 

+ 

+ 

+++ 

+++ 

+++ 

Transmiss~o 

Pós-natal 

+++ (36h)* 

+++ (36h) 

+++ ( 36h) 

+++ (10 dias) 

++ (16 dias) 

O 

O 

O 

Os animais que possuem placenta do tipo 

hemocorial tem o sangue materno em contato direto com o 

trofoblasto, permitindo assim a transferência de IgG ao feto, 

mas n~o de IgM, 19A ou 19E. Deste modo a 19G materna entra na 

circulaç~o fetal proporcionando à criança níveis de 19G 

comparáveis aos de sua m~e. Na placenta endoteliocorial o 

epitélio coriônico está em contato com o endotélio dos 

capilares maternos, que é o caso dos c~es e gatos, os quais 

tem uma pequena quantidade de 19G (5 a 10%) transferida por 

sua m~e antes do nascimento, mas a maior parte de seus 

anticorpos s~o obtidos via colostro. Os ruminantes possuem 



7 

placenta do tipo sindesmoco~ial, onde o ppitélio co~iônico 

está em contato di~eto com os tecidos ute~inos, enquanto a 

placenta dos equínos e suínos é do tipo epitelioco~ial, com o 

epitélio coriônico fetal em contato di~eto com o epitélio 

ute~ino intacto. 

antico~pos pela 

Nestes animais a passagem de moléculas de 

placenta é totalmente impedida e os 

recém-nascidos destas espécies dependem exclusivamente da 

abso~ç~o das imunoglobulinas do colost~o (TIZARD, 1985). 

2.2. Importância e produç~o de colostro 

o colost~o, à priori, é importante como um 

meio de transmitir imunidade passiva, proteç~o local à nível 

intestinal (através de IgA) e nutrientes essenciais ao 

bezerro recém-nascido. Além das imunop~oteínas, o colost~o 

fo~nece elevadas quantidades de minerais (principalmente Ca, 

Mg, Na, P e Cl) e vitaminas (~iboflavina, vitamina A e 

ca~oteno), constituindo-se em uma fonte ba~ata e completa de 

alimento. 

Na Tabela 2 s~o mostradas as concentraçees de 

nut~ientes do colost~o compa~adas com as do leite, sendo o 

colost~o mais ~ico em p~oteínas, cinzas e gordu~a, e o 

mais ~ico em lactose. 

leite 
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Tabela 2. Composiç~o do colostro e leite de vacas holandesas. 

Sólidos totais (%) 

Gordura (%) 

Proteóna (%) 

Lactose (%) 

Cinzas (%) 

Gravidade específica 

Colostro 

23,9 

6,7 

14,0 

2,7 

1,11 

1,056 

Leitel.: duas semanas pós-parto. 

Fonte: SCHM1DT (1971). 

Leitel. 

12,9 

4,0 

3,1 

5,0 

0,74 

1,032 

o comple~o protéico do leite e colostro inclui 

essencialmente 2 grupos de proteínas descritos: 

a) Proteínas específicas do leite: 

caseína 

13-1actoglobulina 

a-lactalbumina 

lactoferrina 

proteínas de menor importância 

enzimas e constituintes n~o identificados. 

b) Proteínas séricas: 

albumina sérica 

imunoglobulinas - 19A, IgM e 19G 

antitripsina-ácida-alfal. 

globulina-ACBl. 

antitripsina alfal.' 
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Dois terços da albumina sérica 

equivalem à mercaptulina, que contém um grupo SH livre por 

moI, e um terça s~o as glicoproteínas. Além da albumina 

existem outras proteínas de origem sérica, como o 

fibrinogênio que é produzido no fígado e outras globulinas, 

como as muco e lipoproteínas. 

A importância do colostro para bezerros têm 

sido demonstrada por SMITH & LITLLE (1922) , quando 

observaram que 80% dos animais privados deste alimento n~o 

sobreviviam. 

Através de determinaçOes das proteínas do 

colostro e do plasma bovinos, SMITH (1946) concluiu que a 

gamaglobulina é a fraç~o protéica predominante no colostro, e 

que os anticorpos presentes no sangue e no colostro s~o de 

importância equivalente quanto à aç~o protetora. 

FISHER & MARTINEZ (1978), estudando a relaç~o 

entre classes de imunoglobulinas e a suceptibilidade dos 

bezerros à diarréia sugeriram que nas primeiras semanas de 

vida uma deficiência relativa de IgA sérica poderia ser 

responsável por uma elevada ocorrência de diarréia, sugerindo 

também que a sobrevivência destes animais era consequência da 

alta concentraç~o de IgG sérica. 

Os índices de mortalidade e morbidez de 

recém-nascidas possuem uma estreita relaç~o com o fato destes 

animais terem ou não ingerido colostro nas primeiras 48 horas 

de vida, como pode ser visto em vários trabalhos que 
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verificam a alta correlaç~o entre estes fatores e baixos 

valores de imunoglobulina sérica (GAY et aI., 1965; PENHALE 

et aI., 1970; SELMAN et aI., 1971; McBEATH, 1974). 

Trabalhando com bezerros da raça holandesa, NOCEK 

et aI. (1984) demonstraram que os animais que perderam peso, 

acompanhados por longas e severas diarréias e um alto índice 

de mortalidade foram aqueles que n~o tiveram acesso ao 

colostro, tendo sido alimentados apenas com leite ou 

sucedâneo com 100% da proteína derivada de leite. RIBEIRO et 

aI. (1983), mostraram que bezerros com baixos índices de 

imunoglobulina sérica apresentaram taxas mais altas de 

morbidez e mortalidade quando em situações de estresse, 

comparados à animais que apresentaram níveis normais de 

anticorpos, nas mesmas condiçOes de manejo. 

Várias pesquisas têm sido feitas para mostrar 

a importância do colostro e da imunidade passiva nos animais 

domésticos. Aparentemente as 19 do colostro s~o transportadas 

seletivamente do sangue materno e n~o sintetizadas na 

glândula mamária como em humanos. A maioria dos autores 

concordam que em bovinos esta transferência de anticorpos 

para a glândula ocorra durante as três últimas semanas 

pré-parto. DIXON et aI. (1961), encontraram valores em torno 

de 700 g de imunoglobulinas sendo transportadas neste 

período, enquanto BRANDON & LASCELLES (1971) registraram uma 

transferência de 500g destas proteínas no mesmo período. 
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SASAKI et aI. (1976) relataram que em bovinos, 

a principal Ig que é transferida seletivamente do sangue para 

a glândula mamária é a IgG 1 , e que através deste processo 

ocorre uma diminuiç~o significativa da concentraç~o sérica 

dos anticorpos nas últimas três semanas antes do parto. 

Apenas pequenas quantidades de IgA e IgM do colostro s~o 

sintetizadas na glândula mamária. 

Sobre o mecanismo de transporte das Ig sabe-se 

que existem receptores especificos para as imunoglobulinas 

localizados nas células do epitélio da glândula .t. • mamdrla, 

presentes em grandes quantidades durante a fase de formaç~o 

do colostro (HAMMER & MOSSAN, 1978). Existe controle hormonal 

nesta transfer~ncia, através de níveis de estrogênios e 

progesteronas atuando na síntese e transporte de Ig para a 

glândula mamária (SMITH et aI., 1971). Um dos modelos da 

transferência seletiva para os alvéolos mamários parece ser 

através de pinocitose invertida, como -nos mostra WATSON 

(1980), onde imunoglobulinas se ligam a receptores 

específicos que se localizam na membrana basal ou 

intercelular da célula acinar eptelial, ocorrendo 

invaginaç~o da membrana celular e formaç~o de vesículas 

tranportadoras que atravessam o citoplasma celular. 

A concentraç~o inicial de Ig do colostro 

começa a se modificar à medida que se inicia a produç~o de 

leite (FOLEY & OTTERBY, 1978). Segundo LARSON et alo (1980), 

na espécie bovina a IgG representa a principal imunoglobulina 

durante toda a lactaç~o, mas torna-se menos concentrada já na 
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primeira semana pós-parto, quando começa a transformaç~o de 

colostro em leite. Outras espécies domésticas que também têm 

a IgG como principal anticorpo do colostro apresentam 

concentraç~o insignificante da mesma no leite, sendo a IgA 

sintetizada na glândula mamária a classe dominante até o 

final da lactaç~o (NEWBY et aI., 1982). 

Vários fatores como raça, idade da m~e, número 

de lactaçe:!es, produç~o de colostro e manejo influenciam na 

concentraç~o de imunoglobulinas do colostro. Novilhas de 

primeira cria e vacas de segunda cria geralmente apresentam 

uma concentraç~o menor de anticorpos no colostro quando 

comparadas à vacas adultas, pois fêmeas mais jovens tiveram 

menos contato com doenças, tendo assim menor quantidade de 

anticorpos específicos séricos para serem transportados para 

o colostro, como pode ser visto na Tabela 3 (OYENIYI & 

HUNTER, 1978). 

Tabela 3. Efeito da ordem de pariç~o sobre a concentraç~o de 
IgG do colostro (mg/ml), na primeira, segunda e 
terceira ordenhas. 

Ordenhas 
Par iç,~o NQ animais 

1ª 2ª 3ª 

1 28 30 24 14 
2 22 31 22 11 

3 10 34 27 17 
4 a 7 11 42 36 25 
Média 71 32 25 15 

Fonte: OYENIYI & HUNTER (1978) . 
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QUIGLEY (1991), reuniu trabalhos de diversos 

autores mostrando que existe uma grande variaç~o na 

concentraç~o de anticorpos do coIostro bovino, sob diferentes 

aspectos, como pode ser visto nas Tabelas 4, 5 e 6. 

Tabela 4. Concentraç~o de IgG (mg/ml) no colostro de primeira 

ordenha de vacas leiteiras da raça holandesa. 

Referência 

OYENIYI & HUNTER (1978) 

FLEENOR & STOTT (1981) 

MICHANER et aI. (1989b) 

OLSON et aI. (1981) 

FETCHER et aI. (1983) 

8ESSER2 et aI. (1985) 

~ Imunodifus~o radial (108). 

NQ 

de vacas 

71 

14 

14 

"pool" 

"pooI" 

"pooI" 

"pool" 

"pooI" 

30-42' 

8-88 

10-136 

35-151 

Cone. 

média~ 

32 

37 

59 

39 

58 

3 

22 

2 Variaç~o de 4 "pools" e colostro individual de 11 vacas. 
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Tabela 5. Concentraç~o de 19M (mg/ml) no colostro de primeira 

ordenha de vacas leiteiras da raça holandesa. 

Referência NQ de vacas Variaç~o Conc.média 1 

FLEENOR & STOTT (1981) 14 1-15 5 

OLSON et alii (1981) "pool" 4 

1 Imunodifus~o radial. 

Tabela 6. Concentraç~o de 19A (mg/ml) no colostro de primeira 

ordenha de vacas leiteiras. 

Referência Raça NQ vacas Varia- Conc .• ' 

ç~o média 

FLEENOR & STOTT Holandesa 14 1-28 10 

(1981) Holandesa 14 1-52 14 

MULLER & ELLINGER Guernsey 12 10° 

(1981) Jersey 5 20° 

- Imunodifus~o radial. 

b Concentraç~o corrigida para mg/ml usando a gravidade 

específica de 1,060. 
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Através da gravidade especifica medida por 

hidrômetro denominado colostrômetro é possivel classificar o 

grau de concentraç~o de colostro por uma tabela criada por 

FLEENOR & STOTT (1980), em que teores de imunoglobulinas 

abaixo de 21,8 mg/ml s~o tidos como pobres e acima de 49,82 

mg/ml como excelentes, enquanto para NOCEK et aI. (1984) 

quando a concentraç~o de colostro estiver abaixo de 45 mg/ml 

e acima de 60 mg/ml 

respectivamente. 

ser~o considerados baixos e altos, 

O fato da formaç~o de colostro ser dependente 

da transferência de anticorpos do sangue para a glândula 

mamária e este transporte ser influenciado por diversas 

causas como foram citadas anteriormente, fica evidente que 

existe uma grandevariaç~o no teor de imunoglobulinas do 

colostro encontradas nas vacas, sendo este um fator que agirá 

diretamente no nivel de imunidade passiva adquirida 

recém-nascidos. 

2.3. Imunoglobulinas 

pelos 

As imunoglobulinas s~o proteínas globulares 

com elevado peso molecular, cujas cadeias polipeptidicas 

dobram-se firmemente adquirindo estrutura esférica ou 

globular compacta que especifica sua estrutura terciária, 

podendo ser encontradas na forma de monômero ou polímero. 
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Possuem características físico-químicas e determinantes 

antigênicos. A unidade básica da imunoglobulina é formada de 

quatro cadeias moleculares de polipeptídios, duas leves e 

duas pesadas. Estas proteínas ocorrem tanto no soro como em 

outros fluídos do corpo do animal, com mobilidade 

eletroforética gama ou beta lenta (BUTLER, 1969). 

2.3.1. Classes de imunoglobulinas. 

19B - É a principal classe de imunoglobulina 

sintetizada na resposta secundária, com habilidade para 

atravessar a placenta no caso dos humanos, sendo portanto a 

maior linha de defesa contra as infecç~es nas primeiras 

semanas de vida. Difunde-se mais rapidamente do que as outras 

Ig para os espaços e~tracelulares, onde predomina e tem como 

funç~o principal neutralizar toxinas bacterianas e complexar 

microrganismos para facilitar a fagocitose. o comple~o 

bactéria-Ig atrai células polimorfonucleadas fagocíticas que 

aderem à bactéria através dos receptores de superfície. A 

taxa de catabolismo desta imunoglobulina depende diretamente 

de sua concentraç~o total, enquanto sua síntese é totalmente 

governada por estimulaç~o antigênica. Seu coeficiente de 

sedimentaç~o é de 7S e seu peso molecular de 150.000. Possuem 

somente uma unidade de quatro peptideos e seu conteúdo de 

carboidratos é de 3/.. PORTER (1979) relatou que a IgG n~o é 
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sintetizada na glândula mamária e sim transferida 

seletivamente da sangue para a colostro e que a "status" 

imunológico do animal recém-nascida é influenciada por esta 

imunoglobulina, isto é, as respostas imunes s~o moduladas 

pelas 19G adquiridas via colostro, através de mecanismos que 

inibem o crescimento de células produtoras de anticorpos. 

Este fato também foi verificado por MACHADO NETO & PACKER 

( 1986) . 

IgA - É a principal 19 da imunidade local, 

aparecendo seletivamente nas secreç~es das mucosas como 

saliva, lágrimas, fluídos nasais, suor, colostro, secreç~es 

do pulm~o e do trato gastrointestinal. Esta ímunoglobulína 

tem como principal funç~o defender as superficies externas do 

carpa contra ataques de microrganismos, principalmente 

impedindo a ader~ncia de microorganismos à superfície das 

mucosas. Possuem coeficientes de sedimentaç~o de 78, 98 e 

118, seu peso molecular é de 160.000, com duas unidades 

básicas de quatro polipeptídeos (R01TT, 1977). É uma proteína 

muito resistente à proteólise, aparecendo nos fluídos do 

organismo na forma de dímero está~el 

proteína (NEWBV & BOURNE, 1976). 

combinada com outra 

IgM - 8~o agentes aglutinantes e citolíticos 

muito eficientes, com particular importância nos casos de 

bacteremia, estando confinadas aos vasos sanguíneas 

aparecendo prontamente nas casos de infecç~o. Na filogenia da 

resposta imune esta classe parece preceder ao aparecimento da 
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19G (KLAUS et aI., 1969). Seu coeficiente de sedimentaç~o é 

de 195 e seu peso molecular de 900.000, possuindo cinco 

unidades básicas de quatro peptídeos (ROITT, 1977). 

2.4. Transfer~ncia da imunidade passiva em bezerros 

2.4.1. Níveis de imunoglobulinas absorvidas 

A concentraç~o de imunoglobulinas séricas é um 

indicativo bastante satisfatório no bezerro logo após a 

ingest~o do primeiro colostro é um valor bastante 

satisfatório para que o animal recém-nascido fique protegido 

contra ataque de agentes patoginicos. 

McCOY et aI. (1970) estudaram o efeito do 

colostro nos constituintes protéicos sanguíneos de bezerros 

recém-nascidos durante as primeiras 7 horas e meia de vida. 

Os animais receberam um "pool" de colostro ou mamaram 

diretamente na m~e logo após o nascimento e 5,5 horas mais 

tarde. Antes de receberem o colostro a quantidade observada 

de gamaglobulina foi de 0,02 g/100 ml de soro. Esta 

quantidade aumentou linearmente para 0,19 g/100 ml, 7,5 horas 

após terem recebido o primeiro colostro. Houve também 

aumentos significativos para albumina, enquanto os níveis de 

alfa e betaglobulina permaneceram constantes. Animais que 

receberam colostro somente depois das primeiras 24 horas de 
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vida permaneceram com o mesmo nível de gamaglobulina desde o 

nascimento até por volta da trigésima primeira hora de vida. 

O nível de gamaqlobulina foi significativamente mais alto 7,5 

horas apÓs o nascimento em bezerros que receberam o colostro 

através de "pool" do que os animais que mamaram diretamente 

da m~e. Entretanto estes últimos tiveram mdis alto nível de 

gamaglobulina às 24 e 31 horas pÓs nascimento do que os 

bezerros que receberam o "pool". 

HUSBAND et alii (1972) medindo as alteraç~es 

na concentraç~o de imunoglobulinas séricas de sete bezerros 

desde o nascimento até as 18 semanas de idade, observaram que 

os picos de concentraç~o para 19M e 19A aconteceram 12 horas 

apÓs a ingest~o do colostro (6,14 ± 1,2 e 2,92 ± 0,8 mg/ml, 

respectivamente), enquanto 19G1 e 19G2 n~o alcançaram a 

concentraç~o máxima antes das 24 horas (16,14 ± 1,5 e 2,09± 

0,42 mg/ml, respectivamente). 

BUSH et aI. (1973) estudando o efeito da 

concentraç~o de anticorpos no colostro em relaç~o ao nível de 

imunoglobulinas séricas concluiram que a quantidade de Ig 

consumida tem efeito direto sobre a concentraç~o de Ig no 

soro às 24 horas pÓs-parto, is.to é, a concentraç~o de 

imunoglobulina e n~o a quantidade total de colostro foi fator 

primordial na determinaç~o de anticorpos sanguíneos. 

LOGAN et aI. (1978) observaram que 15 e 48 

horas foram os tempos necessários para o aparecimento dos 

picos máximos de concentraç~es de Ig no sangue, e estes 
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valo~es fo~am de 21,5 ± 2,6 mg/ml pa~a IgG, 4,03 ± 0,93 mg/ml 

pa~a IgM e 2,04 ± 0,57 mg/ml pa~a IgA. Também ve~ifica~am que 

existe um inte~valo de tempo de ap~oximadamente 4 ho~as ent~e 

a ingest~o do colost~o e o apa~ecimento das 19 no sangue, 

indicando que há um pe~iodo inicial no qual os animais 

pe~manecem agamaglobulinêmicos e que consequentemente est~o 

suceptíveis à infecç~es. FAGL1ARl et aI. (1983), t~abalhando 

com beze~~os da ~aça Guze~á, encont~a~am as concent~aç~es 

máximas de Ig sanguíneas somente ent~e o segundo e te~cei~o 

dia de vida. MACHADO NETO & d'ARCE (1979), encont~a~am a 

máxima concent~aç~o de gamaglobulina sé~ica (14,3 mg/ml) po~ 

volta de 24 ho~as pós pa~to, em beze~ros da ~aça Nelo~e, 

sendo que o nível destas p~oteínas antes da primei~a ingest~o 

de colost~o foi de 1,1 mg/ml. Mas apesa~ da máxima 

concent~aç~o de gamaglobulina te~ sido regist~ada às 24 ho~as 

de vida, a concentraç~o obse~vada às 12 horas também foi alta 

(13,9 mg/ml), levando os auto~es a suge~i~em que neste 

pe~íodo os animais tenham conseguido atingi~ um nível 

adequado de imunidade passiva, o que também conco~da com as 

obse~vaçOes feitas por ZANETTI et aI. (1982). 

BRIGNOLE & STOTT (1980), estudando o efeito do 

manejo do fornecimento de colost~o sobre a abso~ç~o de Ig em 

recém-nascidos, observaram 983 bezerros que fo~am deixados 

com suas m~es por um dia após o nascimento e depois colocados 

em baias individuais, onde receberam 1 lit~o de um "pool" de 

colost~o. Amost~as de sangue foram ~etiradas antes e 24 horas 



21 

após a alimentaç~o com o "pool" de colostr-o, e as análises 

indicar-am que 421. dos animais tiver-am valor-es baixos de IgG e 

IgM depois de mamar-em na m~e ou atr-avés do aleitamento 

a r- t i f i c i a I ( v i a "poo 1 " de colostr-o). As concentr-açbes de IgG 

e IgM antes dos animais r-eceber-am o "pool" gir-ou em tor-no de 

o a 63 mg/ml e O a 15 mg/ml, com médias de 11,3 e 2,9 mg/ml, 

r-espectivamente. Com a alimentaç~o pelo "pool" de colostr-o 

701. dos bezer-r-os absor-ver-am Ig colostr-al, e as médias 

aumentar-am em 5,0 ± 4,5 mg/ml par-a IgG e 1,3 ± 1,3 mg/ml par-a 

IgM. Alguns bezer-r-os n~o absorver-am IgG nem da m~e nem do 

"pool" (11,91.) e 20,81. falhar-am na absor-ç~o de IgM. A taxa de 

mor-talidade foi de 3,91. e dentr-e os agamaglobulin~icos foi de 

13,3%. A alta taxa de sobr-eviv~ncia dos agamaglobulin~icos 

(86,71.) pode ter- ocor-r-ido pelo efeito pr-ofilático local das 

Ig do colostr-o no intestino, mesmo após ter- decor-r-ido o tempo 

de absor-ç~o destas pr-oteínas pelas células intestinais. 

EDWARDS et aI. ( 1982) , também estudando as 

possíveis causas par-a var-iaç~o nos níveis de imunoglobulinas 

tr-ansmitidas via colostr-o entr-e bezer-r-os, em difer-entes 

sistemas de manejo, encontr-ar-am níveis muito baixos de IgG~, 

IgG~ e IgM no sor-o dos bezer-r-os antes de mamar-em o colostr-o, 

n~o sendo detectado o valor- de IgA. Com 48 hor-as de vida 

nenhum dos bezer-r-os que havia mamado colostr-o nas pr-imeir-as 

6 hor-as de idade falhou em atingir- níveis adequados de Ig, 

por-ém n~o foi encontr-ada cor-r-elaç~o entr-e nível de qualquer-

classe de Ig e ganho de peso vivo diár-io até a desmama. Os 
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autores concluem que isto deve ter ocorrido devido ao alto 

nível inicial de anticorpos séricos, em funç~o das ótimas 

condiçôes de manejo dos animais. Ainda sobre as vantagens de 

um colostro mais rico em 19 em relaç~o ao ganho de peso, 

NOCEK et aI. (1984) mostrou que o fato dos animais terem 

recebido colostro com níveis altos de 19 nas primeiras horas 

de vida n~o influiu no ganho de peso dos animais nos períodos 

de 5 a 11 dias e 5 a 45 dias de idade dos bezerros, mas 

representou vantagens até o quarto dia de vida, pois os 

animais que receberam colostro mais pobre em 19 perderam 

peso. Já os animais que n~o receberam colostro nas primeiras 

horas de vida apresentaram as piores taxas de ganho de peso 

até os 45 dias de idade. 

Os níveis de anticorpos absorvidos pelos 

recém-nascidos podem exibir variaç~es muito grandes, como 

pode ser visto nos diversos trabalhos apresentados na 

literatura. BESSER et aI. (1985) trabalhando com bezerros 

leiteiros encontraram concentraç~es séricas de 

primeiras 48 horas de vida entre 9,1 e 21,2 mg/ml para 225 

animais, verificando também uma correlaç~o positiva entre o 

pico de IgG~ encontrado no sangue e a concentraç~o de IgG~ 

presente no colostro (r ='0,751, p < 0,001). No trabalho de 

EDWARDS et aI. (1982), os níveis de 19 séricas foi de 60,08 

mg/ml em 90 bezerros que tiveram acesso ao colostro nas 

primeiras 6 horas de vida e de 33,80 mg/ml para 29 animais 

que foram ajudados a mamar após este intervalo de tempo. Le 
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BLANC et aI. (1992) most~aram que houve co~relaç~o positiva 

(~= 0,81 e p < 0,0001) ent~e a concent~aç~o de IgG sé~ica 

inicial e a concentraç~o de IgG do colostro, em trabalho 

sob~e transfe~ência de imunidade passiva em pot~os. 

Segundo DONOVAN et aI. (1986) a transfe~ência 

passiva inadequada de imunidade via colostro, ~efletida pela 

baixa concent~aç~o de proteina sé~ica do primei~o ao oitavo 

dia de vida tem uma importante influência na mo~talidade 

pós-pa~to. Os auto~es também most~a~am que a concentraç~o de 

p~oteina sé~ica foi influenciada pela idade do bezer~o, época 

de amost~agem, núme~o de pa~tos da m~e, espontaneidade do 

parto (eutoxia x distocia), mês do nascimento e tempe~atura 

máxima no dia do nascimento. 

A meia vida das Ig derivadas do colost~o é 

relativamente cu~ta, de aproximadamente 21 dias, po~ém 

influem na ocor~ência de doenças em beze~ros no periodo de 

até 6 meses de vida (ROBISON et aI., 1988). Os auto~es 

estuda~am 1000 beze~~as que ap~esenta~am concent~aç~o sé~ica 

média deIg de 25,71 mg/ml entre 24 e 48 horas de vida, com a 

amplitude va~iando de 0,05 a 108,27 mg/ml, sendo que os 

animais com niveis menores ou iguais a 12 mg/ml neste 

intervalo de tempo torna~am-se hipogamaglobulinêicos, 

~ep~esentando a causa de 44,21. das mo~tes oco~~idas até 180 

dias de vida dos animais. 

absorç~o das 

A fo~maç~o de coágulo do colost~o favorece a 

imunoglobulinas pois estas pe~tencem à sua 
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fraç~o soro, que é absorvida rapidamente, escapando da 

digest~o gástrica. Estas foram as conclusOes de CRUYWAGEN 

(1990), que estudou o,efeito da formaç~o do coágulo abomasal 

de colostro na absorç~o de 198 pelos bezerros recém-nascidos. 

Neste trabalho os valores de 19G no plasma, encontrados 6 

horas após a ingest~o do colostro, foi de 11,6 mg/ml nos 

animais que receberam colostro que coagulou no abomaso e de 

6,6 mg/ml para colostro n~o coagulado, quando a quantidade 

fornecida pós-parto foi de 1 litro, sendo que os animais que 

receberam 2 litros de colostro que coagulou no abomaso 

obtiveram valor de 21,2 mg/ml de 198, contra 12,9 mg/ml dos 

animais que receberam a mesma quantidade de colostro, porém 

sem a formaç~o de coágulo. 

Apesar de vários trabalhos na literatura 

mostrarem que o colostro 

anticorpos, ROB1SON et ai. 

de novilhas é mais pobre em 

(1988) citaram que nas primeiras 

24 horas de vida a concentraç~o de 19 para bezerros nascidos 

de novilhas foi significativamente mais alta (29,36 mg/ml) do 

que bezerros nascidos de m~es com idade entre 3 e 6 anos 

(24,79 mg/ml) e de vacas com 7 anos de vida (26,48 mg/ml). Os 

autores sugerem que pode ter havido um atraso de mais de 6 

horas pós-parto na primeira mamada dos animais nascidos de 

vacas mais velhas pelo fato destes bezerros terem tido maior 

dificuldade para mamar o primeiro colostro diretamente da 

m~e, pois o ~bere destas vacas n~o apresentam mais uma 

conformaç~o ideal devido a idade mais avançada, em relaç~o ao 

~bere de vacas jovens. Tal fato, concorda com as conclusbes 
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de VENTORP & M1CHANEK ( 1992) , que através de medidas de 

distâncias entre tetos, diâmetro e comprimento de tetos 

usando modelos matemáticos, verificaram que bezerros nascidos 

de vacas ou novilhas com úberes muito baixos (distantes 

aproximadamente 45 cm do ch~o), tiveram dificuldades em 

mamar, atrasando assim a primeira mamada. Para que isto n~o 

ocorra os animais nascidos de m~es que apresentam este tipo 

de úbere devem ser ajudados a mamar ou devem receber 

aleitamento artificial para garantir a obtenç~o da imunidade 

passiva ideal. 

Tratamento de colostro com diferentes agentes 

alcalinizantes parece n~o afetar a absorç~o de 19G, como 

mostra o trabalho de AYERS & BESSER (1992), onde os níveis 

médios encontrados foram de 15 a 18 mg/ml de 19G sérico em 40 

bezerros,12 horas após a alimentaç~o com 3 tipos de "pools" 

de colostros tratados com diferentes agentes alcalinizantes, 

onde a abso~ç~o de 19G n~o sofreu influência dos tratamentos 

nem do equilíbrio ácido/básico verificado no sangue dos 

animais. 

2.4.2. Mecanismos e duraç~o da absorç~o das 

proteínas do colostro 

o mecanismo completo de transferência dos 

anticorpos maternos para o recém-nascido inclui as seguintes 

etapas, descritas por ARGENZ10 (1984): 
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a) adsol'"Ç~o da mac~omolécula na mic~o-

vilosidade da célula abso~tiva; 

b) oco~~ência de invaginaç~o com fo~maç~o de 

vesículas quando a adso~ç~o atinge uma ce~ta-concent~aç~o nas 

mic~ovilosidades. Este p~ocesso depende de ene~gia pa~a a 

~eposiç~o da memb~ana celula~; 

c) oco~~ência de coalesc~ncia do lisossoma com 

o fagossoma que mig~ou da ~egi~o sup~an~clea~, dando o~igem 

ao fagolisossoma. Nessas vesículas ocorre digest~o 

intracelula~, mas algumas moléculas maio~es escapam deste 

processo e mig~am pa~a a regi~o basolateral, onde s~o 

exc~etadas pela exocitose (p~ocesso inve~so à endocitose) 

d) passam para o espaço inte~celula~; 

e) atingem o sistema linfático e por fim a 

circulaç~o sistêmica. 

A atividade p~oteolítica da mucosa intestinal 

do animal ao nasce~ é baixa, evitando assim a digest~o de 

mac~omoléculas de 19 antes destas se~em t~ansfe~idas pa~a a 

ci~.culaç~o do ~ecém-~ascido. O colost~o possui um fato~ 

inibidor de tripsina, que prese~va os antico~pos da hidrólise 

por enzimas panc~eáticas. A atividade da pepsina no est8mago 

é baixa ao nascimento e aumenta ~apidamente após 2 semanas'de 

idade, ao mesmo tempo em que oco~~e um aumento da p~oduç~o de 

HeI pelas células pa~ietais (KRUSE, 1983). 

intestinal de imunoglobulinas do 

colost~o pelo ~ecém-nascido oco~~e durante um período de 
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tempo limitado. Segundo BRAMBELL (1958), a permeabilidade do 

intestino bovino a macromoléculas não ultrapassa trinta e 

seis horas. PENHALE et aI. (1973)" con'stataram uma diminuiç~o 

progressiva no mecanismo de absorç~o, com diferent~s periodos 

para as diferentes classes de imunoglobulinas. A permea-

bilidade intestinal apresentou uma duraç~o de dezesseis, 

vinte e duas e vinte e sete horas para 19M, 19A e IgG, 

respectivamente. Por outro lado STOTT et aI. (1979) , 

trabalhando com um grande número de bezerros n~o encontraram 

diferenças significativas quanto ao tempo de absorç~o entre 

as três classes de imunoglobulinas, estimando um tempo médio 

de vinte e quatro horas. 

/ 

Alguns fatores que podem ser apontados por 

influenciar a absorç~o de 19 pelo recém-nascido s~o a 

concentraç~o de 19 no colostro e a quantidade total de 19 

inger-ida por unidade de peso vivo. KLAUS et aI. (1969) 

afir-mava que o bai,:o valor de imunoglobulina sér-ica 

encontrado em bezerros r-ecém-nascidos alimentados com 

colostr-o estaria relacionado com alguma falha no pr-ocesso 

absor-tivo. Esta afir-maç~o teve como base a falta de 

cor-r-elaç~o positiva observada entre a concentr-aç.o de 

imunoglobulinas no colostro e no soro dos bezer-r-os. Por-ém 

neste estudo não for-am medidas a quantidade de colostr-o 

inger-ida pelos bezer-r-os nem a quantidade de imunoglobulinas 

pr-esentes no intestino, o que de alguma maneira pr-ejudica o 

valor- da afirmaç~o. 
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BUSH et aI. (1971) estudaram a absorç~o de 

imunoglobulinas em bezerros recém-nascidos alimentados com 

colostro a 2,51. do peso corporal, às zero e 12 horas 

pós-parto, e a 3,75% do peso corporal às 24 e 36 horas. 

Através da análise de regress~o para se estabelecer a relaç~o 

entre a concentraç~o de imunoglobulinas do sangue e a 

quantidade de imunoglobulinas disponíveis para a absorç~o, os 

autores observaram que 68'l. da variaç~o de imunoglobulinas 

foram consequência direta das diferentes quantidades de 

gamaglobulina consumida por unidade de peso. A máxima 

concentraç~o de imunoglobulina sérica, 15 mg/ml, foi atingida 

às 24 horas pós~parto. Verificou-se, também, que n~o houve 

correlação positiva significativa entre a concentraç~o máxima 

de imunoglobulinas no sangue e a incidência de diarréia 

severa. 

Parece que a concentraç~o de Ig do colostro 

tem maior 

fornecida 

importância do que a quantidade 

(BUSH et aI., 1971). Entretanto, 

total de I 9 

BESSER et a 1 . 

(1985) sugerem a existência de uma Iimitaç~o fisiológica à 

transferência de grandes massas de IgG~ para o soro, depois 

de terem encontrado correlaç~es negativas entre a eficiência 

de absorç~o e a 

recém-nascidos. 

massa de fornecida 

Alguns autores como KRUSE (1983) 

a bezerros 

e DONOVAN et 

aI. (1986), recomendam que o fornecimento de colostro ao 
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animal seja de pelo menos 51. de seu peso vivo, nas 5 

primeiras horas de vida. 

O "status" imunológico do animal recém-nascido 

pode ser comprometido por uma severa queda na concentraç~o de 

anticorpos do colostro depois da primeira ordenha e por 

outros fatores ligados ao término da permeabilidade 

intestinal às macromoléculas intactas (DEVERY et aI., 1979). 

Este término da transferªncia de macromoléculas parece ser 

uma característica do fim da permeabilidade da célula 

intestinal, cujo mecanismo de cessaç~o n~o está ainda 

perf~itamente determinado. Os principais fatores apontados 

como responsáveis pelo término desta permeabilidade s~o: 

alteraç~es das células absortivas do intestino delgado, 

mecanismos endócrinos e estresse, prematuridade e restriç~o 

alimentar, fatores presentes no cQlostro, 

gástrico e início da ingest~o de sólidos 

BUSH & STALEY, 1980; KRUSE, 1983). 

desenvolvimento 

JEFECOTT,' 1972; 

Existe alguma controvérsia a respeito do tempo 

e taxa de absorç~o para as diferentes classes de 19. PENHALE 

et aI. (1973), apresentaram evidências de que a absorç~o das 

diferentes classes de Ig é feita de maneira seletiva e que a 

duraç~o da absorç~o varia da seguinte maneira: IgM tem tempo 

de absorç~o menor do que IgG, sendo o tempo desta igual ao de 

IgA. LOGAN et aI. (1978), medindo os tempos de aparecimento 

das diferentes classes de 19 no plasma sanguíneo de bezerros 

recém-nascidos que mamaram o colostro sob condiçOes naturais, 
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uma considerável quantidade de Ig apareceu 3h após mamarem. 

No mínimo 5 h foram necessárias para que fosse encontrado 

metade do nível de máxima saturaç~o das Ig. Houve diferença 

na taxa de aparecimento das várias classes de Ig no plasma, 

com IgG aparecendo antes de IgM e IgA. Seis horas pós-parto 

mais de 50% de IgG tinha sido absorvido, enquanto apenas 40% 

de IgM e 30% de IgA tinham sido absorvidos no mesmo período. 

Dentre as explicaç~es. possiveis para as diferenças nas taxas 

de aparecimento e nas proporçôes das diferentes classes de Ig 

no sangue, o mais provável parece ser que existe mesmo uma 

diferença real na taxa de transporte de cada classe 

individual pela célula eptelial ou que pode haver uma 

competiç~o na célula intestinal entre carregadores comuns às 

1 9 , uma vez que IgG estando presente no colostro em 

concentraç~o muito maior que IgA ou IgM, IgG poderia 

efetivamente saturar estes carregadores até que sua 

concentraç~o fosse reduzida à níveis semelhantes as de IgM e 

IgA, para que também pudessem competir por estes sítios de 

transportes. Este modelo também pode explicar o fato de que 

90% do IgG colostral é absorvido, enquanto apenas 591. e 48% 

de IgM e IgA, respectivamente, o são. As implicaçOes práticas 

deste trabalho s~o que mesmo sob perfeitas condiçOes de 

manejo que possibilitem os bezerros a receberem colostro nas 

doses e concentraçOes certas, ainda existe um curto período 

de tempo entre a ingest~o de colostro e o aparecimento de Ig 

no sangue periférico, onde, nas primeiras 4h de vida o 
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bezerro é praticamente agamaglobulinêmico e teoricamente 

susceptível a infecç~es sistêmicas. Isto deixa claro que 

qualquer demora no fornecimento de colostro inicial extende o 

período pelo qual o animal fica sem proteç~o, além desta 

demora influir diretamente na absorç~o, que é limitada pelo 

"fechamento" da parede do intestino às Ig do colostro. 

EDWARDS et aI. (1982), estudando os fatores 

que afetam os níveis de imunidade passiva em bezerros, 

constataram que nenhum animal que tinha recebido o colostro 

nas primeiras 7h de vida falhou em absorver Ig. Segundo os 

autores, isto indica que a hipogamaglobulinemia n~o é 

consequência da inabilidade de absorç~o e sim de um manejo 

inadequado. BESSER et aI. (1985), também n~o encontraram 

nenhuma indicaç~o de que existem mecanismos seletivos para 

absorç~o de 19. 

Para estudar o desenvolvimento do "fechamento" 

da mucosa intestinal em bezerros alimentados com colostro 

logo após o nascimento e outros que receberam colostro 8h 

após o nascimento, M1CHANEK et aI. (1989a) utilizaram 2 

grupos de bezerros que receberam por 2 vezes um "pool" de 

colostro, sendo que o primeiro grupo recebeu aos 30 minutos e 

8h após o nascimento, e o segundo grupo às 8 e 16h após o 

nascimento. Os 2 grupos absorveram igualmente bem as 

macromoléculas, independente da diferença de idade em que 

receberam o colostro pela primeira vez. Da segunda para a 

primeira refeiç~o houve uma queda de dois terços na 
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quantidade de Ig absor-vida. No inter-valo do nascimento às 

pr-imeir-as 8h de vida, o "fechamento" da mucosa intestinal 

par-ece ter- início com a pr-imeir-a alimentaç~o substancial com 

colostr-o e se desenvolve atr-avés de estímulos, independente 

da hor-a em que ocor-r-eu a pr-imeira r-efeiç~o. Os autores 

comentam, também, que em alguns exper-imentos à nível de campo 

foi obser-vado que bezerr-os cuja pr-imeira mamada de colostr-o 

ocorreu mais 

baixo, medido 

tarde apresentaram um nível de 

após o "fechamento" intestinal. 

Ig sér-ico mais 

Isto não quer-

dizer que a capacidade de transmiss~o par-a o sistema 

circulatório foi mudada, tendo em vista que animais 

alimentados mais tarde, podem ter tido problemas como baixa 

vitalidade, causada nao apenas por terem r-ecebido a r-efeiç~o 

depois de um tempo mais longo, mas também por terem mamado 

menores quantidade de colostro. Outr-a circunstância 

importante é que o conteúdo de 19 no colostro declina 

rapidamente (apro-ximadamente 401. depois de 16h) , daí o 

colostro ingerido mais tarde ser de menor concentraç~o de 

imunoglobulinas. 

MICHANEK et aI. (1989b) estudar-am como as 

diferentes idades à primeira pode afetar a 

transmissão de macromoléculas em 4 alimentaç~es com colostro 

fornecidas dentro das primeir-as 48h de vida dos bezerros. 

Para isto utilizaram 4 grupos de 8 animais cada, que 

receberam a primeira refeiç~o com 1, 8, 16 

nascimento. Depois disto, 3 outr-as refeiçbes 

ou 24h após o 

for-am dadas em 
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intervalos de 8h cada, sendo todas elas do mesmo "pool" de 

colostro, na quantidade correspondente a 31. do peso vivo do 

bezerro ao nascer. N~o houve diferenças na transmiss~o de 19 

do lúmen intestinal para a circulaç~o sanguínea à primeira 

refeiç~o, apesar das idades dos animais variarem de 1 a 24h 

de vida, mas na segunda, terceira e quarta refeiçtles os 

bezerros que receberam a primeira com uma hora de vida 

transmitiram significativamente mais moléculas de 19 do que 

os outros 3 grupos. A substancial transmiss~o de macro-

moléculas à primeira refeiç~o para todos os grupos indica que 

o nível da capacidade de transmiss~o de 19 é mantida durante 

as primeiras 24 horas ou mais e, que sob certas condiçtles, é 

possível que bezerros que tenham recebido sua primeira 

atingir refeiç~o colostral com 24h de vida consigam 

imunizaç~o passiva satisfatória. As razbes encontradas pelos 

autores para o fato de que animais que foram alimentados com 

1 hora de vida tenham sido capazes de transmitir signifi-

cativamente mais 19 nas refeiç~es subsequentes quando 

comparadqs aos animais dos outros grupos podem ser apenas 

expeculativas. Uma delas 

"fechamento" da mucosa 

pode ser 

intestinal 

porque o processo de 

n~o é iniciado pela 

alimentaç~o dada mais cedo, pelo menos n~o na quantidade 

fornecida neste experimento, e neste caso os animais do grupo 

que recebeu na primeira hora de vida n~o tiveram o início do 

processo de "fechamento" da mucosa intestinal antes de 

receberem a segunda refeiç~o, enquanto que os animais dos 
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outros 3 grupos iniciaram logo após a primeira refeiç~o. 

Outra explicaç~o poderia ser que algum fator é consumido 

durante a transmiss~o (por ex, o fato das membranas celulares 

formarem vesiculas transportadoras) regenerado pelos 

animais durante as primeiras horas de vida, mas n~o mais 

tarde; isto é, bezerros dos grupos que foram alimentados mais 

tarde podem n~o ter sido capazes de regenerar 

consequentemente tiveram uma capacidade de transmiss~o 

inferior. Em termos práticos, os resultados deste trabalho 

evidencia que pode-se encontrar uma transfer~ncia de 

imunidade passiva suficiente quando se fornece a primeira 

refeiç~o mais tarde, se a quantidade de Ig oferecida permitir 

ao bezerro a oportunidade de utilizar totalmente esta 

capacidade de transmiss~o durante a primeira refeiç~o. Para 

animais que recebem a primeira refeiç~o mais cedo esta será 

menos importante porque os animais ainda poder~o absorver 

quantidades consideráveis de Ig nas refeiçbes subsequentes. A 

recomendaç~o dos autores é de que o recém-nascido receba o 

colostro o mais cedo possível, para evitar infecçbes. Isto 

garantirá a transmiss~o máxima de 19G materno para a proteç~o 

sistêmica, mas o mais importante é que isto suprirá o trato 

digestivo com proteç~o 

contaminado. 

local antes que este venha a ser 

Existem situaçOes onde o manejo da fazenda n~o 

permite que os animais recém-nascidos fiquem isolados apenas 

com a m~e, mas junto com outras vacas do rebanho em lactaç~o, 
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o que lhes dá -a oportunidade de mamarem primeiro em vacas que 

já est~o em produç~o de leite, recebendo assim este alimento 

antes de receberem colostro. Pensando nisto MICHANEK et aI. 

(1989c) mediram a transmiss~o intestinal de anticorpos do 

colostro em bezerros que receberam leite antes de receberem 

colostro. Neste trabalho 2 grupos com 8 animais cada foram 

alimentados com um "pool" de colostro 3 vezes, às 8, 16 e 24 

horas após o nascimento, sendo que os animais de um dos 

grupos recebeu leite 30 minutos pós-parto. Os resultados 

mostraram que n~o houve diferença significativa em nenhum dos 

três tempos nas médias de 

diferença na transmiss~o 

Ig dos 2 grupos, 

das macromoléculas. 

n~o havendo 

Os autores 

concluíram que a ingest~o de leite antes da primeira refeiç~o 

com colostro n~o muda a permeabilidade do intestino às 

macromoléculas do colostro. 

A ingest~o monitorada do colostro pelo menos 

durante as primeiras horas de vida, isto é, o fornecimento de 

colostro através de mamadeiras aos bezerros na maioria das 

vezes é a certeza de que o animal conseguirá absorver 

quantidades suficientes de Ig para sua sobrevivência na 

primeira fase de vida. BESSER et aI. (1991) comparando 

animais de um rebanho com manejo de aleitamento natural com 

bezerros de rebanho cujo manejo de aleitamento é feito por 

mamadeiras detectaram falhas na transferência passiva (menos 

de 10 mg/ml 

animais do 

de 19G sérica às 46 horas de vida) de 61,41. dos 

primeiro rebanho e apenas 19,31. nos bezerros do 
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outro rebanho. Neste caso, os autores concluiram que o fator 

que mais influiu na absorç~o de anticorpos para os animais 

que receberam o alimento via mamadeira foi o volume do 

colostro fornecido, afetando a quantidade de Ig8 disponível 

para o bezerro. 

2.5. Passagem de imunidade exógena para endógena 

Os bezerros nascem com teores insignificantes 

de gamaglobulina sérica, teores estes que aumentam consi

deravelmente após ingest~o do colostro (BRAMBELL, 1958). 

Após a ingest~o do colostro podem ser 

observados diferentes picos de concentraç~o para as 

imunoglobulinas no soro dos bezerros. RIBEIRO et aI. (1983), 

trabalhando com bezerros da raça Holandesa nos primeiros 56 

dias de vida, observaram que o nível de Ig sérica após 

atingir a contentraç~o máxima em torno das 24 horas decresceu 

até os 21 dias de idade. Também observaram este pico seguido 

de declínio na concentraç~o de Ig sérica BUSH et aI. (1971) e 

HUSBAND et aI. (1972). Isto mostra que após a absorç~o das Ig 

maternas pelo bezerro estas sofrem um processo de 

catabolismo. PORTER (1972) constataram que as imunoglobulinas 

Ig8, IgM e IgA adquiridas passivamente possuem vida média de 

20, 4 e 2 dias, respectivamente. Resultados semelhantes foram 

encontrados por HUSBAND et aI. (1972), os quais estimaram a 
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vida média das 19 através da curva de regress~o, revelando 

ser as 19M e 19A degradadas mais rapidamente do que 19G i e 

19G2 , sendo a vida média estimada para estas classes de 4; 2 

e meio; 16 e 32 dias, respectivamente. Após este período de 

declínio verifica-se um aumento gradativo das imunoglobulinas 

devido a síntese de anticorpos. Segundo os mesmos autores, 

HUSBAND et aI. (1972), a produç~o de 19G1 , 19G2 e 19M tem 

início entre 8 e 16 dias após o nascimento, enquanto que para 

o início da produç~o de 19A, s~o necessários 64 dias. 

JEFFCOTT (1974), estudando imunidade de potros 

recém-nascidos, verificou que há pouca diferença no tempo 

para iniciar a produç~o de Ig endógena entre animais que n~o 

receberam o colostro e aqueles que receberam uma quantidade 

extra de 19 passiva após o nascimento. o pico de gama-

globulina endógena foi atingido mais cedo em potros que n~o 

receberam colostro embora em 3 ou 4 meses o nível tenha sido 

o mesmo para os dois, resultados que também s~o sugeridos por 

MACHADO NETO & PACKER (1986), trabalhando com bezerros. 

Miller (1966), citado em JEFFCOTT (1974), considera que a 

maturidade imunológica n~o está vinculada ao nascimento e que 

fatores ambientais, presumivelmente estimulaç~o antigênica, 

sejam responsáveis pela express~o da capacidade imunológica. 

E este parece ser o caso, pelo menos em potros que receberam 

colostro, nos quais a gamaglobulina passiva mascarou ou 

retardou a produç~o de gamaglobulina endógena. A habilidade 

de sintetizar gamaglobulina é detectada após 2 semanas de 



38 

vida, o que, assumindo-se um período de adaptaç~o de 7 dias 

para produç~o, indica que a competincia imunológica se faz 

presente logo após o nascimento. 

A partir do nascimento os níveis de proteína 

sérica em bezerros segue um padr~o semelhante ao das 

imunoglobulinas, isto é, ao nascer s~o os mais baixos e o 

pico de concentraç~o será atingido aos 4 dias de vida 

aproximadamente com a ingest~o do colostro e, a partir dai, 

começa a diminuir até se estabilizar (TENNANT et ai., 1969; 

FAGLIARI et aI., 1983). Vinte e quatro horas após o 

nascimento foi observada por NOCEK et ai. (1984) uma 

correlaç~o positiva entre proteina sérica total e IgG sérica 

no período de 12h a 11 dias após o nascimento, sendo que das 

12h até 4 dias a correlaç~o apresentada foi de r = 0,84 e aos 

11 dias de r = 0,69, fator que indica a diminuiç~o desta 

relaç~o com o passar do tempo. 

KLAUS et aI. (1969, e PENHALE et ai. (1970), 

n~o encontraram diferenças na eficiincia de absorç~o de IgG e 

IgM, considerando-se a concentraç~o no soro dos bezerros e no 

colostro. Segundo HUSBAND et ai. (1972), existem diferenças 

na eficiência de absorç~o entre as classes de Ig, sendo que 

os coeficientes de regress~o encontrados para IgG 1 e IgG2 

foram significativamente menores do que os encontrados para 

19A e IgM, sugerindo a existincia de um processo seletivo de 

absorç~o entre as classes. Como pode-se observar, n~o há 

coerência nos resultados obtidos pelos difprentes autores, 
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ficando indefinida a existência ou n~o de um processo 

seletivo de absorç~o de anticorpos pela parede intestinal de 

bezerros recém-nascidos. 

2.6. Diarréia e proteç~o 

2.6.1. Consideraçbes Gerais 

Um dos mais importantes tipos de doenças que 

atingem os animais jovens é a chamada doença entérica, 

responsável pela mortalidade de bezerros, perdas econômicas e 

problemas de saúde e bem estar animal na Inglaterra e muitas 

outras partes do mundo. 

A moderna agropecuária tem empregado de 

maneira maciça antibióticos para manter os animais livres de 

doenças e alcançarem 

sistemas intensivos de 

bom desempenho, principalmente em 

produç~o. Mas o que geralmente ocorre 

é o aparecimento de doenças associadas à resistência as 

drogas diminuindo a eficiência das mesmas, levando a uma 

reavaliaç~o do uso destes medicamentos, além do alto custo 

que isto implica. O enfoque voltou-se para uma reconsideraç~o 

dos processos terapêuticos valorizando alternativas de 

manejo, levando-se em conta o comportamento imunológico. 

A doença entérica, geralmente, é de difícil 

controle devido a sua complexa etiologia e vários agentes 
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infecciosos (muitos dos quais ainda n~o fo~am identificados), 

além de esta~em envolvidos fato~es ambientais, nut~icionais e 

imunológicos. Alguns agentes s~o endêm~,-os de todas as 

fazendas, e todos os animais, p~ovavelmente, se~'ào 

infectados. A e~~adicaç'ào destes agentes n~o é uma p~ática 

comumente adotada e seu cont~ole é feito pela estimulaç'ào 

imunológica dos ~ebanhos (GRADY, 1988). 

o te~mo dia~~éia ainda causa muitas cont~o-

vé~sias entre os pesquisado~es que as vezes o definem como um 

quad~o clínico, ou como doença p~op~iamente dita e até mesmo 

como sintoma de efermidades animais, além de existirem vá~ios 

agentes e mecanismos que podem desencadea~ este p~ocesso 

enté~ico. GUYTON (1978) definiu a dia~~éia da seguinte 

manei~a: "A dia~~éia ~esulta do movimento ~ápido da maté~ia 

fecal pelo intestino g~osso, sendo sua p~incipal causa a 

infecç~o no t~ato gast~ointestinal chamada ente~ite, e neste 

caso a mucosa to~na-se intensamente i~~itada, sua taxa de 

sec~eç~o aumenta muito, bem como a motilidade da pa~ede 

intestinal. Como ~esultado, g~andes quantidades de líquido 

ficam disponíveis pa~a se~em t~anspo~tadas até o ânus, 

juntamente com eletrólitos e agentes infecciosos". Segundo o 

mesmo autor, a pe~da hidrolítica causada pela maio~ sec~eç~o 

de água e íons pela mucosa intestinal pode leva~ o animal à 

mo~te em apenas um dia e, se os animais doentes n~o ~eceberem 

uma te~apia que reponha os líquidos e os elet~ólitos pe~didos 

com a dia~~éia, pode ocor-~e~ a mo~te de mais de 501. dos 
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animais do rebanho. BANWELL (1990), define a diarréia como 

sendo um aumento na frequência dos movimentos intestinais e 

decréscimo na consistência das fezes, representados pela má 

absorç~o intestinal de certos cátions e água. 

Nos Estados Unidos LINNABARY & DEAN (1983), 

encontraram sob várias condiç~es taxas de mortalidades entre 

8 a 801., sendo que a principal causa das mortes foi atribuida 

à diarréia, e taxa de 70 a 901. de mortalidade para os 

bezerros privados de colostro nas primeiras horas de vida. 

No Reino Unido foi relatado que 31. da 

mortalidade de bezerros é causada pela diarréia e que de 8 a 

361. da morbidez destes animais também é causada por esta 

doença (BAKHEIT & GREEN, 1981). 

Trabalhando com bezerros jovens na Argentina, 

BELLINZONI et aI. (1989), observaram que importantes perdas 

econômicas na produç~o de leite e carne s~o atribuidas à 

diarréia, e que o estado de morbidez dos animais pode variar 

de 90 a 1001., enquanto a taxa de mortalidade varia de 1 d 

201.. 

A diarréia é causada por vários fatores, 

inclusive alguns n~o patogênicos como fatores quimicos ou 

mecânicos presentes na dieta, o que pode levar à 

predisposiç~o de que ocorra no trato digestivo a 

multiplicaç~o indesejável de certos microorganismos que podem 

ocasionar infecçôes (HALL, 1987). Entretanto, qu~lquer fator 

que leve a um processo inflamatório pode danificar os 
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Os produtos desta 

inflamaç~o podem agravar o estado de diarréia, uma vez que ao 

serem liberados por células do sistema imune para a proteç~o 

do organismo podem induzir a secreç~o de fluidos pelas 

células intestinais. Para caracterizar tais mecanismos, 

entretanto, outros estudos s~o necessários. 

2.6.2. Sinais clínicos de enterites em bezerros 

GRADY (1988) em sua revis~o de literatura 

aponta que um bezerro saudável geralmente apresenta olhos 

brilhantes e está sempre atento para o que ocorre ao seu 

redor, sua pele é elástica e ele n~o reluta em levantar-se e 

movimentar-se. O bezerro infectado que apresenta diarréia 

normalmente encontra-se deprimido, deitado ou isolado do 

resto do grupo. Apresenta sinais de inércia física e olhos 

fundos, além de sinais de desidrataç~o, boca seca e pele n~o 

elástica, que tende a n~o voltar ao lugar imediatamente 

quando puxada, formando um relevo. o animal tende a estar 

febril (temperatura corporal acima de 39,2°C), anoréxico e 

mostrando sinais de dores abdominais, incluindo encolhimento 

do abdSmen e dentes opressivos. A diarréia será profusa, 

aquosa e sua coloraç~o variar de branca, amarela, bege, 

verde, cinza ou marron. 
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2.6.3. Prevenç~o e controle de doenças entéricas 

Na revis~o de GRADY (1988) pode-se observar 

algumas sugest~es deprevenç~o e controle das enterites, tais 

como: "Em rebanhos onde n~o há problemas com nenhum 

enteropatógeno em particular, doenças entéricas em bezerros 

jovens podem ser prevenidas assegurando-se que os animais 

tenham adequada proteç~o no intestino através da alimentaç~o 

com colostro por um período prolongado. 

estresse, evitando-se que o animal seja 

A prevenç~o de um 

marcado ou castrado 

nos primeiros dias de vida, e boas práticas de higiene também 

s~o medidas efetivas na prevenç~o de doenças entéricas. 

Desinfecç~o das instalaç~es e o fato das mesmas ficarem 

desocupadas por um per~odo antes dos animais recém-nascidos 

serem alojados asseguram um ambiente que, provavelmente, n~o 

contenha um numero muito grande de microorganismos nocivos, 

proporcionando alguma resistência às infecçOes no período 

entre os bezerros mamarem o colostro e as 19 atingirem um 

acomodaçOes dos nível adequado na corrente sanguínea. As 

bezerros devem ser individuais e de uma forma que evite o 

contato direto entre animais vizinhos, incluindo paredes 

próprio entre as baias e que cada bezerro tenha seu 

recipiente para leite e água. 

Fezes s~o facilmente transferidas de uma baia 

para outra quando as camas escorregam entre as instalaç~es. 

Em rebanhos onde os problemas entéricos s~o confirmados, 
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estes métodos de higiene e manejo s~o ainda mais importantes 

e deve-se adotar a medida de isolar os animais com diarréia 

dos saudáveis, a I ém -de ser- feita uma limpeza da área. A 

desidrataç~o pode ser controlada oral ou intravenosamente 

para reposiç~o da água e dos eletrólitos per-didos e, também, 

para suprir as energias, pois o bezerro frequentemente 

torna-se anoréxico. No caso de Salmonella K 99 e E.coli, o 

controle e prevenç~o podem ser feitos por vacinaç~o e uso 

estratégico de antibióticos; entr-etanto, no caso de vírus 

entéricos 

disponíveis, 

prevenç~o" • 

ou 

a 

Cryptosporidium, por n~o 

única for-ma de controle 

existir drogas 

é através da 

2.6.4. Patógenos causadores de diarréia 

Vários autores têm relatado a presença dos 

agentes causais patog~nicos em processo infecciosos 

gastrointestinais, como ANDERSON (1982), ANGUS (1983), SAIF & 

SMITH (1985), HALL 

(1989). Apesar de 

( 1986), HALL 

a maioria 

et aI. (1988), BELLINZONI 

destes patógenos serem 

conhecidos, assim como suas variaç~es na ocorrência de 

diarréia, 301. dos casos n~o têm agentes causais identificados 

( MORGAN, 1986). 

Dentre as bactérias causadoras de diarréia a 

mais importante é a Escherichia coli (TZIPORI, 1981). S~o 

inúmeros os tipos de bactérias E.coli que causam diarréia, 
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sendo que as enterotoxigênicas s~o as mais conhecidas, que se 

caracterizam por produzirem toxinas que estimulam a secreç~o 

intestinal via mensageiros intracelulares, como AMPcíclico e 

GMPcíclico, inibindo a absorç~o (ROWE & GROSS, 1983). 

A diarréia causada por bactérias ocorre quando 

estas se fixam ao epitélio do intestino e o colonizam através 

de uma fímbria protéica filamentosa que se liga a receptores 

específicos na célula intestinal (ACRES, 1985). Em ruminantes 

esta aderência é feita pelo antígeno K 99 (MOON & McDONALD, 

1983) . 

Segundo MORIN et aI. (1978) a ocorrência de 

danos causados por _E.coli, geralmente, acontecem nos "7 
~\ 

primeiros dias de vida dos animais e, apesar de terem curta 

duraç~o, s~o bastante severos. 

Existem outros tipos de bactérias causadoras 

de diarréia além de E.coli enterotox"igênica, como as 

enteroinvasivas, que invadem os enterócitos causando 

ulceraçeJes no epitélio e, também, existem as entero-

patogênicas que possuem mecanismo de aç~o ainda pouco 

conhecido (OKERMAN, 1987). 

Outros patógenos causadores de diarréia s~o os 

vírus, e entre os já identificados existem 8, além dos grupos 

e sub-grupos (SAIF & SMITH, 1985; LUCCHELLI et aI., 1992). Os 

vírus de maior ocorrência s~o Rotavirus e Coronavirus, ambos, 

geralmente, associados ao protozoário Cryptosporidium 

(TZIPORI, 1981). Maior ênfase será dada ao Rotavirus. 
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2.6.4.1. Rotavirus 

Em 1969 foi reconhecido como Rotavirus o vírus 

causador de diarréia nos animais de um rancho localizado em 

Nebraska, E.U.A. (GRADY, 1988). 

Os sinais clínicos predominantes da 

entérica 

diarréia 

por Rotavirus bovino s~o: depress~o, anorexia e 

em grande quantidade, o que pode causar 

desidrataç~o. A doença pode durar de 1 a 8 dias, podendo se 

ex tender em animais bem jovens. Febre n~o é uma 

característica da doença, mas pode ocorrer. Quando o bezerro 

infectado recebe uma dieta totalmente à base de leite, as 

fezes s~o amarelas brilhante ou brancas, em outros bezerros 

as fezes podem ser aquosas e de cor marron, cinza ou verde 

claro, com sangue fresco pr-oveniente de hemorr-agia r-etal e 

muco. A desidrataç~o é car-acter-izada por- pele seca e n~o 

elástica, olhos fundos e per-da de peso (acima de 10 a 301. do 

PV, em casos sever-os) 

Exame histológico do intestino delgado de 

bezerros infectados com Rotavirus bovino revela um 

encur-tamento das vilosidades, substituiç~o do epitélio 

colunar por células imatur-as cuboidais ou achatadas e um 

aumento no númer-o das células da lâmina pr-ópria. O período de 

incubaç~o var-ia de 15h a 3 ou 4 dias. As lesbes intestinais 

variam de médias para severas e s~o acompanhadas pelo 

decréscimo das atividades características do intestino, em 
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adiç~o à perda da capacidade de absorç~o pela parede 

intestinal devido ao encurtamento das vilosidades, resultando 

na presença de lactose nas fezes. Este é um quadro clássico 

de fezes com consistência de iogurte, de cor amarelada para 

branca. A presença da lactose no intestino grosso, impede a 

absorç~o de água por osmose. Quando as lesOes n~o ocorrem na 

parte posterior do intestino delgado ou no grosso mas est~o 

presentes na porç~o superior do delgado, as áreas intactas 

compensam as lesadas, resultando numa infecç~o subclínica 

(ARGENZIO, 1984). 

Rotavirus bovino é mais comumente associado a 

diarréia ocorrida nas primeiras semanas de vida dos animais, 

nesta idade os sinais clinicos severos s~o mais 

pronunciados (WOODE & BRIDGER, 1975). Rotavirus está presente 

em 421. dos casos de diarréia em bezerros na Inglaterra, e a 

média de idade em que a infecç~o começa a ocorrer é de 9,8 

dias (REYNOLDS et al~, 1986). Vacas adultas podem ser 

infectadas por 1 a 3 dias, apresentando pronunciada perda de 

apetite e reduç~o na produç~o de leite. Rotavirus tem sido 

associado com infecç~o entérica e morte de bezerros de O a 9 

semanas e de 1 ano de idade (WOODE & CROUCH, 1978); portanto, 

parece que n~o há ida8e em que os bezerros estejam 

seguramente resistentes à infecç~o. Isto tem sido confirmado 

por infecçbes induzidas experimentalmente e têm demonstrado 

que bezerros agnotóbicos s~o suceptiveis por no mínimo 16 

semanas de idade (BRIDGER & POCOCK, 1986). 
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Muitos fatores contribuem para a grande 

ocorrência de infecç~o por Rotavirus, como a natureza 

endêmica do patógeno na maioria dos rebanhos e a relativa 

ineficiência de transferência de imunidade para os animais 

jovens. A ausência de diarréia atribuida ao Rotavirus na 

populaç~o adulta sugere um alto nível imunológico destes 

animais. Tem sido demonstrado que o soro materno com 

protege o bezerro contra a infecç~o por Rotavirus, 

19 n~o 

mas a 

presença dos anticorpos no intestino protegerá o animal da 

doença (WOODE' & BRIDGER, 1975; MEBUS et aI., 1973). A 

infecç~o natural parece resultar numa sólida atividade 

imunológica, com resistência à futuros episódios de diarréia. 

Como já foi dito anteriormente, n.o há drogas 

disponíveis para o tratamento de viroses entéricas; o único 

método é a terapia de reidrataç~o oral ou intravenosa. 

Entretanto, existem várias formas de se aumentar a imunidade 

do recém-nascido contra doenças causadas por Rotavirus, como 

vacinaç~o oral do bezerra com vacina viva atenuada e aumenta 

da imunidade lactogênica materna através de vacinaç~o da 

fêmea prênhe. Vacinaç~o oral dos bezerras n~o tem tido muito 

sucesso (ACRES & RADOSTISTS, 1976; De LEEUW et ai., 1980), 

talvez devido ao relativamente imaturo sistema imune do 

reCém-nascido, inclusive podendo ocorrer uma recuperaç~o da 

virulência pelo vírus da vacina, interferindo até nos 

anticorpos presentes no trato 

colostro materno (CROUCH, 1985). 

intestinal provenientes do 
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Até o presente momento o único meio efetivo de 

proteger o neonato contra a tentar limitar sua 

exposiç~o pelo virus~ a tra··"és da higiene e isol a.mento dos 

animais doentes e, fornecer diariamente colostro rico em 

anticorpos contra Rotavirus, por um período prolongado. 

2.6.5. Imunidade passiva sist~mica x proteç~o local 

Nos animais domésticos, assim como em todos os 

homeotérmicos, o tipo de anticorpo associado com as membranas 

da mucosa do intestino, do trato respiratório, do trato 

urogeni tal, glândula mamária, glândulas salivares 

nasolacrimais é denominado IgA (PORTER, s.d). Este anticorpo 

providencia a defesa frontal dos tecidos externos; com 

tendência a localizar-se nas imediaçôes destas membranas, 

separadamente dos anticorpos conduzidos pelo sangue. Vacinas 

injetáveis n~o s~o muito efetivas para seu 

estímulo, sendo que para a imunidade intestinal, a principal 

rota é via 

proteç~o das 

1 oc aI. 

estágios da 

oral. Sua funç~o imune tem sido chamada de 

secreç~es, imunidade das mucosas ou proteç~o 

A superfície da mucosa intestinal, em todos os 

vida, é capaz de atrair 

estimulam a atividade de milhetes de 

antígenos, os quais 

linfócitos do tecido 

intestinal. Estes anticorpos formar~o uma barreira natural na 

superfície externa da mucosa contra microorganismos 
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infecciosos. O intestino n~o é o lugar ideal para que uma 

proteína atue como anticorpo de defesa, uma vez que é um 

local onde ocorre digest~a. Entretanto, esta cadeia de 

glicoprateína aderida ao IgA n~o apenas liga este à barreira 

da mucosa local, mas também o preserva contra as funçOes das 

enzimas digestivas (PORTER, s.d). 

Até recentemente, pensava-se que esta 

de proteç~o local era exclusiva do 19A. Entretanto, ALLEN & 

PORTER (1970), estudando suínos, mostraram que 19M também tem 

papel importante na imunidade das superfícies, principalmente 

no início das suas atividades. 

S~O poucas as IgA que conseguem chegar à 

circulaç~o sanguínea através dos duetos linfáticos, pois a 

maioria delas é produzida pelas células do sistema imune 

local do trato digestivo e s~o transportadas para o lumen do 

intestino pelas mucosas. Devido a pequena parte que consegue 

ganhar os vasos linfáticos é que as imunoglobulinas IgA 

aparecem em org~os bem distantes do intestina (THOMAS & 

PEMBERTON, 1980). 

Ainda n~o est~o bem definidos os mecanismos 

pelos quais a imunidade passiva interfere na ocorrência de 

infecçOes entéricas (SAIF et aI., 1983). 

Embora os anticorpos derivados do soro materno 

tenham-se se mostrado essenciais para o bezerro recém-nascido 

num ambiente normal, existem polêmicas em relaç~o a sua 

proteç~o contra doenças entéricas. Imunidade passiva tem se 
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mostrado ineficiente na proteç~o contra enterites~ a menos 

que estas 19s estejam presentes no lumen 

BR1DGER, 1975; MEBUS et aI., 1973). 

intestinal (WOODE & 

Alguns autores (SNODGRASS & WELLS, 1976; SAIF 

et aI., 1983; TSUNEM1TSU et aI., 1989) tªm resaltado a 

importância da imunidade lactogênica, que é a presença 

contínua de anticorpos locais no lumen intestinal, na 

proteça"o de bezerros recém-nascidos contra infecçbes 

entéricas virais. Sabe-se entretanto, que este tipo de 

diarréia ocorre mais frequentemente em bezerros acima de 4 

dias de vida, provavelmente porque antes disto est~o 

protegidos pelos anticorpos ingeridos via colostro, os quais 

persistem na proteça"o da parede intestinal por vários dias. 

SNODGRASS & WELLS (1978) , estudando a 

influªncia do colostro no controle das infecçOes por 

Rotavirus em animais neonatos, montaram um experimento onde 2 

ovinos foram alimentados com 100 ml de um "pool" de colostro 

que n~o continha anticorpos especificas para Rotavirus e, 

apesar deles terem absorvido quantidades suficientes de 19 

para produça"o de anticorpos, desenvolveram diarréia e 

excretaram Rotavirus nas fezes, 2 dias após a ingest~o do 

colostro e terem sido desafiados com Rotavirus. Outros 2 

ovinos receberam 450 ml do mesmo "pool" e n;go desenvolveram a 

doença quando foram desafiados, na mesma ocasi~o dos 

primeiros, mostrando que o colostro pode proteger contra 

Rotavirus se fornecido em grandes quantidades. Ainda no mesmo 
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experimento, os autores forneceram a outros 2 ovinos 450 ml 

de colostro contendo anticorpos contra Rotavirus e estes n~o 

desenvolveram a doença quando desafiados, demorarando vários 

dias para 

receberam 

excretar o vírus nas fezes. Outros 2 ovinos 

a mesma quantidade do mesmo "pooi" de colostro, só 

que no segundo dia de vida, quando ainda estavam hipogama-

globulinêmicos, também foram protegidos contra os efeitos da 

infecç~o. Segundo os autores, estes resultados indicam que os 

anticorpos do soro sanguíneo n~o s~o essenciais para a 

proteç~o ao Rotavirus e sugerem que é necessário que os 

anticorpos estejam presentes no lúmen intestinal para que 

ocorra uma proteç~o efetiva. Para confirmar a importância da 

presença contínua de anticorpos no lúmen como fator protetor 

da infecç~o, um terceiro "pool" de colostro foi dado a 2 

ovinos na quantidade de 100 ml algumas horas após o 

nascimento e este foram suceptiveis infecç~o, enquanto 

outros 2, que receberam 100 ml diários do mesmo "pool" por 4 

dias como parte de sua dieta, ficaram protegidos da diarréia. 

Existem duas formas de proteç~o contra a 

diarréia causada por Rotavirus que podem ser feitas via 

colostro. A forma tradicional, onde uma grande quantidade de 

colostro é oferecida no primeiro dia de vida do animal, 

promovendo uma proteç~o contra desafios de Rotavirus por 48 

horas e um meio mais efetivo de proteç~o, onde o fornecimento 

de colostro é feito com quantidades pequenas mas continuas 

como parte da dieta, permitindo uma proteç~o local contra 
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infecç~es por todo o tempo em que este fornecimento 

prolongado for ministrado (SNODGRASS & WELLS, 1978; NOCEK et 

al.~ 1984; McNULTY & LOGAN, 1987). 

O fornecimento de colostro por um período 

longo, mesmo depois de ter ocorrido o "fechamento" das 

células intestinais à absorç~o de 19, tem sido uma prática 

recomendada por vários autores (BUSH & STALEY, 1980; PORTER, 

s.d; NOCEK et aI., 1984; SHELDRAKE & HUSBAND, 1985). 

TSUN1M1TSU et ai. (1989) verificaram que os 

bezerros recebendo colostro como suplemento por um período 

maior de tempo, permaneceram clinicamente saudáveis depois de 

terem sido desafiados com Rotavirus e, este vírus n~o foi 

detectado em suas fezes durante o período em que receberam a 

dieta contendo este colostro imunizado. 

Em adiç~o à imunidade passiva transferida da 

vaca para o recém-nascido pela absorç~o intestinal intacta 

das imunoglobulinas (SELMAN et al., 1971), as mesmas podem 

exercer uma proteç~o local efetiva no intestino (LOGAN et 

aI., 1974; SNODGRASS & WELLS, 1978). 

Em experimentos onde os bezerros n~o mamam 

colostro nas primeiras horas de vida e permanecem agama

globulin~micos a mortalidade, geralmente, é de 1001., pois a 

absorç~o de 19 do colostro parece ser essencial para a 

sobreviv~ncia. Mais recentemente, entretanto, a aç~o local no 

intestino pelas Ig do colostro t~m sido estudadas, como em 

BR1GNOLE & STOTT (1980) , que encontraram 72 bezerros 
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agamaglobulinêmicos que sobreviveram apÓs 

pela 

receberem algum 

alimentaç~o com suporte imunológico no intestino 

colostro 24 horas pÓs-parto, mesmo sabendo-se que nesta fase 

os animais n~o eram mais capazes de absorver as 19 do 

colostro. 

Uma maneira de se maximizar a proteç~o passiva 

sistêmica e local através do colostro, fazendo com que este 

se torne mais concentrado em anticorpos especificos, é adotar 

a técnica da vacinaç~~ de vacas prenhes contra agentes 

especificos causadores de diarréia (THOMAS & PEMBERSON, 1980; 

SNODGRASS et aI., 1982; TSUNEMITSU et aI, 1989). 

PORTER et aI (1975) n~o tiveram sucesso com o 

uso de vacina por via oral dos animais recém-nascidos contra 

Rotavirus, mas contra E.coli os resultados foram positivos. 

MOON & McDONALD (1983), vacinando oralmente vacas prenhes n~o 

observaram níveis mais elevados de anticorpos específicos 

leite destes contra o antígeno 

animais. 

K 99 de E.coli no colostro e 

Apesar destes relatos, vários pesquisadores 

têm encontrado resultados satisfatórios com a prática de 

imunizar vacas antes do parto com vacinas especificas, as 

quais produziram quantidades suficientes de anticorpos que 

foram levados às secreçOes lácteas pela corrente sanguínea, 

conferindo proteç~o máxima aos bezerros que consumiram o 

colostro destas vacas, além da local pela 
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alimentaç~o suplementar com esta dieta (SNODGRASS et aI., 

1982; SAIF et aI., 1983; TSUNEMITSU et aI., 1989). 

SNODGRASS et aI. (1982), estudando a 

diminuiç~o de diarréia em animais que consumiram colostro 

proveniente de vacas vacinadas contra Rotavirus no periodo 

pré-parto obtiveram resultados positivos neste aspecto. No 

experimento conduzido por estes autores, 42 bezerros 

permaneceram com suas m~es durante 2 dias após o nascimento, 

em seguida separados em 3 grupos que receberam duas vezes ao 

dia somente leite, leite com 101. de suplementaç~o com um 

"pool" de colostro normal bovino ou leite suplementado com 

101. de colostro vindo de vacas vacinadas contra Rotavirus, 

por 14 dias. Houve ocorrência de diarréia, afetando 28 dos 42 

bezerros. Os animais alimentados com colostro imunizados 

incidência, tiveram o inicio d~ diarréia mais tarde e sua 

duraç~o e severidade foram reduzidas, com consequente maior 

ganho de peso. O grupo de bezerros alimentados com colostro 

normal tiveram severidade de diarréia intermediária entre o 

grupo controle e o que 

etiologia da 

excretando 

diarréia 

Rotavirus, 

Cryptosporidium. 

foi 

recebeu colostro imunizado. A 

complexa, com os bezerros 

E. col i enteropatogênica e 

A quantidade de colostro fornecida também pode 

ser um fator determinante na incidência de diarréia. Os 

resultados obtidos por SAIF et aI. (1983), mostraram que 05 

animais tornaram-se suceptiveis após o término do 
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fornecimento contínuo do colostro, mas os que receberam as 

menores quantidades de colostro imune adicional (0,11. da 

dieta) e aqueles que receberam a maior quantidade de colostro 

comum (501. da dieta), tiveram início de diarréia um dia após 

o fim da dieta prolongada, enquanto que o melhor desempenho 

em relaç~o à diarréia foi atribuido aos animais que receberam 

quantidade intermediária de colostro imune (1% da dieta), 

pois estes animais iniciaram diarréia 3 a 9 dias após a 

cessação da dieta suplementar. Ainda neste trabalho, os 

autores observaram que o fornecimento do colostro suplementar 

imune apresentou bons resultados na prevenç~o de diarréia, 

porém o fornecimento de colostro suplementar proveniente de 

vacas n~o vacinadas exerceu uma proteç~o parcial dos bezerros 

contra os danos causados pela doença, o que concorda com os 

resultados encontrados por MACHADO NETO et aI. (1989). 

TSUNEMITSU et aI. ( 1989) , observando o 

fornecimento de colostro imune por um período prolongado na 

proteç~o de bezerros contra Rotavirus, encontraram que todos 

os animais do grupo controle inoculados com o vírus 

desenvolveram diarréia severa, tornando-se consequentemente 

desidratados e deprimidos. Por outro lado, 2 dos 3 animais 

que receberam colostro imune permaneceram clinicamente 

saudáveis depois de desafiados. O terceiro mostrou um pouco 

mas foi observado depressão nem de diarréia, 

desidrataç~o. Todos os bezerros que receberam colostro 

desenvolveram diarréia dos 3 a 7 dias após o término da 
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oferta de colostro, mas todos se recuperaram. O vírus n~o foi 

detectado nas fezes dos animais durante o período que 

receberam colostro, mas foi encontrado 3 a 5 dias após cessar 

o fornecimento do colostro, 

aparecimento nas fezes. 

persistindo de 2 a 6 dias, seu 

Por estes resultados ficou claro que mesmo 

níveis baixos de anticorpos do colostro contra Rotavirus e 

outros patógenos específicos podem proteger, pelo menos 

parcialmente, os animais contra as infecç~es causadas por 

estes agentes (WELLS & SNODGRASS, 1978; MACHADO NETO et aI., 

1989) e, que existe a possibilidade da alimentaç~o contínua 

com colostro imunizado por período prolongado, capaz de 

proteger os bezerros recém-nascidos contra diarréia associada 

à Rotavirus (TSUNEMITSU et aI., 1989). 
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3. MATERIAL E M~TODOS 

3.1 Localizaçao 

o trabalho de campo foi conduzido, no período 

de julho de 1991 a janeiro de 1992, na Fazenda Santa Rita 

Agrindus S.A, localizada no município de Descalvado, Estado 

de S~o Paulo. O local situa-se a 850 metros de altitude e tem 

como coordenadas geográficas 21 58' de latitude sul e 47 42' 

de longitude oeste de Greenwich. O clima predominante é do 

tipo tropical de altitude e a precipitaç~o média anual 

1500 mm. 

é de 

A Fazenda possui um rebanho de gado Holândes 

P.C. de 1100 cabeças, sendo 400 vacas em lactaç~o. A produção 

diária de leite tipo B é de 13.000 

média de 28 litros de leite/vaca/dia. 

litros, resultando numa 

O regime semi-extensivo mantém os animais 

soltos em vários piquetes da propriedade, sendo presos apenas 

durante as 3 ordenhas, 

estábulos. 

onde rE ebem raç~o nos cochos dos 
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As análises laboratoriais das amostras 

colhidas'na fase ey.perimental de campo foram realizadas no 

Laboratório de Anatomia e Fisiologia Animal, do Departamento 

de Zoologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" - USP - Piracicaba. 

3.2. Animais 

Foram utilizados 32 bezerros recém-nascidos, 

machos e fêmeas da raça Holandesa preta e branca. A ingest~o 

do primeiro colostro, proveniente da m~e nas primeiras 8 

horas pós parto, efetuada via mamadeira duas vezes ao dia até 

completar 24 ou 48 horas, quando ent~o estes animais s~o 

levados ao bezerreiro e alocados em baias individuais até 90 

dias de idade, ocasi~o em que encerra-se o período de 

aleitamento. 

o manejo sanitário dos bezerros é feito 

atravé~ de visita veterinária duas vezes por semana ao 

bezerreiro, com inspeç~o em todos os animais e tratamento 

daqueles com sintomas de pneumonia, tristeza bovina e 

diarréia, manejo este que n~o foi interrompido durante o 

presente experimento. O 

constava do fornecimento 

tratamento dos animais com diarréia 

de soluç~o oral (51. destrozol e 11. 

NaCl), com substituiç~o parcial do leite da dieta por água e 

fornecimento de iogurte. Apenas nos casos mais graves era 
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feito tratamento com antibiótico e/ou soro endovenoso, 

conforme o manejo estipulado pelos veterinários. 

o experimento teve a duraç~o de 60 dias e 

durante este tempo os bezerros receberam, além do 

acompanhamento veterinário normal, vermifugaçOes orais ao 

nascer e mensalmente, descorna e vacinaç~o contra carbunculo, 

aos dois meses de idade. 

As m~es dos animais utilizados no experimento, 

receberam as seguintes vacinas: 

Novilhas: carbunculo (dose inicial) e 

Clostridium (mastite) aos 60 dias antes do 

paratifo aos 40 e 20 dias antes do parto. 

parto, E.coli e 

Vacas: E.coli aos 60 dias antes do parto, 

E.coli e paratifo aos 40 e 20 dias antes do parto. 

3.3. Tratamentos 

Entre 24 e 48 horas de vida os animais tinham 

seu sangue coletado para quantificaç~o das Ig séricas 

absorvidas. Com base nesta determinaç~o foram estabelecidos 

dois grupos, alto e baixo. Os animais que apresentaram 

quantidades de Ig sérica acima de 27 mg/ml foram designados 

ao grupo alto e quantidades iguais ou abaixo deste valor, ao 

grupo baixo. Os animais foram ainda separados ao acaso, em 

mais doi~ grupos que receberiam colostro ou leite (controle), 
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tratamento, que ficaram assim 

Tratamento 1 (T~) = alto/sem: animais do grupo 

alto que receberam apenas leite, 

desmama. 

dos 3 dias de idade até a 

Tratamento 2 animais do 

grupo baixo que receberam apenas leite, dos 3 dias de idade 

até a desmama. 

Tratamento 3 (T~) = alto/com: animais do grupo 

alto que receberam 30% da dieta líquida diária em colostro 

proveniente de um "pool", dos 3 aos 30 dias de idade, 

fornecido em duas refeiç~es diárias. Dos 30 dias em diante, 

até a desmama, estes animais receberam apenas leite. 

Tratamento 4 (T 4 ) = baixo/com: animais do 

grupo baixo que receberam 301. da dieta líquida diária em 

colostro proveniente de um "pool" , dos 3 aos 30 dias de 

idade, fornecido em duas refeiç~es diárias. Dos 30 dias em 

diante, até a desmama, estes animais receberam apenas leite. 

O total de animais utilizados no experimento 

foi de 32 unidades experimentais, isto é, 8 por tratamento. 

O leite fornecido aos animais era integral, 

proveniente das ordenhas diárias das vacas e novilhas em 

lactaç~o na fazenda. Além desta dieta líquida os bezerros, 

também, tinham a sua disposiç~o água desde o primeiro dia e 

raç~o inicial a partir do oitavo dia, batida na própria 

fazenda, na quantidade de 1,5 kg/animal/dia, além de feno de 
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boa qualidade fornecido à vontade. A composiç~o e os níveis 

de nutrientes desta raç~o encontram-se no Apêndice 1. A cama 

das baias era trocada diariamente e a limpeza do piso de 

areia feita 2 vezes ao dia, de manh~ e à tarde. 

Cada bezerro recebia 4 litros de dieta líquida 

por dia, 2 litros de manh~ e 2 litros à tarde, fornecidos em 

mamadeiras plásticas, limpas e desinfetadas após cada 

refeiç~o. Os tratamentos 3 e 4 recebiam a quantidade de 1,4 

litros de leite e 0,6 litros de colostro pela manh~ e iguais 

quantidades 

tratamento 

rompimento 

proporçt:)es à tarde. O animal nÚmero 2 do 

1 foi sacrificado aos 45 dias devido a um 

irreversível dos ligamentos da perna. o animal, 

também de número 2, do tratamento 2, morreu aos 44 dias 

vítima de um ataque cardíaco, decorrente de uma hemorragia 

pulmonar. No tratamento 4, o animal de nÚmero 5 foi 

sacrificado aos 54 dias pois estava sofrendo muito, desde o 

nascimento 

inclusive 

positivos. 

recebendo tratamento contra 

sangue materno, sem obtenç~o 

tristeza bovina, 

de resultados 

3.4. Colostro 

experimento 

colostro de 

Aproximadamente um mês antes do início do 

propriamente dito, começou a ser armazenado 

primeira e segunda ordenhas de vacas e novilhas 
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par-idas, sendo que esta coleta continuou dur-ante o 

exper-imento para que fossem feitos os "pools" de colostr-o 

ofer-ecidos aos animais dos tr-atamentos 3 e 4. Esse colostr-o 

er-a homogenizado em uma máquina mistur-ador-a especifica par-a 

pr-oduç~o de sucedâneo de leite de soja e, em-seguida, foi 

estimada a concentr-aç~o de imunoglobulinas da mistura através 

da densidade obtida pelo emprego de um hidrômetro específico 

(colostrômetro). 

A equaç~o abaixo, desenvolvida por MECHOR et 

a I. (1991), foi usada para ajustar a concentraç~o final de 

imunoglobulinas pelas temperaturas registr-adas dos colostr-os, 

logo após a homogeni:zaç~o de cada "pooi". 

[concentraç~o final] 
cor-r-igida para 
leitur-a à 20 c::> C 

= [concentraç~o - 13,2 + 0,8.temp (QC)] 
n'ãlo corrigida 

Este colostrômetr-o, idealizado por FLEENOR & 

STOTT (1980), é um hidrômetro modificado que r-elaciona a 

concentr-aç~o de Ig do colostro de vacas holandesas com a 

gr-avidade específica do mesmo. Estes autores observaram altas 

correlaçbes entre a concentraç~o de imunoglobulinas do 

colostr-o e sua gravidade específica. Le BLANC et aI. (1986) 

e Le BLANC et aI. (1992), trabalhando com colostro de éguas 

também encontraram correlaç~es altas destes dois parâmetros, 

com IgG sérico em potros. 
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Nas Tabelas 7 e 8 pode-se observar as 

concentraçtles finais de 19 de cada um dos "pools" armazenados 

para o experimento e as quantidades médias, em gramas, de 19 

fornecidas diariamente aos animais que receberam colostro, 

dos tratamentos 3 e 4. As quantidades de Ig fornecidas 

diariamente pelo colostro aos bezerros dos tratamentos T3 e 

T 4 variaram de 6,46 g/dia a 136,32 g/dia, com média geral de 

93,08 g/dia. 

Tabela 7. Densidade específica e concentraç~o final (mg/ml) 

pool de 

colostro 

pooI 1 

pooI 2 

pool 3 

13001 4 

pool 5 

pooI 6 

pool 7 

pool 8 

pooI 9 

pooI 10 

pool 11 

pooI 12 

pool 13 

de imunogIobulinas dos 33 "pooIs" 

experimento. 

Densidade 

coletados para o 

Concentraç~o 

específica final de Ig (mg/ml) 

1,060 85,48 

1,047 52,36 

1,043 47,38 

1,055 81,94 

1,060 94,68 

1,028 10,77 

1,042 43,23 

1,030 15,21 

1,050 60,01 

1,056 80,09 

1,060 89,88 

1,057 81,84 

1,067 100,51 

(continua) 
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Tabela 7. Continuaç~o. 

pooI de Densidade Concentr-aç~o 

colostr-o especifica final de 19 (mg Iml ) 

pooI 14 1,067 102,11 

pooI 15 1,058 71,18 

pooI 16 1,049 61,86 

pool 17 1,046 48,62 

pooI 18 1,050 62,01 

pooI 19 1,053 64,85 

pooI 20 1,062 90,17 

pooI 21 1,052 67,90 

pooI 22 1,059 88,13 

pool 23 1,059 83,33 

pooI 24 1,065 104,21 

pooI 25 1,069 113,60 

pooI 26 1,061 90,82 

pooI 27 1,066 105,16 

pooI A 1,055 75,54 

pooI B 1,061 78,82 

pooI C 1,043 52,98 

pooI D 1,051 63,75 

pooI Calumby 1,056 77,29 

pooI Fl. 73,30 

l. N~o foi medida a densidade, USOLI-se como concentl'""aç~o a 

média das concentr-açbes finais. 
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Tabela 8. Quantidades médias de Ig, em gramas, fornecidas aos 
animais através dos "pools" de colostro, durante os 
primeiros 30 dias do período experimental. 

Tratamento 3 Tratamento 4 
Idade (dias) 

Média D.Padr~o Média D.Padr~o 

2 64,81 38,00 61,28 37,48 

3 78,28 30,76 81,29 36,74 
4 92,08 22,33 84,76 36,73 

5 86,92 23,56 84,76 36,73 
6 81,78 33,63 92,02 24,40 
7 80,90 26,01 97,71 22,46 

8 78,81 28,00 101,21 24,41 
9 82,40 25,81 106,92 18,83 

10 83,96 31,59 109,33 13,88 
11 73,39 30,79 104,55 10,02 
12 74,95 32,60 108,47 9,81 

13 76,76 35,24 104,21 20,61 

14 80,40 34,41 99,57 36,60 
15 79,48 34,13 116,13 14,57 
16 71,80 38,62 112,41 16,39 
17 85,67 33,06 113,42 16,95 

18 82,46 31,01 110,44 27,74 
19 93,92 21,44 104,54 29,03 
20 94,33 22,71 99,22 37,63 
21 82,95 33,66 101,37 37,40 
22 95,67 19,63 100,85 40,62 

23 96,86 24,62 94,04 45,07 
24 106,34 22,38 90,33 51,35 
25 106,74 20,02 81,48 42,56 
26 97,96 24,08 108,24 31,10 
27 97,19 22,58 106,13 29,54 
28 95,57 23,35 104,14 31,05 
29 86,90 37,67 104,84 31,79 
30 91,02 36,45 108,86 27,42 

Média 86,26 28,90 99,90 28,93 

Média geral 93,08 g/dia, variaç~9 de 6,46 a 136,32 g/dia. 
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Cada "pool" homogenizado era ent~o colocado em 

sacos plásticos já nas doses certas a serem oferecidas (0,6 

1) por refeiç~o, e posteriormente foram armazenados em galbes 

plásticos com capacidade de 3 a 5 litros. Depois de colocados 

nos recipientes eram identificados e congelados em freezer. 

Estes "pools" eram descongelados um dia antes de serem 

oferecidos, na quantidade para suprir os animais que seriam 

alimentados no dia seguinte. Devido a picos de grande 

concentraç~o de nascimentos de animais num só período, 

ocorreram falhas em algumas refeiç~es. No tratamento 3, o 

animal de número 3 deixou de receber a porç~o de colostro da 

primeira refeição do 29Q dia, o animal de numero 4, 

recebeu esta primeira refeiç~o no 16Q dia e, na porç~o da 

primeira refeiç~o do 17Q dia, recebeu apenas meia dose. O 

animal de número 5 deixou de receber a porç~o de colostro da 

primeira refeiç~o no 7Q, 8Q e 9Q dias. No tratamento 4, o 

animal de número 2 n~o recebeu a porç~o da manh~ do 21Q e 23Q 

dias e a primeira refeiç~o do 22Q dia continha apenas meia 

dose de colostro, enquanto que o animal de número 3 n~o 

recebeu a de colostro das primeiras refeiçtfes 

referentes aos 189 e 20Q dias, e no 19Q dia recebeu apenas 

meia dose da porç~o da refeiç~o matinal. 
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3.5. Amostragem de sangue 

As amostras de sangue eram retiradas da veia 

jugular de cada bezerro e acondicionadas em tubos de 

centrífuga, onde o sangue era centrifugado e o soro 

resultante deste processo era transferido para 2 frascos, 

identificados com o nú~ero e idade do animal e congelados à 

temperatura de -20=C, até serem analisados. As amostras 

sanguíneas de cada animal foram tomadas nas seguintes idades: 

3; 5; 10; 15; 17; 20; 22; 25; 30; 40; 50 e 60 dias. 

3.6. Amostragem de fezes 

As amostras de fezes de cada animal eram 

coletadas diariamente, no período de 3 a 30 dias de idade. Em 

segida eram classificadas com tabelas de campo para 

parâmetros de cor, consistência, presença de muco e de sangue 

nas fezes, de acordo com o sistema empregado pelo AFRC 

(Agricultural and Food Research Council-Inglaterra) (Tabelas 

9,10,11 e 12). 



Tabela 9. Classificaç~o de consistência fecal. 

Pontos 

° 

Desc~iç~o das ca~acte~ísticas 

Fezes firmes e fo~madas. 

Fezes moles: pe~dem a fa~ma sob~e 

supe~fície plana. 

69 

Fezes semi-líquidas: fluem lentamente 
de um ~ecipiente. 

3,0 Fezes líquidas: fluem ~apidamente. 

4,0 Fezes aquosas. 

Obs.: Meio ponto foi emp~egado quando necessá~io. 

Tabela 10. Classificaçao de cor fecal. 

Pontos CORES 

° Ma~~on/ma~~on esve~deado 

0,5 Amarelo/marran 

1, ° Ve~de 

1,5 Cinza 

2,0 Bege ou amarelo 

2,5 Bege/creme ou amarelo/creme 

3,0 Creme ou b~anco 



Tabela 11. Classificaç~o da p~esença de muco nas fezes. 

Pontos 

o 

1 

2 

3 

Desc~iç~o das ca~acte~ísticas 

Aus~ncia de muco. 

Sinais da p~esença de muco. 

P~esença de pequena quantidade 

de muco. 

P~esença de g~ande quantidade 

de muco. 

Obs.: Meio ponto foi emp~egado quando necessá~io. 

Tabela 12. Classificaç~o da p~esença de sangue nas fezes. 

Pontos 

o 

1 

2 

3 

Desc~iç~o das ca~acte~í5tica5 

Aus~ncia de sangue. 

Sinais da p~esença de sangue. 

P~esença de pequena quantidade 

de sangue. 

P~esença de g~ande quantidade 

de sangue. 

Obs.: Meio ponto foi emp~egado quando necessá~io. 
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3.7. Comportamento e desempenho 

No no período de 3 a 30 dias os animais eram 

diariamente avaliados quanto à disposiç~o, hidrataçâ'o e 

apetite, procurando-se verificar a relaç~o entre estes dados 

e a ocorrência de fezes anormais. As temperaturas também 

foram registradas diariamente e foi certificado se o estado 

febril dos animais estava associado à inapetência e 

desidrataç~o. 

o peso corporal dos bezerros foi registrado ao 

nascimento e nas seguintes idades: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 

50 e 60 dias. 

3.8. Análise das amostras 

A quantificaçâ'o da~ Ig séricas dos bezerros às 

48 horas de vida, feita para separar os animais nos grupos 

alto ou baixo, baseou-se no método descrito por McEVAN et aI. 

( 1970) , que se refere à leitura espectrofotométrica da 

turvaçâ'o obtida da reaçâ'o das imunoglobulinas com o sulfato 

de zinco, A água 

utilizada foi destilada e mantida em ebuliçâ'o por 20 minutos, 

para evitar a presença de CO= que influencia a turvaç~o. Para 

manter as soluç~es livres de CO2 , montou-se um sistema com 

tubos de látex e pipetadores, de maneira que todo ar 
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consumido na operaç~o borbulhava em soluç~o de NaOH antes de 

entrar no circuito fechado. A temperatura ambiente foi 

estabilizada entre 19 e 20=C durante as reaçOes e leituras. 

Procedeu-se à leitura da absorbância no 

espectrofotômetro (Coleman Junior 2), em comprimento de onda 

de 660 nm, após a adiç~o de 100 microlitros da amostra de 

soro a 6 ml de ZnS04.7H~O e incubaç~o por 60 minutos. 

Para a quantificaç~o da 19 sérica obtida nas 

amostras de sangue retiradas nas demais idades dos bezerros 

foi utilizado o método de imunodifus~o radial, técnica 

descrita por MANC1N1 et aI. (1965). Neste método procedeu-se 

a leitura do diâmetro formado pela reaç~o do anticorpo da 

amostra com o anti 19G em meio de agar, comparando-se com 

diâmetros padrOes previamente estabelecidos. Trezentas e 

oitenta e quatro amostras foram analisadas, com repetiç~o. 

Para construç~o da curva padr~o foi utilizada 19G da Sigma 

Chemical Company - USA. O agar foi preparado com Tris-HCI (pH 

= 8,0), colocado em ebuliç~o até se tornar transparente, após 

o que permaneceu em banho-maria a 56°C até a distribuiç~o 

sobre as placas de vidro. Além da placa de curva padr~o, 

todas as placas das amostras continham duas concentraçôes 

padrÔes, para que pudessem ser avaliadas as variaçbes entre 

placas. As amostras cujas repetiçôes variaram acima de 51. 

foram feitas novamente. A leitura do diâmetro das reaçôes foi 

feita após 24 horas, à temperatura de 5 Q C. Conforme as 
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baterias de amostras foram sendo analisadas obtiveram-se as 

equaçOes, seguindo-se o modelo abaixo: 

onde: 

y = ax + b, 

y = concentraç~o de 19G sérica em mg/ml; 

x = diâmetro da reaç~o; 

obtendo-se o coeficiente r de correlaç~o médío de 

0,9975. 

A quantificaç~o da proteína total sérica foi 

feita pelo método de biureto, descrito por REINHOLD (1953). 

Amostras de 100 microlitros de soro foram adicionadas a 4,9 

ml de NaOH (0,75N) e 1 ml de biureto reativo. A mistura foi 

agitada em VORTEX e depois de 20 minutos de reaç~o foi feita 

a leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 545 

nm. As concentraçOes ~e proteína sérica em g/100 ml foram 

obtidas através da curva padr~o, pré-estabelecida com várias 

concentraçôes padrôes. 

A separaç~o da albumina foi feita em fitas de 

acetato de celulose usadas na eletroforese. A diferença de 

potencial usada foi de 200 volts por 20 minutos, e 

utilizou-se como tamp~o o barbital sódico a 8,40 g/l, 

TRIS+glicina+pirofosfato. No final do processo de separaç~o 
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as fitas foram imersas em corante Ponceau - S por 10 minutos, 

sendo depois lavadas em água e descoloridas em ácido acético 

à 51. para o procedimento da leitura das amostras em 

densitômetro. As quantidades de albumina foram deduzidas pela 

concentraç~o de proteína sérica de cada animal, tomando-se 

por base os resultados das análise de soro em eletroforese, 

com a qual se obteve as porcentagens desta fraç~o protéica. 

3.9. Delineamento experimental e análise estatística 

A análise estatística dos dados foi conduzida 

de acordo com o delineamento experimental em parcelas sub-

divididas, em fatorial 2x2, considerando 2 grupos (alto e 

baixo) e 2 níveis de colostro (presente e ausente na dieta), 

sendo as medidas repetidas na tempo (idades) 

como sub-parcelas. 

Para execuç~o das análises, 

consideradas 

empregou-se o 

programa estatístico SAS (sexta vers~o - USA - 1987), onde os 

parâmetros séricos foram submetidos à análise de variância e 

comparaçôes de médias quando necessário para níveis de 

colostro (presente ou n~o de colostro na dieta), grupos (alto 

ou baixo), idades e interaçôes (colostro x idade, colostro x 

grupo, grupo x idade e colostro x grupo x idade). 
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For-am feitas análises de var-iância e 

covar-iância, além do teste de médias quando necessár-io (Teste 

t) , par-a as var-iáveis peso e ganho de peso. Também for-am 

feitas equaçOes de r-egress~o par-a o período experimental, 

verificando a interfer~ncia da imunoglobulina G inicial. 

Análise par-a 

C1AGR1-ESALQ 

Os testes n~o par-amétr-icos do Sistema 

Estatística N~o Paramétr-ica (SENP) 

for-am utilizados para as análises 

de 

do 

das 

car-acter-isticas fecais, sendo feitos para cada data de coleta 

de fezes. 

Par-a a pr-oteina total, 19G e ~lbumina foram 

calculados os maiores e menores valores observados e idade de 

ocorr-ência destes valor-es, fazendo-se as análises de 

variâncias dos mesmos, assim como dos valores inicial, final 

e demais idades. Onde a diferença observada foi 

significativa, 

Tukey. 

as médias 

For-am feitas 

foram compar-adas pelo Teste de 

algumas corr-elaçOes (Pearson e 

Spearman), para parâmetr-os sér-icos e de desempenho. 

Par-a determinar o compor-tamento das variáveis 

PT sérica, albumina e 19G séricas foram traçadas regressÔes 

lineares e n~o lineares ·e suas r-espectivas equaçees. As 

regressôes lineares par-a cada uma das variáveis n~o foram 

significativas. 

adequados para 

Concluiu-se, ent~o que os únicos modelos 

descrever o comportamento das variáveis PT, 

19G e Albumina sér-icas em funç~o da idade foram os modelos 
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n~o lineares do tipo potência, obtidas pelo método de DUD, 

onde o processo é interativo para se chegar ao critério de 

convergência. As equaç~es obtidas s~o do tipo assintóticas, e 

foram usados intervalos de confiança para assegurar a 

significância das mesmas. o teste Ryan-Einot-Gabriel-Welsch 

Multiple Range Test foi usado para testar a diferença entre 

as equaçOes dos 4 tratamentos. Todos estes procedimentos 

pertencem ao SAS/STAT GUIDE FOR PERSONAL COMPUTERS, version 

6-SAS INSTITUTE-USA-1987. 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

4.1. Parâmetros séricos 

4.1.1. Proteína total (PT) 

Na Tabela 13 est~o ap~esentadas as 

concentraç~es médias de PT sérica dos bezer~os para cada um 

dos tratamentos (grupo x colostro). As Figuras 1, 2 e 3 

mostram as flutuaçOes de PT para os fatores g~upo e colostro, 

e a interaç~o grupo x colostro no decorrer do período 

experimental. Os dados originais s~o apresentados nos 

Apêndices 2 a 5. No tratamento 1 (alto/sem), o animal número 

2 morreu antes de completar 45 dias de idade, no tratamento 2 

(baixo/sem), o animal número 2 morreu antes de completar 50 

dias de idade e no tratamento 4 (baixo/sem), o animal número 

5 morreu aos 54 dias de idade. 



Tabela 13. Concent~aç~o média de 

t~atamentos. 

T~at. 1 

Idade 

Média DP 

3 8,32 ± 0,79 

5 7,77 ± 0,87 

10 7,43 ± 1,40 

15 6,58 ± 0,80 

17 6,83 ± 1,55 

20 6,57 ± 0,76 

22 6,31 ± 0,59 

23 6,18 ± 0,40 

30 6,09 ± 0,47 

40 5,97 ± 0,97 

50 5,88 ± 0,62 

60 6,37 ± 0,50 

Média 6,69 ± 0,81 

T~at. 1: g~upo alto/lei te 

T~at. 2: grupo baixo/leite 

T~at. 3: g~upo alto/colost~o 

T~at. 4: g~upo baixo/colost~o 
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p~oteína total sérica (g/l00ml) pa~a os quat~o 

T~at. 2 T~at. 3 T~at. 4 

Média DP Média DP Média OP 

6, ::>8 ± 0,91 8,92 ± 0,90 6,85 ± 0,82 

6,28 ± 0,88 8,61 ± 0,96 7,04 ± 0,82 

6,10 ± 0,68 7,75 ± 0,39 6,95 ± 0,69 

5,71 ± 0,70 7,48 ± 0,85 6,73 ± 0,48 

5,85 ± 0,76 7,?7 ± 0,69 6,93 ± 0,45 

5,95 ± 0,74 7,38 ± 0,48 6,99 ± 0,39 

5,91 ± 0,97 7,45 ± 0,34 6,86 ± 0,34 

5,81 ± 0,83 7,28 ± 0,39 6,96 ± 0,58 

5,59 ± 0,70 7,38 ± 0,39 7,12 ± 0,43 

5,81 ± 0,80 6,82 ± 0,49 6,79 ± 0,26 

5,93 ± 0,87 7,10 ± 0,55 7,::>3 ± 1,05 

6,05 ± 0,82 6,89 ± 0,59 7,45 ± 0,88 

5,95 ± 0,80 7,53 ± 0,59 7,00 ± 0,60 
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Através da análise de variância constatamos 

que houve ,diferença significativa para asconcentraç~es 

séricas de PT entre os animais dos grupos alto e baixo (p = 

0,0033). O fato dos animais terem recebido colostroou leite 

na dieta, também influiu significativamente no valor da PT 

sérica (p = 0,0001), porém a interaç~o dos dois fatores 

citados acima (grupo x colostro) n~o foi significativa para 

valores de PT sérica dos animais estudados (p = 0,5512). 

Pelas médias gerais obtidas verifica~se que os 

animais que apresentaram valores de 19 mais altos nas 

primeiras 48 horas de vida (grupo alto) tiveram valor médio 

de PT sérica maior (7,13 g/100 ml), quando comparados aos 

animais do grupo baixo, isto é, com valores de 19 inicial 

igual a 6,48 g/100 ml. 

Os animais que receberam colostro na dieta 

apresentaram uma média geral de 7,27 g/100 ml de PT sérica, 

superior a dos bezerros do grupo controle (leite), que foi de 

6,33 g/100 ml. Estes resultados indicam que n~o houve 

variaç~o na condiç~o de PT com valores médios mais elevados 

para animais que receberam colostro na dieta, comparando com 

bezerros que recebaram leite. A flutuaç~o de PT nestas duas 

condiç~es, colostro e leite, n~o permite a detecç~o de uma 

migraç~o diferenciada de 

luz do intestino. 

proteínas séricas sitêmicas para a 

As interaç~es grupo x idade (p = 0,0001) e 

colostro x idade (p = 0,0496), foram significativas, enquanto 
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a interaç~o grupo x colostro x idade n~o o,foi (p = 0,5860), 

mostrando um comportamento 

nas várias determinaçbes. 

independente entre estes fatores 

Na primeira data experimental, 3 

dias de idade, foi constatada uma diferença significativa 

entre os grupos alto e baixo (p = 0,0001), com diferença de 

médias de PT sérica de 8,62 g/100 ml para os animais do grupo 

alto, superior à encontrada no grupo baixo, que foi de 6,658 

g/100 ml, como era de se esperar, uma vez que os animais 

foram separados em grupos alto e baixo com base na 

determinaç~o de 19, que representa parte de PT. Esta 

superioridade das médias de PT sérica encontradas nos animais 

do grupo alto em relaç~o ao grupo baixo também foi 

significativa aos 5 dias (p = 0,001) com médias de 8,19 g/100 

ml e 6,66 g/100 ml; aos 10 dias (p = 0,0019) com médias de 

7,588 g/100ml e 6,528 g/100 ml; aos 15 dias (p = 0,0044) com 

médias de 7,026 g/100 ml e 6,240 g/100 ml; aos 20 dias (p = 

0,0270) com médias de 6,978 g/100 ml e 6,470 g/100 ml e aos 

30 dias (p = 0,00462) com médias de 6,470 g/100 ml e 6,359 

g/100 ml, respectivamente para grupo alto e baixo em todas as 

idades. Para os valores de PT sérica aos 60 dias de idade, 

entre os animais dos gru~os alto e baixo, n~o houve diferença 

significativa (p = 0,6601). 

Entre os animais dos tratamentos que receberam 

colostro e leite (T~ houve diferença 

significativa na primeira data experimental, 3 dias de idade 

(p = 0,0647), indicando uma superioridade do grupo de animais 

pertencentes aos tratamentos com colostro na dieta (7,928 
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g/100 ml) sob~e os beze~~os pe~tencentes aos t~atamentos com 

leite (7,351 g/100 mil. Aos 5 dias de idade a dife~ença 

também foi significativa ent~e os animais que ~ecebe~am 

colost~o ou leite (p = 0,0160), com médias de 7,827 g/100 ml 

pa~a os beze~~os que ~ecebe~am colost~o e 7,025 g/100 ml pa~a 

os animais que n~o ~ecebe~am. Esta superioridade no valo~ da 

'média de PT sé~ica dos animais que ~ecebe~am colost~o também 

foi obse~vada aos 15 dias (p = 0,0009) com médias de 7,104 

g/100 ml e 6,162 g/100 ml; aos 17 dias (p = 0,0309) com 

médias de 7,112 g/100 ml e 6,344 g/100 ml; aos 22 dias (p = 

0,0003) com médias de 7,157 g/100 ml e 6,110 g/100 ml; aos 25 

dias (p = 0,0001) com médias de 7,118 g/100 ml e 5,994 g/100 

ml; aos 30 dias (p = 0,0001) com médias de 7,252 g/100 ml e 

5,842 g/100 ml; aos 40 dias (P = 0,0008) com médias de 6,830 

g/100 ml e 5,922 g/100 ml; aos 50 dias (p = 0,0001) com 

médias de 7,218 g/100 ml e 5,906 g/100 ml e finalmente pa~a 

os valo~es finais aos 60 dias de idade esta dife~ença também 

foi significativa (p = 0,0012), com médias de 7,151 g/100 ml 

e 6,211 g/100 ml, ~espectivamente pa~a os animais que 

~ecebe~am colost~o e leite. 

o nível de PT dos animais que ~ecebe~am 

colost~o suplementa~, compa~ado com os beze~~os que ~ecebe~am 

leite, foi supe~io~ na maio~ pa~te das datas expe~imentais, 

suge~indo uma influência das imunoglobulinas do colost~o 

p~esente no t~ato digestivo sob~e a concent~aç~o sistêmica da 

p~oteína total. 

\ 



85 

Houve dife~ença significativa ent~e o meno~ 

valo~ médio de PT sé~ica encont~ado nos animais do g~upo alto 

e baixo (p = 0,0822) e nas idades de oco~~ência destes 

valo~es (p = 0,0012), sendo 6,088 g/100 ml aos 40 dias pa~a 

os animais do g~upo alto e 5,736 g/100 ml aos 20 dias pa~a os 

animais do g~upo baixo. Estes ~esultados suge~em que o nível 

inicial de 19 foi impo~tante na passagem de imunidade exógena 

pa~a endógena, uma vez que os animais do g~upo baixo 

inicia~am sua p~oduç~o de 19 mais cedo do que os animais do 

g~upo alto, o que pode se~ visto at~avés da data de 

oco~~ência do valo~ mínimo. Ent~e os animais que ~ecebe~am 

leite ou colost~o a dife~ença do meno~ valo~ médio de PT 

sé~ica encont~ada também foi significativa (p = 0,0002), mas 

as idades de oco~~ência destes valo~es n~o (P = 0,5479). 

Conside~ando os animais que ~eceberam colost~o ou leite, os 

meno~es valo~es de PT sé~ica ~egist~ados, fo~am 6,325 g/100 

ml e 5,499 g/100 mI, que ocor~e~am aos 30 dias pa~a os dois 

g~upos. A inte~aç~o g~upo x colostro (t~atamentos) n~o foi 

significativa ent~e os meno~es valo~es médios de PT sérica, 

nem nas idades de oco~~ência destes valo~es. Po~ estes dados 

tem-se a confi~maç~o de 

passagem da fase exógena 

que foi mais impo~tante pa~a 

(p~oteç~o passiva adqui~ida 

a 

do 

colostro) pa~a endógena (imunidade ativa), o fato dos animais 

pe~tence~em ao g~upo alto ou baixo, do que a p~esença ou n~o 

de colost~o na dieta. Quanto mais alto o valo~ inicial de 19 

mais longo foi o pe~íodo de catabolismo p~otéico. 
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Para demonstrar o comportamento da PT sérica 

ao longo do período experimental foram usadas reg ressOes n~o 

lineares estimadas para a variável em funç~o da idade, 

obtidas via método da secante ou DUD (SAS/STAT Guide for 

Personal Computers Version 6 - 1987), com convergência de 

aproximadamente 10 interaç~es em quase todos os tratamentos. 

Cabe assinalar que foram ajustadas também regress~es lineares 

para a variável PT nos 4 tratamentos, as quais n~o foram 

significativas. Conclue-se ent~o que os únicos modelos 

adequados para descrever o comportámento da variável em 

funç~o da idade para cada tratamento foram os modelos n~o 

lineares do tipo potência, isto é, PT = idade 13 1.. As 

equaçOes para cada tratamento podem ser vistas a seguir, 

apresentados também os respectivos intervalos assintóticos de 

confiança de 95% para o parâmetro estimado. 
I 

Tratamento 1: ~roteina = 9,41 idade-':>' 1.~, 

com intervalos de confiança de 8,63 a 10,19 para o 

coeficiente 8 0 e de -0,15 a -0,09 para o coeficiente 81.' 

Tratamento 2: Proteína = 6,48 idade-o. '3':>, 

com intervalo de confiança de 5,89 a 7,08 para 8 0 e d~ -0,06 

a -0,01 para 81.' 

Tratamento 3: Proteina = 9,71 idade-o. 1.8 , 

com intervalo de confiança de 9,16 a 10,24 para o coeficiente 

8 0 e de -0,01 a -0,07 para 8 1 , 

Tratamento 4: Proteína = 6,73 . idadeO o0 1., com 

intervalo de confiança de 6,28 a 7,187 para 8 0 e de 0,01 a 

0,03 para 8 1 , 
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Para os tratamentos 1, 2 e 3 pode-se observar 

que os valores de B:t. saro negativos, indicando uma queda 

diária ajustada no nível de PT (g/100 ml), sendo esta queda, 

provavelmente, uma consequê"nc ia do catabolismo das 

imunoglobulinas que s~o adquiridas passivamente via colostro, 

e como as Ig perfazem geralmente de 20 a 401. do total de PT 

este fato refletiu no comportamento encontrado por esta 

variável, o que está de acordo com o encontrado em TENNANT et 

aI., 1969; HUSBAND et aI., 1972; MACHADO NETO & d'ARCE, 1979; 

FAGLIARI et aI., 1983; MACHADO NETO et aI., 1986. Já o valor 

do coeficiente B:t. encontrado para o tratamento 4 foi 

positivo, descrevendo a PT sérica como levemente crescente 

para os animais deste grupo ao longo do período experimental. 

Por outro lado, foi interesse estudar se as 

equaç~es estimadas apresentavam diferenças nos tratamentos 

para a variável de resposta em particular. Para tal fim foram 

obtidas através das equaçOes de PT dois conjuntos de valores 

para cada tratamento, o dos valores preditos e dos 

respectivos resíduos. Considerados agora como novas variáveis 

de resposta, eles foram comparados mediante uma análise da 

variância com uma só fonte de variaçaro, a dos 4 tratamentos, 

com 4 níveis. Os resultados desta análise indicaram que p~ra 

a variável PT as equaç~es apuram conjuntos diferentes de 

valores estimados para os 4 tratamentos, com confiança de 

991., mbstrando portanto que a interaçaro grupo x colostro foi 

significativa no valor estimado de PT, 

observado pela Figura 4. 

que pode ser melhor 

"'; 
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4.1.2. Albumina sérica 

Na Tabela 14 est~o apresentados os níveis 

médios de albumina sérica nas diferentes idades, para cada um 

dos tratamentos (grupo Y. colostro}. As Figuras 5 e 6 mostram 

a flutuaç~o da albumina sérica no período experimental para 

os fatores colostro e interaç~o grupo x colostro. 

originais est~o nos Apêndices 6 a 9. 

Os dados 

A análise de variância para o delineamento 

experimental evidenciou diferença significativa para os 

valores de concentraçbes séricas de albumina encontrados nos 

animais que receberam colostro comparados aos que receberam 

leite (p = 0,0596). N~o houve diferença significativa para a 

variável entre os animais do grupo alto ou baixo, nem para as 

interaçbes grupo x colostro, grupo x idade, colostro x idade 

ou grupo x colostro x idade, 

independente de cada um destes 

experimento. 

indicando um comportamento 

fatores no decorrer do 

Através da análise de variância constatou-se 

que a média de albumina sérica obtida pelos animais que 

receberam colostro (3,23 g/100 ml) foi significativamente 

superior (p = 0,0596) 

(3,03 g/100 ml). 

à média dos animais do grupo controle 
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Tabela 14. Concentraç~o média de albumina sérica (g/l00ml) para os quatro tratamentos. 

Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 

Idade 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

"7 

-' 2,86 ± 0,34 2,83 ± 0,57 3,00 ± 0,24 3,09 ± 0,45 

5 2,72 ± 0,85 2,80 ± 0,59 2,82 ± 0,45 3,20 ± 0,82 

10 2,94 ± 0,70 2,83 ± 0,55 3,01 ± 0,34 2,76 ± 1,02 

15 2,96 ± 0,67 2,68 ± 0,45 3,01 ± 0,55 3,17 ± 0,58 

17 2,96 ± 0,43 2,97 ± 0,50 3,00 ± 0,35 2,79 ± 1,10 

20 2,89 ± 0,52 3,42 ± 0,81 3,23 ± 0,68 3,50 ± 0,47 

22 2,84 ± 0,43 3,29 ± 0,63 3,11 ± 0,59 3,88 ± 0,77 

23 3,04 ± 0,51 3,24 ± 0,59 3,41 ± 0,38 3,30 ± 0,46 

?>O 2,92 ± 0,50 3,07 ± 0,71 3,78 ± 0,70 3,78 ± 0,61 

40 3,19 ± 0,59 3,06 ± 1,04 3,30 ± 0,34 3,63 ± 0,74 

50 3,17 ± 0,44 3,26 ± 0,91 3,31 ± 0,53 3,34 ± 0,66 

60 3,24 ± 0,56 3,34 ± 0,51 3,37 ± 0,73 3,19 ± 0,56 

Média 2,98 ± 0,55 3,06 ± 0,65 3,20 ± 0,46 3,30 ± 0,69 

Trat. 1 : grupo alto/leite 

Trat. 2: grupo bai><o/lei te 

Trat. 3: grupo alto/colostro 

Trat. 4: grupo bai><o/colostro 
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diferença significativa entre as N~o houve 

médias de albumina sérica encontradas para grupo, colostro e 

interaç~o grupo x colostro na data inicial de 3 dias, nem na 

final, 60 dias, porém a diferença foi significativa entre os 

animais que receberam colostro ou leite para a média de 

albumina sérica observada aos 30 dias de idade (p = 0,0017), 

com médias de 3,776 g/100 ml para os animais que receberam 

colostro na dieta e 2,998 g/100 ml para os bezerros privados 

deste alimento. 

Segundo GUYTON (1978) a albumina representa a 

maior proteína total sérica é a principal 

responsável pela manutenç~o da press~o osmótica no soro 

sanguíneo, podendo variar sua concentraç~o de acordo com as 

flutuaçtles de outras classes de proteínas séricas. No 

presente experimento observou-se que os animais dos 

tratamentos que receberam leite apresentaram valores de 

albumina sérica menores do que os pertencentes aos 

tratamentos que receberam colostro, mesmo fato ocorrido em 

relaç~o aos valores de PT sér ica, onde os animais 

receberam leite apresentaram valores inferiores 

alimentados com colostro. 

Também par.a a variável albumina 

ajustadas regresstles n~o lineares pelo método DUD, 

que 

aos 

foram 

para 

descrever o comportamento desta variável em funç~o da idade 

para cada tratamento, e as equaçOes n~o lineares com seus 
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~espectivos inte~valos assintóticos de confiança de 951. s~o 

ap~esentadas a segui~: 

T~atamento 1: Albumina = 2,55 idade"":'" r:>!!!:'> , 

com inte~valos de 2,19 a 2,90 pa~a o coeficiente Bo e de 0,01 

a 0,10 pa~a B1 0 

T~atamento 2: Albumina = 2,56 idade"'o. ':'6, 

com inte~valos de confiança de 2,12 a 2,98 pa~a Bo e de 0,01 

a 0,12 pa~a B1 0 

T~atamento 3: Albumina = 2,65 idade ... o.0 6 , 

com inte~valos de confiança de 2,31 a 2,98 pa~a Bo e de 0,02 

a 0,11 pa~a B1 0 

T~atamento 4: Albumina = 2,83 idade"";'· .:,~, 

com inte~valos de confiança de 2,34 a 3,31 pa~a Bo e de 0,01 

a 0,10 pa~a B1 0 

Como pode-se obse~va~, os expoentes encon-

t~ados nas 4 equaç~es ap~esentam valo~es positivos, o que 

pode desc~eve~ o compo~tamento da albumina como levemente 

c~escente ao longo do pe~iodo, podendo significa~ uma 

compensaç~o do catabolismo que 

inicialo 

oco~~e com Ig no pe~iodo 

At~avés das equaç~es de albumina fo~am obtidos 

dois conjuntos de valo~es pa~a cada t~atamento, o dos valo~es 

p~editos e dos 

uma análise de 

(t~atamentos), 

indica~am que 

~espectivos ~esíduos, e compa~ados mediante 

va~iância com somente uma fonte de va~iaç~o 

com 4 níveis. Os ~esultados desta análise 

pa~a a va~iável albumina o compo~tamento dos 
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valores preditos apresentou uma diferença significativa entre 

os tratamentos 1 e 2 quando comparados aos tratamentos 3 e 4, 

como pode ser observado pela Figura 7. 

4.1.3. lmunoglobulina sérica (lg6) 

Na Tabela 15 est~o apresentadas as concen-

traçôes médias de IgG sérica nas diferentes idades, para cada 

um dos tratamentos (grupo x colostro). As Figuras 8,9 e 10 

mostram a flutuaç~o da 19G sérica na fase experimental para 

grupo, colostro e interaç~o grupo x colostro. Os dados 

originais est~o nos Apêndices 10 a 13. 

Pela análise de variância verificou-se 

diferença significativa entre animais dos grupos alto e baixo 

(p = 0,0001) e na interaç~o grupo x idade (p = 0,001). 

A média geral da concentraç~o de IgG 

encontrada nos animais do grupo alto foi de 33,46 mg/ml, 

significativamente superior à encontrada para os animais do 

grupo baixo, que foi de 21,46 mg/ml. Nos animais do grupo 

alto ou baixo a diferença foi significativa para os valores 

de IgG sérica na primeira data experimental, 3 dias (p = 

0,0001) , onde a média da concentraç~o de 19G dos animais 

pertencentes ao grupo alto (46,89 mg/ml) foi significa-

tivamente superior à média dos bezerros do grupo baixo (28,58 

mg/ml), o que já era esperado, uma vez que os animais foram 

agrupados no grupo alto ou baixo de acordo com o resultado 
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obtido pela análise sérica 

superioridade na média de 

dos valores iniciais de 
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Ig8. A 

Ig8 dos bezerros do grupo alto em 

relaç~o ao grupo baixo manteve-se durante todas as idades do 

período experimental: aos 5 dias (p = 0,0001) com médias de 

44,43 mg/ml e 28 26 mg/ml; aos 10 dias (p = 0,0001) com 

médias de 42,25 mg/ml e 24,05 mg/ml; aos 15 dias (p = 0,0001) 

com médias de 34,41 mg/ml e 20,37 mg/ml; aos 17 dias (p = 

0,0001) com médias de 36,05 mg/ml e 20,84 mg/ml; aos 20 dias 

(p = 0,0002}" com médias de 31,17 mg/ml e 20,19 mg/ml; aos 22 

dias (p = 0,0001) com médias de 31,49 mg/ml e 19,49 mg/ml; 

aos 25 dias (p = 0,0001) com médias de 29,41 mg/ml e 18,12 

mg/ml; aos 30 dias (p = 0,0003) com médias de 28,44 mg/ml e 

19,58 mg/ml; aos 40 dias (p = 0,0004) com médias de 26,88 

mg/ml e 18,17 

25,32 mg/ml e 

mg/ml; aos 50 dias (p = 0,0042) com médias de 

19,00 mg/ml e finalmente aos 60 dias (p = 

0,0981), com médias de 24,13 mg/ml para animais do grupo alto 

e de 21,31 mg/ml para animais do grupo baixo. 

A diferença pode ser devida ao fato de que 

bezerros que absorveram mais facilmente anticorpos do 

colostro nas primeiras horas de vida (grupo alto), 

continuaram a manter este nível mais alto no decorrer do 

período experimental. A variaç~o no nível de Ig8 absorvidas 

do colostro por animais pode ser muito grande, devido a 

vários fatores inerentes ao próprio colostro, ao animal e/ou 

ao manejo (EDWARDS et aI., 1972; ROBINSON et aI., 1988). 
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Tabela 15. Concentraç~o média de irrunoglotulina sérica (rng/ml) para os quatr-o tr-ata-

mentos. 

Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 

Idade 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

3 45,66 ± 5,37 30,69 ± 7,27 48,12 ± 0,12 26,47 ± 8,08 

5 43,48 ± 9,54 30,03 ± 7,21 45,37 ± 9,47 26,50 ± 8,57 

10 42,21 ± 11,20 24,69 ± 5,81 42,28 ± 8,66 23,40 ± 9,54 

15 32,22 ± 6,07 19,97 ± 3,99 36,59 ± 8,22 20,76 ± 7,02 

17 32,87 ± 5,72 21,95 ± 5,32 38,57 ± 9,43 19,73 ± 6,85 

20 30,17 ± 8,14 21,39 ± 4,21 32,16 ± 9,09 18,98 ± 6,97 

22 32,37 ± 7,90 20,17 ± 4,69 30,62 ± 9,36 18,80 ± 7,23 
...,..,. 
-'--' 28,28 ± 5,91 19,26 ± 4,21 30,54 ± 8,30 16,98 ± 6,52 

30 29,52 ± 5,41 21,01 ± 6,64 27,37 ± 6,94 18,16 ± 4,98 

40 25,78 ± 4,26 18,10 ± 7,09 28,98 ± 8,56 18,24 ± 5,73 

50 24,64 ± 5,49 19,22 ± 5,49 25,92 ± 6,73 18,81 ± 3,72 

60 24,44 ± 4,83 22,27 ± 4,46 23,84 ± 3,89 20,34 ± 4,57 

Média 32,64 ± 6,65 22,40 ± 5,53 34,20 ± 7,40 20,60 ± 6,65 
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Pela mesma análise de variância observa-se que 

a diferença n~o foi significativa para os valores de IgG dos 

animais que receberam colostro ou leite, nem na interaç~o 

colostro x idade, t~o pouco na interaç~o grupo x colostro na 

idade inicial (3 dias) , e nas idades e><perimentais 

subsequentes, durante os 60 dias do período experimental, 

mostrando um comportamento independente para cada um destes 

fatores ao longo das determinaç~es. 

MACHADO NETO & PACKER (1986) foram encontrados 

resultados significativamente superiores na concentraç~o 

sérica de IgG para os animais do tratamento que recebeu 

colostro por per iodo prolongado, quando comparado a 

tratamentos onde os animais só receberam este alimento nas 

primeiras 72 horas de vida. Os autores comentaram que a 

manutenç~o dos níveis mais elevados de IgG sérica observada, 

nos primeiros 30 dias de vida, pode estar relacionada com a 

presença de colostro na dieta por mais tempo, pois a IgG em 

maior concentraç~o no trato intestinal pode ter determinado 

uma proteç~o mais adequada, diminuindo, consequentemente, a 

necessidade de mobil.i,zaç~o da Ig sistêmica para a luz do 
, 

intestinGl. No presente trabalho, a ausência de diferença 

significativa no valor de Ig para a interaç~o colostro x 

idade, indica que n~o houve migraç~o detectável de Ig sérica 

para a luz do intestino, entre os animais que receberam 

colostro ou leite no per iodo pós-absortivo. A queda da 

concentraç~o ocorrida ao longo do período experimental foi 
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semelhante para os animais que receberam colostro ou leite, 

independente de pertencerem ao grupo alto ou baixo. Estes 

resultados obtidos para o parâmetro de 19 sérica confirma a 

discuss~o sobre PT no mesmo período, pois 19 é o elemento 

sérico que poderia determinar, por sua origem e capacidade de 

migraç~o, alteraç~es nos valores de PT. 

Houve diferença significativa entre os menores 

valores médios de 19G encontrados para os 9rupos alto e baixo 

(p = 0,0001), e também foi significativa a diferença entre as 

idades de ocorr~ncia destes valores (p = 0,0604), sendo que 

para os animais do grupo alto o menor valor encontrado foi de 

22,53 mg/ml aos 50 dias de idade, e para os animais do grupo 

baixo foi de 15,19 mg/ml aos 40 dias de idade. Considerando-

se esta data como uma indicaçao da passagem de imunidade 

exógena para endógena, fica evidente que os animais do grupo 

baixo começaram sua produç~o de imunoglobulina antes dos 

animais do grupo alto. Este fato está de acordo com alguns 

trabalhos encontrados na literatura (LOGAN et a I . , 

RIBEIRO et aI., 1983; MACHADO NETO et aI., 1986). 

1974; 

Estes 

resultados foram os mesmos que os encontrados para PT, pois 

Ig é uma importante parte da PT, que também passa neste 

período por uma fase de .flutuaç~o em funç~o da transiç~o 

natural de 19 sérica, de exógena para endógena. 

Entre os valores mínimos médios para os 

animais que receberam colostro ou n~o na dieta, a diferença 

n~o foi significativa (p = 0,9392) nem entre as idades de 
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ocorrência (p = 0,9732), que foi aos 40 dias para os dois' 

níveis, sendo 18,88 mg/ml o valor encontrado para os animais 

que receberam colostro e 18,76 mg/ml 

receberam leite na dieta. 

para os animais que 

Os menores valores de IgG sérica encontrados 

para os tratamentos n~o diferiram significativamente 

0,8754), nem as idades em que ocorreram (p = 0,7623). 

(p = 

Através dos valores médios maiores e menores 

observa-se que ocorreu um pico má~imo de IgG após a ingest~o 

-do colostro, seguido de uma queda que resultou no menor valor 

em torno dos 40 dias. Esta curva está de acordo com o que, 

geralmente, ocorre nos relatos encontrados na literatura, 

onde a queda de Ig é consequência da reduç~o de anticorpos 

adquiridos passivamente via colostro (HUSBAND et aI., 1972; 

PORTER, 1973; JEFFCOTT, 1974). Nesta fase, a flutuaç~o de IgG 

é fruto da interaç~o deste catabolismo de anticorpos com o 

in í'c io da produç~o endógena das imunoglobulinas e da 

transudaç~o das imunoglobulinas absorvidas via colostro para 

a luz do intestino. A diminuiç~o na concentraç~o de IgG em 

bezerros recém-nascidos foi também observada por BUSH et aI., 

1971; HUSBAND et aI., 

NETO et aI., 1989. A 

1972; RIBEIRO et aI., 

fase enctógena, segundo 

1983; MACHADO 

HUSBAND et aI. 

(1972) se inicia entre 8 e 16 dias após o nascimento para IgG 

e IgM, enquanto que para IgA o início se dá apenas aos 64 

dias de vida. 
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Análises de correlaç~o efetuadas entre PT e Ig 

séricas no terceiro dia de idade dos animais, demonstrou que 

houve correlaç~o positiva entre os parâmetros analisados (r = 

0,76), concordando com os resultados encontrados por MACHADO 

NETO & PACKER (1986), onde o coeficiente de correlaç~o entre 

PT e IgG encontrado para o período de 1 a 30 dias foi de 

0,789, e no período de 50 a 70 dias foi de 0,635. 

o comportamento da IgG sérica ao longo do 

período experimental foi verificado por equaç~es de 

regress~o, semelhantes às usadas para PT e albumina séricas 

e, neste caso, os modelos mais adequados para descrever a 

variável em funç~o da idade para cada um dos tratamentos 

também foram os n~o liheares do tipo potência. As equaç~es 

para os 4 tratamentos e seus respectivos intervalos 

assintóticos de confiança de 95% podem ser vistas a seguir: 

IgG = 61,29 idade-o • 22 , com intervalos 

de confiança de 53,81 a 68,79 para o coeficiente Bo e - 0,27 

a - 0,18 para B~. 

T2 : IgG = 37,26 idade-o.~e, com intervalos 

de confiança de 31,56 a 42,96 para o coeficiente Bo e de -

0,23 a - 0,12 para B~. 

T~: IgG = 65,39. idade- o • 23 , com intervalos 

de confiança de 56,49 a 74,29 para 8 0 e de - 0,28 a - 0,18 

para B~. 



106 

idade-';'".1.~ , com intel'"valos 

de confiança de 25,19 a 37,89 0,22 a - 0,08 

POI'" este método DUD de I'"egl'"ess~o n~o lineal'" 

pode-se obsel'"val'" que pal'"a as 4 equaçôes os coeficientes 

encontl'"ados s~o negativos, indicando um compol'"tamento 

decl'"escente dos valol'"es de 19G sél'"icos ao longo do 

expel'"imento. 

Foi estudado também se as equaçOes estimadas 

apl'"esentavam difel'"enças nos tl'"atamentos pal'"a a val'"iável 19G. 

Pelas equaç~es de Ig fOl'"am obtidos dois conjuntos de valol'"es 

tl'"atamento, o dos valol'"es e dos pal'"a cada 

I'"espectivos I'"esíduos. Considel'"ados como novas val'"iáveis de 

I'"esposta, fOl'"am compal'"ados mediante apenas uma análise de 

val'"iância, a dos 4 tl'"atamentos com 4 níveis. Os I'"esultados 

dessa análise indical'"am que a val'"iável 19G os 

tl'"atamentos 1 e equaçOes semelhantes, 

difel'"enciando-se dos tl'"atamentos 2 e 4, como pode 

obsel'"vado na Figul'"a 11. Isto mostl'"a que as difel'"enças nas 

I'"espostas de 19G fOl'"am devidas aos animais 

alto ou baixo, e n~o pelo fato de ten:?m I'"ecebido 

colostl'"o ou leite nas I'"efeiç~es. 
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Do apresentado e discutido ficou evidenciado 

que foi mais importante para o parâmetro sérico o nível 

inicial de 19 do que a presença de colostro no trato 

intestinal, pois a flutuaç~o da concentraç~o de 19 nos 

animais do T~ foi semelhante ao T~, todos pertencentes ao 

grupo alto, diferindo dos animais dos tratamentos 2 e 4, 

pertencentes ao grupo baixo. Durante todo o período 

experimental os animais do grupo alto apresentaram 

concentraç~o de Ig superior aos animais do grupo baixo, e o 

fato de terem recebido ou n~o colostro na dieta ngco 

interferiu nestes resultados. 

4.2. Parâmetros de desempenho 

4.2.1. Peso 

o valor das pesagens de 1 a 60 dias de idade 

para os 4 tratamentos est~o apresentados na Tabela 1 / 

..i. ° , e as 

var-iaçtJe<::. mé·dia<::. do<::. p.e <::.0 <::. obser-vados no decorrer do 

experimental podem ser observadas na Figura 12. 

Antes de serem apresentados os resultados é 

importante ressaltar que ~~o foi possível a coleta de dados 

de consumo de MS de concentrado e feno pelos bezerros, o que 

permitiria uma maior segurança nas explicaçOes para as causas 

das diferenças de ganho de peso encontradas entre os 

tratamentos experimentais. 
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Tabela 16. Peso médio por tratamento (kg) no período de 1 a 60 dias de idade. 

Trat. 1 Trat. 2 Trat. '7' 
~\ Trat. 4 

Dias 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

1 35,6 ± 7,14 38,5 ± 5,64 ?>6,3 ± 5,00 37,6 ± 7,08 

5 36,2 ± 7,34 39,4 ± 5,90 38,1 ± 4,97 40,5 ± 6,21-:::: 

10 37,9 ± 7,83 41,9 ± 4,75 40,7 ± 4,88 41,4 ± 7,46 

15 38,4 ± 7,31 42,2 ± 4,32 42,6 ± 5,14 42,1 ± 6,56 

20 39,7 ± 6,19 42,7 ± 4,94 43,3 ± 4,37 44,3 ± 6,31 

25 41,5 ± 7,36 45,1 ± 3,87 45,5 ± 5,50 46,5 ± 6,81 

?,Q 42,6 ± 6,16 45,9 ± 3,54 48,4 ± 4,85 48,2 ± 7,08 

40 45,8 ± 5,91.l. 49,2 ± 3,17 50,7 ± 2,32::2 51,6 ± 6,99 

50 50,6 ± 6,791- 56,9 ± 6,521- 57,7 ± 6,70 55,2 ± 9,14 

60 57,3 ± 7,i4.l. 63,4 ± 7,88lo 67,9 ± 8,82 67,7 ± 67,28lo 

Média 42,57 46,52 43,31 47,51 

Trat. 1: grupo alto/leite 

Trat. 2: grupo baixo/leite 

Tr-at. 3: grupo alto/colostro 

Trat. 4: grupo baixo/colostro 

lo n = 7 (morte) 

::2 n = 7 (o animal nQ 1 deste trato n~o foi pesado no 40Q dia) 

~ n = 7 (o animal nQ 5 deste trato n~ foi pesadO no 5Q dia. 
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Pelos ~esultados obtidos nas análises de 

va~iância e cova~iância o peso final dos animais dos gr-upos 

alto e 

Pela 

pesos 

dieta 

g~upo 

final 

baixo n§o dife~i~am significativamente (p = 0,6201). 

mesma análise ve~ificou-se dife~ença significativa nos 

finais dos animais que ~eceber-am colost~o ou leite na 

(p = 0,0291), bem como a inte~aç~o dos dois fator-es, 

x colostr-o (p = 0,0634). As médias ajustadas de peso 

most~am uma supe~io~idade significativa dos animais 

pe~tencentes ao T4 (73,52 kg) em r-elaç§o aos animais do T~ 

(63,73 kg), T~ (59,73 kg) e T~ (64,26 kg), que n~o difer-i~am 

significativamente entr-e si. O peso inicial também influiu no 

peso final obser-vado (p = 0,0001), o que n~o aconteceu com o 

pa~âmetr-o 198 inicial (3 dias de idade), o qual n:l:io influiu 

sobr-e o peso final aos 60 dias de idade (p = 0,4747). 

Estes ~esultados evidenciam que, p~ovavel-

mente, o fato dos animais te~em r-ecebido ou n~o colostr-o na 

dieta teve uma influência maior- no peso final do que o fato 

deles pe~tencer-em ao g~upo alto ou baixo, uma vez que estes 

fator-es quando analisados isoladamente mostr-ar-am justamente 

isto. Uma expl icaç~o pa~a estes r-esultados pode esta~ no 

aumento do valo~ nut~icional da r-efeiç~o quando o colost~o é 

adicionado à dieta. O colost~o além de te~ impor-tância 

p~imár-ia como meio de t~ansmiss~o de imunidade passiva, 

p~oteç:l:io local nível de intestino, fo~nece nut~ientes 

essenciais ao bezer-~o ~ecém-nascido. Quantidades de colost~o 

consumidas na medida ce~ta podem pr-opor-cionar- aos beze~~os o 

consumo suficiente em sólidos totais de que eles necessitam. 
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Baixa ingest~o destes sólidos at~avés da dieta liquida levam 

a um aumento de consumo de maté~ia seca e beze~~os muito 

jovens s~o incapazes de compensa~ completamente o déficit de 

sólidos da dieta liquida po~ consumo de MS da ~aç~o inicial. 

P~og~amas de alimentaç~o de beze~~os jovens deve~iam faze~ o 

máximo uso do colost~o disponível, pois se fo~necido da 

manei~a ce~ta, é uma excelente e econômica dieta pa~a este 

animais (FOLEY & OTTERBY, 1978). 

Uma out~a análise foi feita pa~a ganho de peso 

dos animais, também em ~elaç~o às cova~iáveis peso e IgG 

iniciais. Os ~esultados obtidos seguem a mesma tendência dos 

encont~ados pa~a peso final, onde o ganho de peso dos animais 

que ~ecebe~am colost~o dife~i~am significativamente dos que 

~ecebe~am leite (p = 0,0291). At~avés do teste t obse~vou-se 

que a média- .ajustada do ganho de peso de beze~~os que 

~ecebe~am colost~o foi supe~io~ (31,75 kg) a dos animais do 

g~upo que ~ecebeu leite (24,59 kg). O ganho de peso n~o 

dife~iu significativamente ent~e animais dos g~upos alto ou 

baixo (p = 0,6201), po~ém a inte~aç~o g~upo x colost~o 

(t~atamento) foi significativa (p = 0,0634), como pode se~ 

visto at~avés das médias ajustadas de ganho de peso obtidas 

pelo teste t dos 4 t~atamentos. A média de ganho dos animais 

pe~tencentes ao T4 (36,37 kg) foi significativamente supe~io~ 

à encont~ada no T~ (26,59 kg), T2 (22,59 kg) e T3 (27,13 kg), 

as quais n~o dife~i~am significativamente ent~e si. 

NOCEK et aI. (1984) obse~va~am um efeito 

positivo de IgG abso~vido sob~e o ganho de peso apenas nos 

p~imei~os 4 dias de vida. Os animais que ~ecebe~am colost~o 

inicial ~ico em 19G ganha~am mais peso até o 4Q dia de vida 
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quando comparados aos animais que receberam este primeiro 

colostro com nível baixo de anticorpos. Estes resultados 

est~o de acordo aos encontrados por MACHADO NETO et aI. 

(1989). 

N~o foi encontrada correlaç~o entre o nível de 

IgG absorvido nas primeiras 48 horas de vida e ganho de peso 

díario até o desmame. Em trabalho desenvolvido por EDWARDS et 

aI. (1982), os autores concluiram que quando o nível de 

anticorpos absorvidos do colostro está acima do necessário, 

n~o há influência deste parâmetro sobre o ganho de peso dos 

animais. Resultados contrários foram encontrados por ROB1S0N 

et aI. (1988), que relataram terem encontrado sobre o ganho 

de peso dos animais, efeito positivo da concentraç~o maior de 

19G sérica nas primeiras 48 horas de vida, do nascimento até 

180 dias. Este efeito é mais intenso dos 70 aos 105 dias. A 

concentraç~o média de 19G sérica observada nas primeiras 

24-48 horas de vida por estes autores foi de 25,71 mg/ml. No 

trabalho de EDWARDS et aI. (1982) este valor foi de 60,08 

mg/ml para animais que mamaram colostro nas primeiras 6 horas 

de vida e de 33,80 mg/ml para aqueles que foram ajudados a 

mamar após este primeiro período. 

No presente trabalho observou-se que o ganho 

de peso dos animais n~o sofreu influência do peso inicial (p 

= 0,8362) nem da 19G inicial (p = 0,4747) isoladamente, 

assim como n~o foi significativa a diferença de ganho para a 

interaç~o 19G inicial com o grupo (p = 0,4459), porém a 

interaç~o 19G inicial x colostro foi significativa para ganho 

de peso dos animais (p = 0,0076), reforçando mais uma vez a 
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no desempenho dos 

pesa 

Na Tabela 17 est~o apresentados os ganhos de 

médias diárias de cada animal. Estes resultadas 

concordam com autores (SUTJON et aI., 

1954; SWANSON & GORMAN, 1967; OWEN 

1947; GAUNYA et aI., 

et aI., 1970) , que 

mostraram ganhas de pesas superiores em animais alimentadas 

com colostro conservada em frezeer, comparados com bezerras 

alimentados com leite ou sucedânea. Por outra lado JACOBSON 

et alo 

animais, 

(1951) fornecendo dieta com colostro ou leite para as 

par 60 dias encontraram um ganha de pesa similar 

para as bezerras das 2 grupos. Os animais que receberam 

colostro apresentaram um maior nível de vitamina A e caroteno 

no plasma sanguínea, e esta diferença permaneceu até as 

animais que receberam leite começarem a consumir quantidades 

consideráveis de 

eles pertencentes 

feno. Cinco animais morreram, sendo todas 

ao grupo que recebeu leite, e nenhum do 

grupo que recebeu colostro. 

Através de uma análise de regress~o múltipla 

da pesa em relaç~o à idade e IgG, obteve-se equaç~es pela 

suas interrelaçeles. A correlaç~o entre quais descreveu-se 

peso e idade foi significativa ( p = 0,0001) e positiva 

durante todo a período experimental, com r = 0,64. As 

equaç~es de regress~o s~o as seguintes: 

T~: Pesa = 19,59 + 0,47 idade + 0,34 19G, ande 

R~ = 0,54 e QMR = 39,14. 
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Tabela 17. Ganro de peso total (kg) e médio diário dos animais em cada um dos trata

mentos, de 1 a 60 dias de idade. 

Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 

Pnimais Ganro Ganho Ganho Ganro Ganro Ganro Ganro Ganro 

total médio total médio total médio total médio 

(1-6Qd) (diário) (1-6Qd) (diário) (1-6Qd ) (diário) (1-6Od) (diário) 

1 22,5 0,38 26,5 0,44 35,0 0,58 32,5 0,54 

2 _lo _lo 39,5 0,66 41,0 0,68 

3 18,0 0,30 17,0 0,28 28,0 0,47 27,0 0,45 

4 16,0 0,27 35,0 0,58 35,5 0,59 30,5 0,51 

5 21,0 0,35 27,5 0,46 33,5 0,56 _lo _lo 

6 27,5 0,46 23,5 0,39 23,5 0,39 26,5 0,44 

7 28,5 0,47 19,0 0,32 ?,o,0 0,50 15,0 0,25 

8 28,0 0,47 22,0 0,37 27,5 0,46 27,5 0,46 

Média 23,1 24,4 31,6 28,7 

DP(±) 5,1 6,0 5,2 7,8 

lo Pmostrao: perdidas devido à morte destes animais antes de completarem 60 dias de idade. 
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Neste t~atamento houve influ~ncia da 19G sob~e 

o peso du~ante o pe~iodo expe~imental, pois o valo~ 

encont~ado 0,34 que 'multiplica 19G foi significativo 

0,0007), exp~essando o valo~ dos peso na equaç~o. 

(p = 

T2 : Peso = 24,83 + 0,46 idade + 0,43 19G, onde 

R2 = 0,75 e QMR = 20,23. 

Neste t~atamento também houve influ~ncia da 

19G sob~e peso du~ante o pe~iodo expe~imental (p = 0,0001 

pa~a o valo~ 0,43). 

T3 : Peso = 16,81 + 0,64 idade - 0,40 19G, onde 

R2 = 0,83 e QMR = 19,86. 

Também neste t~atamento houve influência da 

19G sob~e o peso du~ante o pe~iodo expe~imental (p = 0,0001 

pa~a o valo~ 0,40). 

T4 : Peso = 44,69 + 0,39 idade - 0,35 19G, onde 

R2 = 0,61 e QMR = 43,94. 

Mais uma vez obse~vamos a influ~ncia da 19G 

sob~e o peso nos animais du~ante o pe~iodo expe~imental (p = 

0,0020 pa~a o valo~ 0,35). 

4.2.2. Diarréia 

Nas Tabelas 18 e 19 pode-se obse~va~ as notas 

médias diá~ias de cor e consist~ncia das fezes dos animais 

pa~a cada um dos t~atamentos, e nas Figu~as 13 e 14 ilust~am 

as flutuaç~es destas notas, também nos 4 tratamentos. 
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Tabela 18. Notas médias diá~ias de co~ de fezes du~ante os p~imei~os 

~~ dias de idade. 

T~at. 1 T~at. 2 T~at. 3 

Idade 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Média 

0,375 

0,313 

0,125 

0,188 

0,563 
0,9~,g 

1,625 

1,438 

1,875 

2,188 

2,250 

2,125 

2,188 

1,813 

2,00':> 

1,563 
0,875 

1,000 

1,188 

0,750 

0,750 

1,063 

0,875 

1,125 

0,875 

0,875 

1,188 

0,563 

DP 

± 0,217 

± 0,242 

± 0,217 

± 0,242 

± 0,845 

± 0,982 

± 0,857 

± 0,882 

± 0,331 

± 0,348 

± 0,433 

± 0,331 

± 0,496 

± 0,827 

± 0,25:> 
± 1,014 

± 0,960 

± 0,866 

± 0,998 

± 1,000 
± 0,75:> 

± 1,102 

± 0,893 

± 0,893 

± 0,893 

± 0,893 
± 0,747 

± 0,726 

Média 

0,688 

0,750 

0,438 

0,563 

1,188 

1,438 

2,125 

1,688 

2,063 

2,CXlO 

1,500 

1,563 

'1,625 

1,250 

1,375 

1,250 

0,938 

1,CXlO 

0,188 
0,813 

0,625 

0,625 

1,063 

0,37'5 

0,750 

0,188 

0,563 

0,375 

T~at. 1: g~upo alto/leite 

T~at. 2: g~upo baixo/leite 

T~at. 3: g~po alto/colost~o 

T~at. 4: g~upo baixo/colost~o 

DP: desvio pad~~o. 

DP 

± 0,496 

± 0,791 

± 0,464 

± 0,583 

± 0,827 

± 0,882 
+ 0,696 

± 0,998 

± 0,845 

± 0,791 

± 0,901 

± 0,916 

Média 

0,44 

0,44 

0,44 

0,50 

0,38 

0,56 

1,25 

1,44 

1,63 

1,88 

2,06 

2,19 

± 0,992 . 1,88 

± 1,031 1,56 

± 1,139 0,94 

± 1,000 1,00 

± 0,982 0,81 

± 1,031 

± 0,496 

± 0,827 

± 0,820 

± 0,820 

± 0,845 

± 0,696 

± 1,000 

± 0,496 

± 0,726 

± 0,650 

1,00 

1,56 

1,25 

1,06 

0,94 

0,81 

0,94 

0,75 

0,75 

0,25 

0,19 

DP 

± 0,17 

± 0,17 

± 0,30 

± 0,25 

± 0,33 

± 0,77 

± 1,25 

± 1,13 

± 0,82 

± 0,33 

± 0,30 

± 0,24 

± 0,33 

± 0,95 

± 0,88 

± 0,90 

± 0,83 

± 0,83 
± 0,81 

± 0,79 

± 0,88 

± 0,95 

± 1,06 

± 0,98 
± 1,00 

± 1,00 

± 0,66 

± 0,50 

T~at. 4 

Média 

0,50 

0,38 

0,25 

0,25 

0,38 

0,75 

1,00 

1.,25 

2,06 

2,06 

1,94 

1,56 

1,63 

1,63 

1,44 

1,50 
1,06 

1,31 

1,63 

1,69 

1,19 

1,19 

0,81 

0,94 

0,31 

0,50 

0,38 

0,63 

DP 

± 0,00 

± 0,22 

± 0,25 

± 0,25 

± 0,33 

± 1,03 
± 0,94 

± 0,90 

± 0,85 

± 0,30 

± 0,17 

± 0,92 

± 0,70 

± 0,65 

± 0,63 

± 0,71 

± 0,73 

± 0,90 

± 0,82 

± 0,86 

± 0,90 

± 0,83 

± 0,86 

± 0,77 

± 0,56 

± 0,66 

± 0,65 

± 0,89 
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Tabela 19. Notas médias diá~ias de consistência de fezes du~ante os 

p~imei~os 30 dias de idade. 

T~at. 1 T~at. 2 

Idade 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Média 

0,56 

0,56 

0,56 

0,44 

1,56 

1,44 

2,19 

1,81 

1,87 

2,19 

2,31 

2,13 

1,87 

1,56 

1,87 

1,56 

1,44 

0,87 

1,44 

1,31 

0,56 

1,19 

1,25 

1,19 

1,13 

1,69 

1,06 

0,69 

DP 

± 0,30 

± 0,39 

± 0,30 

± 0,39 

± 1,38 

± 1,21 

± 1,37 

± 0,97 

± 0,78 

± 0,61 

± 0,50 

± 0,85 

± 0,86 

± 0,88 

± 0,86 

± 0,63 

± 0,77 

± 0,70 

± 1,04 

± 0,90 

± 0,30 

± 0,97 

± 0,90 
± 0,90 

± 1,29 

± 1,20 

± 1,16 

± 0,83 

Média 

1,06 

1,00 

0,87 

0,87 

1,31 

1,44 

1,87 

1,75 

2,19 

1,62 

1,06 

1,62 

1,75 

1,13 

1,19 

1,69 

1,31 

0,62 

0,94 

1,06 

1,00 

0,69 

1,?8 

1,13 

0,69 

0,62 

1,06 

0,94. 

T~at. 1: g~upo alto/leite 
T~at. 2: g~upo bai·xo/leite 

T~at. 3: g~upo aI to/colost~o 

T~at. 4: g~po baixo/colost~o 

DP: desvio pad~~o. 

DP 

± 0,92 

± 0,83 

± 0,78 

± 0,74 

± 1,20 

± 1,24 

± 1,08 

± 1,12 

± 1,03 

± 0,93 

± 0,53 

± 0,74 

± 0,94 

± 0,86 

± 0,56 

± 0,50 

± 0,70 

± 0,60 

± 1,04 

± 1,13 
± 0,97 

± 0,90 

± 1,08 

± 0,60 

± 0,79 

± 0,65 

± 0,9'.3 

± 0,77 

T~at. 3 

Média 

1,00 

1,06 

0,88 

1,00 

0,88 
0,88 
1,19 

1,63 

1,38 

2,06 

1,75 

1,81 

1,81 

1,69 

1,06 

1,06 

0,81 

1,38 

1,50 

1,13 
0,94 

1,19 

0,94 

1,31 

0,88 

1,31 

1,13 

1,00 

DP 

± 0,61 

± 0,39 

± 0,60 

± 0,50 

± 0,33 

± 0,48 

± 1,06 

± 1,19 

± 1,19 

± 0,63 
± 0,50 

± 0,66 

± 0,75 

± 0,61 

± 0,53 

± 0,63 

± 0,24 

± 0,96 

± 0,83 

± 0,48 

± 0,30 
± 0,43 

± 0,92 

± 0,70 

± 0,54 

± 0,70 

± 0,82 

± 0,50 

T~at. 4 

Média 

0,75 ± 
0,75 ± 

0,69 ± 
0,94 ± 
0,69 ± 
1,25 ± 
1,38 ± 
1,19 ± 
2,00 ± 
2,00 ± 
1,88 ± 
1,44 ± 
1,56 ± 
1,44 ± 
1,19 ± 
1,38 ± 
1,25 ± 
1,69 ± 
1,75 ± 
1,63 ± 
0,94 ± 
1,38 ± 
1,19 ± 
1,31 ± 
1,63 ± 
0,94 ± 

1,00 ± 
1,44 ± 

DP 

0,35 

0,35 

0,24 

0,30 

0,43 

0,56 

0,86 

0,90 

0,56 

0,75 

0,54 

0,58 

0,92 

0,58 

0,56 

0,86 

0,83 

0,66 

0,75 

0,74 

0,77 
0,74 

0,70 

0,75 
0,82 

0,73 

0,87 

1,01 
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Se considerarmos que os animais apresentaram 

fezes anormais nos dias em que as notas determinadas para cor 

de fezes foram iguai~ ou maiores a 2,0, e/ou as notas para 

consistência de fezes foram iguais ou maiores a 1,5, o quadro 

de resultados f ica como mostram as Figuras 15 e 16, 

.respectivamente. As características para determinaç~o da 

condiç~o de diarréia, segue o sistema empregado por De LEEUW 

et aI. (1980) e TSUNEMITSU et aI. (1989), os quais definiram 

esta condiç~o quando as fezes se apresentavam pelo menos 

semi-líquidas e de cor bege ou amarela, com grande quantidade 

de muco. 

Pelos testes usados para analisar dados n~o 

paramétricos do SENP-C I AGR I , verificou-se que 

característica fecal consistência, houve 

para a 

diferença 

significativa (p = 0,10) entre tratamentos (grupo x colostro) 

nas seguintes idades experimentais: 13, 20, 22 e 24, sendo 

que na maior parte destas idades o T4 (baixo/com) mostrou 

notas de consistência que indicam fezes mais aquosas. Entre 

os animais que receberam colostro ou leite, 

característica consistência, houve diferença 

nas seguintes idades experimentais: 4, 6, 9, 

também para a 

significativa 

17, 18, 20, 22, 

24 e 27 dias. Na maioria destas idades os animais do grupo 

que recebeu colostro na dieta apresentou notas médias de 

consistência indicando fezes mais aquosas. Entre os animais 

dos grupos alto e baixo, as notas médias para o mesmo 

parâmetro diferiram significativamente nas idades 12, 13, 24 

e 28, sendo que os animais do grupo alto apresentaram notas 

que indicavam fezes mais aquosas. 
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Para a característica cor de fezes, houve 

diferença significativa entre os tratamentos (grupo x 

colostro) nas seguintes idades experimentais: 6, 14, 22 e 29 

dias, sendo que nas duas primeiras idades os animais do T~ 

(baixo/sem) apresentaram notas médias que indicam uma 

coloraç~o mais relacionada à diarréia, entretanto aos 22 dias 

os animais do T~ (alto/com) apresentaram o pior desempenho e 

aos 29 dias os animais do T~ (alto/sem) mostraram uma 

coloraç~o indicando diarréia. Entre os animais que receberam 

colostro ou leite na dieta, houve diferença significativa 

para as notas médias de cor de fezes nas seguintes idades 

experimentais: 17, 21, . 22, 23 e 29, sendo que na maioria 

destas os animais que receberam colostro apresentaram notas 

de cor de fezes que indicam uma coloraç~o de diarréia. Para 

os animais dos grupos alto e baixo, a diferença significativa 

entre as notas médias ocorreu nas datas 11, 13, 14 e 29, e na 

maioria delas as notas apresentadas pelos animais do grupo 

alto mostraram coloraç~o indicativa de diarréia. 

Segundo BRIGNOLE & STOTT (1980), SAIF et aI. 

(1983), CASTRUCCI et aI. (1989) e TSUNEMITSU et aI. (1989), o 

colostro suplementar, mesmo proveniente de vacas n~o 

imunizadas pré-parto, podem fornecer anticorpos aos animais 

no período pós absortivo suficientes para exercer proteç~o 

local eficaz, diminuindo a severidade de diarréia causada por 

patógenos. No presente experimento pode ter ocorrido uma 

diarréia osmótica, desencadeada pela concentraç~o maior de 
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sólidos totais presentes no colostro em relaç~o ao leite, o 

que está de acordo com FOLEV & OTTERBY (1978) e NOCEK et aI. 

(1984), podendo ter facilitado a multiplicaç~o de patógenos, 

agravando a diarréia infecciosa (SAUNDERS & WIGGINS, 1981; 

RUMESSEN, 1988; BANWELL, 1990). Uma importante consideraç~o 

na análise destes resultados diz respeito ao manejo de 

excelente qualidade da fazenda. Esta condiç~o determinou 

níveis elevados e suficientes de anticorpos séricos mesmo nos 

animais pertencentes aos grupos baixos, podendo 

consequentemente ter mascarado os resultados. 

Dividindo o período experimental total em 3 

sub-períodos: 3 alO, 11 a 20 e 21 a 30 dias e através da 

análise não paramétrica dos dados (SENP-CIAGRI), verificou-se 

que apenas para a característica cor de fezes houve diferença 

significativa entre os animais que receberam leite ou 

colostro na dieta. Isto ocorreu no sub-período de 3 a 10 dias 

de idade, sendo que a média de notas 0,97 neste período, para 

os animais que receberam leite, foi superior à média 0,64, 

encontrada para os animais que receberam colostro, mostrando 

assim que houve uma maior severidade de diarréia nos animais 

privados deste alimento. Pela Figura 15, no entanto, pode-se 

observar que este sub-período n~o foi o que mostrou maior 

severidade na ocorrência de diarréia, e sim o sub-período de 

11 a 20 dias, mostrando assim que neste período onde a 

incidência de diarréia foi maior, os 4 tratamentos n~o 

apresentaram médias de notas diferentes entre si. 
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Pela Figura 16 observa-se os 3 sub-períodos 

para o parâmetro consistência de fezes, nos quais os 

tratamentos n~o diferiram entre si. 

Quanto ao início e duraç~o de diarréia, testes 

n~o paramétricos (SENP-CIAGRI) mostraram que n~o houve 

diferença significativa para duraç~o de diarréia entre os 

quatro tatamentos, tanto para cor como para consistência de 

fezes. Em relaç~o ao início de diarréia, a diferença n~o foi 

significativa para consistência de fezes, mas para o 

parâmetro cor de fezes houve diferença significativa (p = 

0,03) entre os tratamentos 2 (baixo/sem) e 3 (alto/com), onde 

as idades médias foram 9,38 dias para T1 , 7 dias para T:;;;:, 

10,38 dias para T3 e 9,87 dias para T4 , com duraç~o de 10,75 

dias para T1 ; 9,75 dias para T:;;;:; 9,5 dias para T3 e 9,62 dias 

para T4 • 

Este último resultado, encontrado com o 

parâmetro cor de fezes, sugere uma condiç~o de proteç~o maior 

para os animais do grupo alto que receberam colostro 

pois tiveram o início de diarréia retardado em relaç~o aos 

animais do grupo baixo que receberam leite (T:;;;:). Em MACHADO 

NETO et aI. (1989), os resultados mostram que houve uma 

tendência dos animais aleitados com sucedâneo apresentarem 

diarréia mais cedo e com maior intensidade, quando comparados 

aos animais que receberam cal ostra por um período prolongado 

na dieta. O valor encontrado para o tratamento 2 do presente 

trabalho, com tendência a ser significativamente inferior aos 
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demais, revela que a condiç~o de baixo Ig inicial associada à 

ausência de colostro determinam uma proteç~o menos eficiente 

dos animais. 

Pelos parâmetros analisados nas fezes 

verifica-se que todas as unidades experimentais de cada 

tratamento apresentaram períodos de diarréia. Apesar de ter 

sido alta a concentraç~o de IgG sérica observada em todos os 

animais durante o experimento, refletindo um ótimo manejo da 

propriedade em relaç~o aos recém-nascidos, este fato n~o foi 

suficiente para manter os animais livres da ocorrência de 

diarréia, podendo, no entanto, ter contribuido para que n~o 

atingisse níveis elevados de severidade (LINNABARV & DEAN, 

1973; SNODGRASS & WELLS, 1976; EDWARDS et ai., 1982; McNULTV 

& LOGAN, 1987). 

4.3. ConsideraçDes finais 

A fazenda onde foi desenvolvido o experimento 

possui um manejo de recém-nascido de excelente qualidade. 

Esta condiç~o determinou níveis elevados e suficientes de 

anticorpos séricos mesmo no grupo considerado baixo, podendo 

consequentemente ter mascarado parte dos resultados. 

Sugerimos para trabalhos futuros que seja 

controlada a ingest~o de MS de concentrado e feno pelos 

bezerros, o que permitirá uma maior segurança de que as 

diferenças de ganho de peso encontradas s~o significativas 

entre os animais dos diferentes tratamentos. 
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5. CONCLUS~ES 

Tendo em vista os resultados obtidos e 

discutidos anteriormente, podemos concluoir que: 

1 A concentraç~o superior de PT sérica 

encontrada, ao longo do experimento, para os animais que 

receberam colostro por um período mais prolongado n~o ocorreu 

em funç~o de concentraçOes mais elevadas de 19 sérica, 

indicando, assim, um comportamento imunológico semelhante 

entre bezerros que receberam ou n~o colostro na dieta; 

2 - Os animais que apresentaram valores de 19 

mais alto nas primeiras 48 horas de vida (grupo alto) tiveram 

valores médios de PT e 19 séricas maiores do que os animais 

do grupo baixo, durante todo o período experimental, 

indicando que a velocidade de catabolismo de 19 adquirido do 

colostro constante e independe da concentraç~o; 

3 - O fornecimento de colostro por período 

prolongado n~o influenciou a passagem de imunidade exógena 

para endógena; 

4 A concentraç~o inicial de Ig sérica 

influenciou o comportamento imunológico de bezerros; 
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5 - No período de 1 a 30 dias de vida, os 

animais que receberam colostro na dieta apresentaram ganho de 

peso superior aos que receberam leite no mesmo período, 

confirmando desta maneira que o colostro além de ser fonte de 

proteç~o passiva se consti tui em alimento de grande 

importância nutricional para bezerros. 
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Camposiç~o e níveis de nutrientes do concentrado fornecido 

para bezerros na Fazenda Agrindus. 

· Umidade (i:) 11,83 

· Proteína Bruta (I. ) 17,97 

· Matéria Mineral (I.) 6,33 

· Cálcio (I. ) 1,34 

· Fósforo (I. ) 0,62 

Os ingredientes básicos da raç~o, batida na própria fazenda 

s~o: fubá (5ZI.); farelo de soja (25%); farelo de trigo 

(15%); suplemento mineral (3%); leite em pó (3%); calcita 

branca (1%) e Premix vitamínico bovino (O,ZI.). 
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Apêndic~ 2. Concentraç~o de proteína total sérica (g/l00ml) nas 8 unidades experimentais 

do T~ (grupo alto/leite), até 60 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 "T 
~l 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 8,499 8,819 7,540 8,655 6,976 8,632 7,989 9,469 

5 7,703 8,854 6,882 7,780 6,230 8,182 7,872 8,9'?>6 

10 8,002 9,991 6,164 7,021 6,115 7,608 6,005 8,520 

15 6,7('17 7,343 5,806 6,788 5,483 7,493 5,707 7,275 

17 6,808 10,460 5,865 6,788 5,598 6,517 5,824 6,800 

20 7,007 7,705 6,164 7,196 5,426 6,976 5,941 6,148 

22 6,311 6,939 5,566 6,438 5,540 7,206 6,119 6,326 

25 6,510 6,064 6,105 6,438 5,483 6,804 6,000 6,029 

30 6,510 6,358 5,805 6,554 5,368 6,460 6,176 5,496 

40 6,062 7,881 5,327 6,088 4,966 6,574 5,941 4,903 

50 6,112 5,207 6,263 5,598 6,690 6,293 5,021 

60 5,913 5,595 6,554 6,459 6,690 6,409 6,978 
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Ap~ndice 3. Concentraç~o de proteína total sérica (g/l00ml) nas 8 unidades experimentais 

do T~ (grupo baixo/leite), até 60 dias de idade. 

Pnimais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 6,186 6,303 6,463 6,657 5,800 4,843 6,718 8,060 

5 5,670 6,645 6,347 6,485 5,890 4,665 6,974 7,549 

10 5,613 6,361 6,347 6,314 6,028 4,725 7,038 6,399 

15 6,186 5,841 6,058 6,028 5,914 4,191 5,568 6,207 

17 6,186 5,668 6,463 6,148 5,515 4,191 6,079 6,590 

20 6,760 6,072 6,232 6,314 5,572 4,309 6,271 6,079 

22 6,416 5,899 6,000 6,942 5,172 3,894 6,399 6,590 

25 6,301 5,957 6,174 5,8~:=.7 . 4,886 4,250 6,?>35 6,718 

30 6,301 5,552 6,347 5,515 4,830 4,369 6,079 5,760 

40 6,760 5,494 6,000 6,143 5,343 4,191 6,079 6,463 

50 6,301 6,289 6,510 5,914 4,013 6,079 6,399 

60 6,301 6,000 7,056 6,028 4,369 6,207 6,399 
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Ap~ndice 4. Concent~aç~o de p~oteína total sé~ica (g/100ml) nas 8 unidades expe~imentais 

do T~ (grupo alto/colost~o), até 6 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 9,195 10,626 8,764 7,645 9,144 8,424 8,188 9,356 

5 8,182 10,626 8,3332 7,645 8,716 8,~>65 7,785 9,235 

10 7,900 8,351 8,023 7,324 7,432 7,833 7,209 7,905 

15 7,506 9,070 7,590 6,950 6.,.7fF 6,769 6,749 8,389 

17 6,943 8,470 7,467 6,682 7,003 7,123 6,518 8,146 

20 7,394 8,051 7,652 6,897 7,378 6,650 7,152 7,905 

22 7,844 8,650 7,529 6,629 7,217 6,887 6,461 8,373 

25 7,225 7,871 7,405 7,110 6,789 7,183 6,864 7,784 

30 7,731 8,111 7,158 7,110 7,537 6,946 7,209 7,240 

40 6,943 7,692 7,282 6,254 6,468 6,828 7,037 6,574 

50 6,549 7,392 7,405 6,896 6,575 6,473 7,785 7,784 

60 6,718 7,512 t,,()::,5 7,()O3 6,361 6,473 7,440 7,602 



Apêndice 5. Concentraç~ de proteína total sérica (g/100ml) nas 8 unidades experimentais 

do T4 (grupo baixo/colostro), até 60 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 7,931 6,689 5,435 6,749 7,542 6,695 6,733 7,729 

5 8,111 7,607 7,463 7,267 5,486 7,::>60 6,615 6,439 

10 7,273 8,066 6,594 5,712 6,514 6,997 7,143 7,319 

15 7,093 7,090 6,884 5,942 6,454 6,454 6,498 7,436 

17 7,033 7,033 7,173 6,461 6,333 7,179 6,557 7,670 

20 7,273 7,300 6,536 6,634 7,179 6,514 6,967 7,494 

22 6,913 7,377 6,478 6,518 6,695 7,119 6,615 7,201 

25 7,871 7,607 6,884 6,518 6,030 6,816 6,967 6,967 

30 7,512 7,664 6,478 6,518 7,179 7,179 7,319 7,143 

40 7,213 7,147 6,594 6,518 6,756 6,574 6,810 6,732 

50 7,392 6,746 6,478 6,864 9,477 6,212 8,139 7,319 

60 6,913 6,402 7,419 6,749 7,541 8,960 8,139 
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Ap~ndice 6. Concentraç~o de albumina sérica (g/l00ml) nas 8 unidades ey.peri~entais do T~ 

(grupo alto/leite), até 60 dias de idade. 

Atimais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 2,72 3,34 2,86 2,42 2,79 2,59 3,27 2,75 

5 2,65 3,16 3,30 2,02 2,93 2,04 4,17 1,52 

10 3,44 4,28 2,96 2,53 2,75 2,05 2,34 3,15 

15 3,62 3,82 2,67 3,66 2,74 1,87 2,62 2,69 

17 2,72 3,75 2,64 3,46 3,02 2,80 2,56 2,72 

20 3,22 3,45 3,27 3,16 2,28 3,14 2,08 2,52 

22 2,65 3,40 2,89 3,09 2,38 3,24 2,14 2,91 

25 3,06 2,55 3,~>6 3,09 3,12 4,01 2,34 2,77 

30 3,06 2,15 2,96 3,47 3,06 3,62 2,65 2,42 

40 3,64 2,6 2,88 3,41 2,43 4,14 3,56 2,84 

50 3,36 2,55 3,32 2,74 3,88 3,33 3,01 

60 2,84 2,58 2,82 3,68 4,08 3,33 4,05 
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Apêndice 7. Concentraç~o de all:urnina sérica (g/100rnl) nas 8 unidades e:.:perirner.tais do T:;;! 

(grupo baixo/leite), até 60 dias de idade. 

Alirnais 

Idade 1 2 "'1' 
~I 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 3,15 3,02 3,36 2,80 3,42 1,65 2,75 2,50 

5 3,17 2,92 2,54 3,24 2,77 1,49 3,28 3,02 

10 2,75 2,99 2,79 3,22 2,77 1,79 3,73 2,62 

15 2,38 3,15 3,15 2,83 2,66 1,76 2,84 2,67 

17 2,78 3,17 3,49 3,07 3,31 1,84 3,10 2,96 

20 3,45 3,46 3,36 3,36 4,23 2,07 4,70 2,74 

22 2,95 3,66 3,12 3,47 3,72 2,02 4,09 3,30 

25 4,28 2,92 3,09 2,75 3,42 2,46 3,86 3,16 

30 3,15 2,66 2,98 2,76 2,85 2,05 4,38 3,74 

40 3,38 2,58 2,76 1,81 3,20 1,84 4,20 4,72 

50 4,03 3,21 1,98 4,26 2,09 3,34 3,90 

60 2,96 2,88 3,17 3,98 2,80 3,72 3,90 
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Apêndice 8. Concentraç~o de albumina serica (g/1orJml) nas 8 unidades ey.peri~entais do T~ 

(grupo alto/colostro), até 60 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 2,94 3,19 2,80 2,60 2,93 3,12 3,36 3,09 

5 2,62 3,19 2,17 2,60 2,62 3,18 3,58 2,58 

10 3,08 2,76 2,57 2,78 2,75 3,45 3,39 3,32 

15 3,15 3,54 3,26 2,08 2,58 2,64 3,10 3,77 

17 2,71 3,30 3,36 2,34 3,01 2,92" 3,32 3,01 

20 2,37 3,14 3,06 2,48 3,91 3,12 4,43 3,32 

22 3,45 3,28 2,56 2,05 3,61 2,75 3,68 3,52 

25 3,40 3,70 4,07 3,34 3,33 3,02 2,88 3,58 

30 3,71 3,16 5,30 3,77 3,92 3,20 3,24 3,91 

40 3,82 3,38 3,42 3,69 3,30 2,94 2,95 2,96 

50 2,88 2,88 2,96 3,65 3,48 3,10 3,11 4,44 

60 3,09 2,85 2,35 3,64 4,64 3,49 2,90 4,03 
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Ap~ndice 9. Concentraç~o de albumina sérica (g/lorJml) nas 8 unidades experimentais do T4 

(grupo baixo/colostro), até 60 dias de idade. 

Pnimais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 3,17 3,41 3,04 2,29 3,62 2,68 2,96 3,55 

5 3,49 3,27 4,48 2,54 2,58 3,46 3,90 1,93 

10 3,20 3,47 3,96 2,28 2,80 3,08 0,57 2,71 

15 2,98 2,69 3,03 2,61 2,58 3,87 4,09 3,49 

17 3,09 2,95 2,37 3,23 2,98 2,87 0,46 4,37 

20 2,83 3,37 3,92 3,18 3,09 4,10 3,48 4,05 

22 2,63 3,17 3,37 3,00 2,81 5,12 3,51 3,46 

25 3,38 3,19 3,37 3,65 2,71 2,93 4,18 2,99 

30 4,36 3,45 3,69 5,02 3,30 3,23 3,66 3,50 

40 5,19 3,43 3,76 3,52 3,17 2,76 4,02 3,16 

50 3,33 3,51 2,85 3,50 4,74 2,67 3,09 2,85 

60 2,70 2,62 3,63 3,51 3,24 4,03 2,60 
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Apêndice "10. Ccncentraça'o de inunoglobulina sérica (mg/ml) nas 8 unidades experimentais 

do T~ (grupo alto/leite), até 60 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 45,50 48,89 44,37 54,95 38,66 46,40 38,66 47,87 

5 36,33 58,68 40,16 34,00 33,08 46,40 44,02 55,16 

10 56,62 43,29 32,49 35,51 30,60 45,18 33,95 60,05 

15 38,19 40,74 27,63 29,39 25,18 37,67 25,85 33,13 

17 35,43 38,33 29,04 29,39 24,86 33,51 34,84 42,74 

20 32,87 46,01 27,63 33,51 20,20 33,08 22,41 25,67 

22 44,38 30,98 25,01 31,61 22,41 42,89 27,58 34,08 

25 40,11 26,61 26,28 32,55 24,22 26,19 20,73 29,58 

30 40,15 30,98 25,96 26,55 25,78 34,84 26,19 25,67 

40 31,93 30,98 26,95 23,63 19,79 25,67 21,27 26,04 

50 35,43 23,79 25,79 17,28 22,41 24,86 22,92 

60 26,07 20,48 26,16 16,84 32,23 24,23 25,06 
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Ap~ndice 11. Concent~aç~o de imunoglobulina sé~ica (mg/ml) nas 8 unidades ey.pe~imentais 

do T~ (g~po bai>:o/lei te), até 60 dias de idade. 

PIlimais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 25,42 29,13 33,73 27,92 23,06 35,06 25,67 45,55 

5 25,42 27,43 42,21 27,16 29,67 33,13 26,04 38,17 

10 23,26 22,17 34,58 20,12 17,08 26,41 22,60 31,30 

15 22,40 21,50 19,73 19,69 14,11 22,28 14,37 25,67 

17 20,24 19,63 29,04 24,35 13,92 23,92 16,55 27,95 

20 28,13 18,47 25,01 20,39 15,74 20,18 18,27 24,96 

22 14,93 21,50 23,79 24,02 14,50 21,05 15,20 26,41 

25 19,24 19,63 22,92 18,04 12,31 21,66 14,99 25,31 

30 23,56 18,47 33,73 17,08 11,03 22,28 18,02 23,92 

40 21,83 12,06 26,28 16,17 10,45 26,41 9,00 22,60 

50 19,73 25,01 25,03 15,31 19,62 9,39 20,47 

60 'Z2,97 21,53 29,48 15,31 24,26 18,80 23,58 
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Apêndice 12. Concentraça"o de irrunogIobuIina sérica (mg/ml) nas 8 unidades experimentais 

do T~ (grupo aI to/colostro) ,até 60 dias de idade. 

A-limais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 51,18 57,60 47,36 53,05 57,10 34,89 33,97 49,79 

5 51,18 56,17 45,62 49,43 55,01 30,54 33,97 41,06 

10 51,24 47,13 42,33 51,21 40,70 33,08 26,73 45,84 

15 45,14 44,83 39,28 39,99 41,43 26,03 24,03 32,05 

17 51,24 45,97 37,84 42,92 42,17 32,21 20,48 35,78 

20 39,77 44,83 33,82 26,27 39,99 21,04 20,48 31,18 

22 39,77 44,83 28,05 27,11 37,26 20,48 17,93 29,51 

25 39,77 39,55 30,23 30,15 37,26 18,92 18,92 29,51 

30 35,03 34,89 30,23 32,35 28,09 19,42 19,95 18,99 

40 32,88 41,58 25,07 28,09 37,26 19,42 18,92 20,63 

50 '28,06 37,61 21,58 31,30 26,17 18,41 26,73 17,49 

60 27,19 28,55 22,41 26,17 25,26 16,55 24,03 20,63 
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Ap@ndice 13. Concentraça'o de irrunoglobulina sérica (mg/ml) nas 8 unidades experimentais 

do T4 (grupo baixo/colostro), até 60 dias de idade. 

Animais 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 

(dias) 

3 37,61 31,35 20,18 32,21 27,93 29,51 12,89 20,09 

5 ::.s,57 35,01 25,85 30,54 21,80 27,17 11,11 21,96 

10 28,55 41,30 26,58 20.48 22,40 23,67 9,31 14,94 

15 28,20 30,5() 23,S') 21,04 14,42 22,40 9,87 15,86 

17 27,50 30,50 23,16 18,92 13,65 17,98 10,71 15,39 

20 23,36 31,35 22,53 18,92 14,03 18,48 8,27 14,97 

22 24,56 32,23 20,18 19,95 24,42 15,66 8,52 ~4,94 

25 Z::" ::.6 27,32 18,07 2<),48 9,81 14,42 8,77 13,67 

30 26,48 23,16 19,09 18,92 16,10 16,10 10,48 14,94 

40 27,15 25,15 19,09 19,95 16,55 13,28 13,67 11,11 

50 25,19 19,09 19,09 18,92 15,66 14,03 22,62 15,86 

60 27,15 18,07 16,64 20,48 17,98 26,23 15,86 


