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Resumo

O presente estudo teve como objetivo avaliar a evolução dos vitelos que receberam um
alimento composto complementar (Delta®Soluvox™, Ibersan group CCPA), medindo o
desempenho animal através de indicadores de saúde animal recorrendo como modelo as
tabelas da escola de medicina veterinária da universidade de Wisconsin Madison (EUA)
os níveis de crescimento, como a altura da garupa e da cernelha, perímetro abdominal e
peso vivo foram medidos. Vinte vitelos (10 do grupo controlo e 10 do grupo “tratamento”)
foram medidos semanalmente, e as fezes avaliadas diariamente, verificou-se um aumento
significativo no ganho de peso e uma diminuição na duração das diarreias, quando o grupo
de tratamento comparado com o grupo controlo (P<0,01). Os resultados sugerem que o
suplemento pode ser administrado para uma melhor performance. No decorrer do estudo
foi avaliada a capacidade de adaptação dos vitelos ao alimentador automático, sendo os
vitelos incentivados a visitar o alimentador de manhã e á noite, a avaliação feita
demonstrou que os vitelos demoram cerca de 5 dias a adaptar-se ao alimentador
automático, a visita voluntária e que o tempo de adaptação varia dependendo do animal
e outros fatores. A revisão bibliográfica efetuada procura obter uma visão holística sobre
a saúde e desenvolvimento do vitelo.

PALAVRAS-CHAVE: comportamento, crescimento, nutrição de vitelos, saúde,
suplemento alimentar.
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Abstract

The objective of the present study was to evaluate the evolution of calves that received a

complementary compound feed (Delta®Soluvox ™, Ibersan group CCPA), measuring

animal performance through animal health indicators using the tables of the university's

school of veterinary medicine of Wisconsin Madison (USA) growth levels such as rump

height and withers, abdominal perimeter and live weight were measured. Twenty calves

(10 from the control group and 10 from the "treatment" group) were measured weekly,

and the faeces evaluated daily showed a significant increase in weight gain and a decrease

in duration of diarrhea when the treatment group compared with the control group (P

<0.01). The results suggest that the supplement can be administered for better

performance. In the course of the study, the ability of calves to adapt to the automatic

feeder was evaluated, and calves were encouraged to visit the feeder in the morning and

at night. The evaluation showed that the calves take about 5 days to adapt to the automatic

feeder, the voluntary visit and that the time of adaptation varies depending on the animal

and other factors. The literature review seeks to obtain a holistic view on the health and

development of the calf.

KEY WORDS: calf nutrition, calf behavior, food additive, growth, health.
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I. Revisão bibliográfica

1 Enquadramento

Não existem sistemas de alojamento e de alimentação perfeitos na criação de vitelas,

contudo,ter uma visão transversal sobre o respeito pelos comportamentos naturais dos

animais deve suportar um bem-estar geral. A produtividade da vitela é determinada desde

o seu nascimento. Uma vez que a reposição das vacas de refugo será assegurada pela

futura novilha que está ser criada, o sucesso do agricultor está fortemente dependente de

uma boa recria. Todas as decisões devem ser escrutinadas e bem pensadas sobre como

alimentar a vitela sobre que planos alimentares seguir, suplementos a utilizar e técnicas

de maneio a implementar, naquilo que serão as futuras produtoras da exploração.

As preocupações com a saúde e parâmetros de crescimento devem ser constantes,

para permitir uma boa performance do crescimento da vitela.
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2 Saúde animal

O professor Roger Brambell (FAWC, 1979) levou a cabo uma investigação que

resultou emuma recomendação de que todos os animais devem ter a liberdade de

"levantar-se, deitar-se, ao redor, se limpam e esticar seus membros ". Esta pequena lista

ficou conhecida como cinco liberdades de Brambell (FAWC, 1979). As liberdades

formaram um conjunto de direitos para animais sob controlo humano, que mais tarde

foram desenvolvidos pelo Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1979) e estão

expressas como:

1. Liberdade de fome ou sede por pronto acesso a água fresca e uma dieta para manter

saúde e vigor totais;

2. Liberdade de desconforto, proporcionando um ambiente apropriado, incluindo

abrigo e uma confortável área de descanso;

3. Livre de dor, lesão ou doença por prevenção ou diagnóstico rápido e tratamento;

4. Liberdade para expressar o comportamento (mais) normal, fornecendo espaço

suficiente, instalações e companhiado mesmo tipo de animais;

5. Liberdade de medo e angústia, assegurando condições e tratamento que evitem

sofrimento mental;

2.1 Bem-estar animal

O dicionário veterinário da Saunders define bem-estar animal como "o evitar o

abuso e a exploração de animais por seres humanos, mantendo padrões adequados de

alojamento, alimentação e cuidados gerais, a prevenção e tratamento de doenças e a

garantia de liberdade de assédio, desconforto desnecessário e dor” (Blood e Studdert,

1999).

A OIE (World Organisation for Animal Health, 2010) entende que “bem-estar

animal é como um animal está a lidar com as condições em que vive. Um animal está em

bom estado de bem-estar se (como indicado pela evidência científica) saudável,

confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar comportamento inato e se não

estiver a sofrer de estados desagradáveis como dor, medo e angústia, assumindo um bom

funcionamento biológico, condições de habitat natural e os níveis de socialização

necessários (figura 1).
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Figura 1 Bem-estar animal, (adaptado de Lund, 2002).

O bem-estar animal requer prevenção de doenças e tratamento veterinário, abrigo

apropriado, maneio, nutrição e condiçõesde abate em condições humanas (OIE, 2010).

2.2 Maneio de vitelos

O dicionário veterinário da Saunders define maneio como:“Técnica, prática ou

ciência de maneio ou controlo; o uso habilidoso de recursos e tempo; o tratamento

específico de uma doença ou distúrbio ” (Blood e Studdert, 1999). Em outras palavras, o

maneio é como se trata os animais, como se organiza o tempo e se percebe e lida com

eventos adversos. A lista de práticas de maneio é longa e, no que diz respeito ao maneio

de vitelos, inclui todos os aspetos da vida do vitelo. Broom e Fraser (2007) elencam as

necessidades básicas que precisam ser mantidas através da gestão. Estas incluem

alimentação, descanso e sono, exercícios, falta de medo, capacidade de explorar, doença

mínima, habilidade para cuidar e evitar a dor. Certas práticas de maneio são muito

importantes para o bem-estar animal e precisam de atenção redobrada, ao nascer, o vitelo

fica sujeito a stresse de temperatura e entra em contacto com agentes patogénicos. As

práticas de maneio aos vitelos consideram importantes a limpeza e desobstrução das vias

aéreas, colocar o vitelo em decúbito esternal para promover a respiração e, elevar os seus

membros pélvicos (a cabeça sempre inferior em relação ao resto do corpo) e efetuar

Funcionamento Biológico

Habitat naturalGrau de afectividade
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movimentos pendulares em caso de líquido nos pulmões. Os batimentos cardíacos, que

são visíveis ou palpáveis, devem ser verificados bem como o reflexo palpebral e outros

movimentos espontâneos. Caso não se verifiquem, é pouco provável que se restabeleça o

batimento cardíaco do vitelo. A primeira inspiração do vitelo é feita 30 segundos após o

parto. Esta pode ser estimulada através do beliscamento do nariz ou tocando com uma

palha nas suas mucosas, induzindo o espirro que ajudará o vitelo a insuflar os pulmões

(Nagy, 2009), seguindo as práticas de maneio em que o vitelo deve estar minimamente

seco, procedendo á desinfeção do umbigo com iodo a 7% para evitar infeções e atrasos

de crescimento (Moran, 2002), Nestas práticas de bom maneio, está incluída a

administração de colostro de qualidade.

2.3 Colostro

O colostro é a secreção amarelada e cremosa que é retirada do úbere após o parto

ou a secreção da primeira ordenha após o parto. O resultado das ordenhas seguintes (2ª

ordenha até à 8ª ordenha) denomina-se de leite de transição uma vez que se vai

assemelhando cada vez mais ao leite inteiro (Godden, 2008).

Os vitelos devem receber quantidades suficientes de colostro o mais rápido possível

após o nascimento para garantir um bom estado imunológico. O colostro é composto por

hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerais, vitaminas, diversos micronutrientes,

células do sistema imunitário, citocinas, fatores de defesa específica, hormonas e fatores

de crescimento, entre outros (Blum e Hammond, 2000), tendo na sua composição

imunoglobulinas (Ig, predominantemente IgG), que protegem contra doenças infeciosas

como diarreia (Svensson et al., 2006) e doenças respiratórias (Gorden e Plummer, 2010)

que são causadas por vírus e constituem as duas maiores ameaças à saúde dos vitelos

jovens, em termos gerais, a alteração química do leite de transição e do leite relativamente

ao colostro, é a que se apresenta apresentada no Quadro 1.

2.3.1 Avaliação da qualidade do colostro

O colostro de qualidade deverá ter uma concentração de IgG superior a 50 g/l, com

uma cor amarela e consistência cremosa (Mcguirk e Collins, 2004). As principais

imunoglobulinas presentes no colostro são IgG, (IgG1 e IgG2. sendo a IgG1 a que tem

maior presença no colostro, cerca de 90%), IgM (7%) e IgA (5%). As IgG são



5

responsáveis pela identificação e destruição dos agentes patogénicos presentes nos

tecidos. As IgA protegem as superfícies mucosas do intestino contra a invasão de

bactérias patogénicas e as IgM protegem a parede do intestino contra as bactérias (Potter,

2011).

Quadro 1 Constituintes do colostro, leite de transição, e leite normal. Fonte Foley e Otterby, 1978.

Constituintes Colostro Leite de transição Leite

2a

ordenha

3a

ordenha

4a

ordenha

5a

ordenha

Densidade

específica

1,05 1,04 1,03 1,03 1,03 1,032

pH 6,32 6,32 6,33 6,34 6,33 6,5

Sólidos Totais

%

23,9 17,9 14,1 13,9 13,6 12,9

Gordura % 6,7 5,4 3,9 4,4 4,3 4

Proteína

Total%

14 8,4 5,1 4,2 4,1 3,1

IgG g/dl 3,2 2,5 1,5 - - 0,06

Lactose % 2,7 3,9 4,4 4,6 4,7 5

Godden (2008) identificou vários fatores que podem alterar ou influenciar o valor

nutritivo do colostro, a duração do período seco, a idade da vaca, a raça, o sistema de

gestão de efetivo leiteiro e o tempo que decorre entre o parto e a ordenha. Existem no

mercado equipamentos disponíveis para medir a qualidade do colostro, como o

colostrómetro e o refratómetro, sendo que o colostrómetro apresenta a desvantagem de, a

temperaturas baixas, subestimar a concentração das imunoglobulinas uma vez que o

resultado é obtido através da avaliação da densidade do leite (Godden, 2008). Já o

refratómetro é um equipamento mais preciso e fiável em que a medição é obtida através

do teor de açúcares medido em grau brix (Quigley et al., 1998). Verifica-se que cerca de

20% das crias nascidas morrem antes das 48 horas de vida (Rodrigues et al., 2014), o que

é um valor mais elevado do que as médias observados nos EUA – entre os 8% (Silva del

Rio et al., 2007) e os 13,2% (Meyer et al., 2001), se bem que nalgumas explorações são
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alcançados os 25% (Silva del Rio et al., 2007). A média de mortalidade perinatal em

estudos na Holanda e Canadá são de 11,4% e 12%, respetivamente (Steinbock et al.,

2003; Szucs et al., 2009).Além dos organismos patogénicos, a ocorrência de diarreia é

influenciada por vários fatores de maneio, incluindo higiene, número e densidade de

animais e condições de alojamento de vitelos (Klein-Jöbstl et al., 2014).

Os vitelos são animais sociáveis, pelo que contribui para o seu bem-estar que as

divisórias dos lotes ou jaulas que permitam o contacto entre si fisicamente e visualmente.

Vitelos alojados aos pares e alimentados com maiores quantidades de leite também

apresentaram maior ganho de peso corporal e maior comportamento de brincadeira

(Jensen et al., 2015), um indicador de bem-estar animal.

2.3.2 Importância do colostro

Ao contrário de animais como cães, gatos e humanos, não há transferência de

imunidade passiva da vaca para o vitelo durante a prenhez e, por isso, o vitelo depende

de um volume suficiente de colostro de boa qualidade. O colostro também é importante

como a primeira fonte nutritiva após o nascimento. É essencial que o vitelo receba o

colostro o mais rápido possível após o nascimento, preferencialmente até 2 horas após o

parto (Godden, 2008). O vitelo deverá receber aproximadamente 10 a 12% do seu peso

em colostro (o que equivale a uma quantidade de 3,5 a 4 l), para assegurar uma absorção

mínima de 100 g de IgG (Weaver, 2000). A capacidade do intestino de absorver os

anticorpos do colostro baixa rapidamente nas primeiras horas de vida e após cerca de 24

horas a absorção é praticamente inexistente (Bush e Staley, 1980). Segundo Santos

(2001),a sua absorção ocorre no intestino dos vitelos durante as primeiras 6 horas, sendo

máxima nas primeiras 4 horas, diminuindo ao longo do tempo. A concentração das

imunoglobulinas presentes no colostro também diminui ao longo do tempo sendo que o

primeiro colostro é o que terá naturalmente o maior índice de imunoglobulinas. Os vitelos

são definidos como tendo falha de transferência passiva (FTP) se a concentração de IgG

no soro sanguíneo do vitelo estiver abaixo de 10 mg / ml, 24 a 48 horas após o nascimento

(Godden, 2008). Fornecer ao vitelo jovem quantidades suficientes de colostro e de leite é

importante ao separar vaca/vitelo, o estado nutricional do vitelo tem um grande efeito no

estado imunológico e, consequentemente, na saúde e bem-estar.
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2.3.3 Transferência de imunidade

O colostro para o agricultor passa a constituir uma excelente via de imunização do

vitelo, uma vez que este é essencial para a transmissão de imunidade passiva (Stull e

Reynolds, 2008). Quando o vitelo apresenta, no sangue, uma concentração de IgG inferior

a 10 g/l ou de proteína total inferior a 50 g/l, medidos entre as 24 e as 48 horas, significa

que ocorreu uma falha de transmissão passiva (FTP) (Godden,2008). McGuirk (2008)

refere como fatores predominantes para a FTP: o maneio indevido do colostro, colostro

com baixo teor de proteínas e/ou coloração duvidosa, falta de condições de higiene, falha

na administração dos 4 litros de colostro dentro das 6 horas, permanência do vitelo na

maternidade por mais que 90 minutos, maneio incorreto da vaca gestante durante o

período seco e também outros fatores de um mau maneio do colostro, como o

congelamento do colostro até 2 horas após ordenha e ordenha pós-parto 6 horas após o

mesmo que leva a uma alteração das características do colostro. Os vitelos tendem a ficar

mais suscetíveis a enfermidades quando ocorre FTP, levando a um menor crescimento

(Santos, 2001).

Na figura 2 esquematiza-se a evolução da imunidade do vitelo, sendo que o

nascimento é o primeiro fator stressante da vida do vitelo. Os vitelos devem receber o

colostro para obter transferência passiva de anticorpos maternos (Y). Vitelos que

experimentam dificuldades ao nascimento são mais propensos a ter falha de transferência

passiva (FPT) e, o risco de patologias respiratórias e digestivas são uma constante na vida

do vitelo á medida que o vitelo adquire imunidade (Hulbert e Moisá,2016).

Figura 2 Evolução da imunidade dos vitelos (adaptado de Hulbert e Moisá,2016)
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Os fatores de stresse no crescimento são inevitáveis para os vitelos em

desenvolvimento, alimentados à mão ou com alimentador automático (Svensson et al.,

2006).

2.3.4 Sistema digestivo

Os jovens ruminantes têm uma característica anatómica chamada goteira esofágica

(sulcus retículi). Quando o reflexo da goteira esofágica é ativado, as paredes musculares

da goteira contraem-se e formam um tubo. Essa ação desvia o leite ingerido para o

abomaso (Sjaastad et al., 2010). Refeições lácteas podem alegadamente entrar no rúmen.

Isso pode ocorrer como resultado do fechamento insuficiente da goteira esofágica (Borne

et al., 2004) ou devido ao refluxo se exceder a capacidade do abomaso (Borne et al.,

2004; Smith, 2014). Para os vitelos mais jovens, isso pode não representar um problema.

Os restantes compartimentos gástricos estão tão pouco desenvolvidos, que qualquer leite

no rúmen simplesmente acaba no abomaso em poucas horas (Lateur-Rowet e Breukink,

1983). Para vitelos mais velhos, o leite no rúmen pode ser problemático, já que a lactose

é convertida em ácido láctico ou outros ácidos orgânicos, o que pode afetar a flora do

rúmen e causar indigestão, diarreia e redução do crescimento (Sjaastad et al., 2010).

2.3.5 Capacidade do abomasso

Segundo Ellingsen (2015), mesmo que os animais tivessem acesso a porções

ilimitadas de leite e vários vitelos tivessem tamanhos de refeição superiores a cinco e seis

litros, os altos volumes eram insuficientes para levar o leite a entrar no rúmen. O facto do

tamanho da refeição voluntária em várias ocasiões exceder a ingestão diária recomendada

também mostrou que os vitelos desejam maiores volumes de leite do que normalmente

recebem.

2.3.6 Recomendações de aleitamento para vitelos

As recomendações de aleitamento do leite são de 6 litros (10 a 13% do peso

corporal) por dia divididos em 3 refeições (Appleby et al., 2001). Segundo Khan et al.

(2011) é recomendado alimentar os vitelos com o equivalente a 20% do peso corporal por

dia. Esses volumes estão muito mais de acordo com o comportamento natural de

alimentação dos vitelos leiteiros. Vitelos autorizados a mamar geralmente fazem-no 5-8
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vezes (recém nascido) por dia (Phillips, 1993). Com 2-4 semanas de idade, os vitelos

podem beber até 8-10 litros de leite por dia a partir de uma tetina artificial (Appleby et

al., 2001) ou até 12-15 litros por dia se forem autorizados a mamar (Flower e Weary,

2001).

3 Fisiologia do sistema digestivo do animal

Durante as primeiras semanas de vida, o leite é a principal fonte de nutrição do

vitelo. A ingestão de alimentos sólidos é insignificante e independente da quantidade de

leite (Flower e Weary, 2001). Os vitelos jovens são, portanto, incapazes de compensar as

baixas quantidades de leite que eventualmente possam ingerir, através da ingestão de

alimento sólido. Até o vitelo atingir 3-4 semanas de idade, a distribuição restringida do

leite pode resultar na incapacidade do vitelo satisfazer as exigências diárias de energia

(Nielsen et al., 2011), levando à fome crónica (De Paula Vieira et al., 2008). O aumento

das tomas de leite é considerado importante para aumentar o bem-estar dos vitelos

leiteiros (Khan et al., 2011). Ao longo do tempo, o retículo-rúmen vai-se desenvolvendo

e expandindo através das fermentações dos alimentos sólidos, passando o vitelo a

comportar-se como um ruminante (figura 3). Porém, as decisões sobre quando desmamar,

devem depender da quantidade de matéria seca que os vitelos ingerem por dia e não

apenas da sua idade e/ou peso, sendo que o desmame só deverá ser feito quando o vitelo

ingere um mínimo de 500 grama diárias (Drackley, 2008).

Figura 3 Desenvolvimento dos compartimentos gástricos de um bovino. Adaptado de: DeLaval Calf Management
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3.1 Potenciar o crescimento dos vitelos

Por razões económicas ou de disponibilidade, o produtor opta por escolher o leite

não comercializável para alimentar os vitelos (Davis et al., 2011). Este leite corresponde

ao produzido por vacas recém-paridas ou mamíticas em tratamento; ou no período de

intervalo de segurança, cujo leite necessita de ser rejeitado e que pode conter diversos

agentes patogénicos e resíduos de antibióticos. Caso este leite seja pasteurizado, o que

seria o procedimento mais correto, reduz-se bastante a sua contaminação. Não sendo

pasteurizado, além de promover doenças através dos agentes patogénicos presentes, pode

ser um meio de promover a resistência aos antibióticos presentes no leite mamítico

(Centeno, 2010). A quantidade de leite a utilizar nos vitelos não é consensual. Uma grande

vantagem de mais leite é o aumento da taxa de crescimento (Rosenberger et al., 2017).

Vários trabalhos sugerem que as vitelas que recebem leite igual a 10% do seu peso têm

um ganho médio de peso de 350-500 gramas (Appleby et al., 2001; Flower e Weary,

2001). Vitelos que têm livre acesso ao leite através de tetina tiveram um ganho de peso

de cerca de 800 gramas (Appleby et al., 2001), enquanto os vitelos autorizados a mamar

livremente com recurso a tetina apresentaram um ganho de peso de 1100-1200 gramas

por dia (Flower e Weary, 2001; Johnsen et al., 2015) ou em amamentação (Grøndahl et

al., 2007). Também foi demonstrado que este potencial de crescimento não utilizado

durante as primeiras semanas de vida não pode ser compensado mais tarde (Flower e

Weary, 2001; Gelsinger et al., 2016). Foi observado que a alimentação com quantidades

mais elevadas de leite melhora as eficiências de conversão alimentar (Khan et al., 2007)

durante o período pré-desmame e diminui a mortalidade e a suscetibilidade a doenças

(Flower e Weary, 2001). Mais leite também está associado a menor idade reprodutiva e

maior produção de leite mais tarde na vida (Moallem et al., 2010; Soberon et al., 2012;

Soberon et al., 2013). Um aumento na ingestão de leite tem sido associado a níveis mais

altos de comportamento lúdico (Krachun et al., 2010), indicador de bem-estar.

3.2 Ingestão de leite versus diarreia

Estudos que investigam a ligação entre ingestões elevadas de leite e a incidência de

diarreia apresentam resultados ambíguos. Enquanto alguns confirmam a relação (Quigley

et al., 2006), outros não (Jasper e Weary, 2002; Uys et al., 2011; Bach et al., 2013), Khan

et al., (2011) sugerem que uma alta incidência de diarreia provavelmente seja um
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problema mais relacionado à falta de higiene, mau maneio, más condições de estabulação

e ventilação, e ingestão de colostro insuficiente, do que propriamente à quantidade de

leite. Também é importante notar que um vitelo que bebe quantidades elevadas de leite

terá fezes mais líquidas, a atribuição da pontuação da consistência fecal fica dependente

da avaliação do tratador.

4 Instalações e Equipamentos

Com todas as sensibilidades próprias das vitelas, é necessário ter condições de

alojamento que permitam tirar o maior partido da futura vaca. Segundo Vieira de Sá

(1990) as instalações devem obedecer a um regime de ventilação: 60 a 80 m3 /100 kg de

peso vivo e a velocidade do ar de 0,4 m/s (máximo), com uma temperatura ambiente de

17 a 26 ºC, com índices de humidade do ar de 65 a 70%, e iluminação de 0,8-1 W/m2.

No caso de alojamento em lote apresenta a desvantagem de comportamentos que

podem causar problemas no lote como mamar no umbigo, enquanto se o vitelo estiver

alojado individualmente pode ser mais facilmente acompanhado (Jensen e Weary, 2013).

Tendo em conta as exigências de estabulação destes vitelos é necessário idealizar bem

qualquer novo viteleiro. Os vitelos que sejam alojados em casota individual devem ser

colocados a 1,25 m de distância entre si, com 1,2 x 1,8 m de dimensão e mantidos em

boas condições de higiene (Gorden e Plummer, 2010). Boas condições de arejamento e

de renovação do ar através de ventilação removem bactérias presentes no ar e evitam a

acumulação de gases tóxicos associados à acumulação de fezes e urina devido à limitada

circulação de ar. Concentrações de amoníaco superior a 10 ppm demonstram-se nefastas

(Baltasar e Sousa, 1987) e a sobrelotação leva a um aumento dos agentes patogénicos,

humidade, temperatura e gases tóxicos, traduzindo-se num aumento de doenças

respiratórias (Souza, 2004; Lago, 2006;). Com baixa densidade animal (1 m2 /100 kg peso

vivo) em grupos de 8-10 vitelos, de acordo com a faixa etária e condição física para evitar

competição e stresse, vitelos em grupos de 10 apresentaram melhor ganho de peso e

menor taxa de morbilidade associada a doenças respiratórias (Gorden e Plummer, 2010).

4.1 Desafios de maneio

Os viteleiros são geralmente desenhados nas extremidades dos estábulos (Gulliksen

et al., 2009a), provavelmente porque é mais fácil ver o benefício económico direto da
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vaca adulta. A colocação do viteleiro em áreas que estão sujeitas a gases da exploração

pode afetar a resistência a doenças dos animais. Além disso, abrigar vitelos jovens com

animais mais velhos pode expor vitelos a organismos patogénicos e afetar a sua saúde e

bem-estar (Assié et al., 2009). A racionalização estrutural pode influenciar o bem-estar

das vitelas de várias maneiras (Murray e Leslie, 2013).

5 Sistemas de alimentação

A alimentação dos vitelos pode ser efetuada de várias formas. Entre os vários tipos

de sistemas de alimentação, existem os baldes, os baldes com tetinas ou biberões e os

sistemas de alimentação automáticos. O sistema de baldes é mais frequente quando os

animais estão alojados em casotas individuais tendo de ser alimentados de forma manual

2 vezes ao dia até, aproximadamente, às 8 semanas de idade. Este sistema necessita de

mais mão-de-obra mas o peso médio de cada vitelo é semelhante ao sistema automático

(O’Driscoll et al, 2006). A forma correta de alimentação será sempre aquela que mais se

assemelha ao comportamento natural do vitelo com a progenitora, estando o seu corpo

num plano inferior ao úbere da vaca, fazendo com que o leite deslize pela goteira

esofágica e caia diretamente no abomaso, o único local onde a digestão é feita de maneira

correta. Se o leite é fornecido num plano inferior à sua cabeça (figura 4), criam-se

condições para que o leite deslize até ao rúmen que não está preparado para a sua digestão,

dando lugar a mal-estar e indigestão (Wise, 1942).

O sistema automático permite um maior número de refeições ao longo do dia, muito

semelhante ao comportamento natural dos vitelos (Kack e Ziemerink, 2010). Existe um

maior controlo ao acesso ao leite, monitorizado através da leitura do chip na coleira que

o vitelo traz, podendo ser controlada a quantidade e o tipo de leite que cada vitelo beberá

(figura 4).



13

Figura 4 Posição correta de alimentação (adaptado de DeLaval calf management)

Este sistema tem a vantagem para vitelos alojados em grupo, reduzindo a mão-de-

obra necessária (Kung et al., 1997).

6 Patologias

6.1 Síndrome de diarreia nos vitelos

A síndrome da diarreia neonatal é um problema instalado nos vitelos que causa

prejuízos nas explorações leiteiras, advindos da mortalidade e morbilidade dos animais

(McCorquodale et al., 2013). A diarreia é considerada um sinal clínico de doença, mas

que tem um quadro clínico comum a muitas doenças. A identificação do agente envolvido

na diarreia por vezes não é fácil, porque podem estar envolvidos vários agentes

etiológicos em simultâneo. São vários os tipos de bactérias que estão implicadas na

diarreia dos vitelos, em que a mais comum é a Escherichia Coli. No caso dos vírus, o

Rotavírus e o Coronavírus, e no caso dos parasitas o mais comum é o Criptosporidium

spp. Nos primeiros dias de vida, os vitelos necessitam de elevados níveis de higiene e

colostro de qualidade e quantidade, uma vez que o seu sistema imunitário é bastante

vulnerável, estando mais suscetíveis a infeções. Por isso, é de extrema importância a

prevenção e o seu diagnóstico precoce (Ferreira, 2013). Millemann (2008) concluiu que

a taxa de incidência de diarreia no período neonatal é de 14,6%, enquanto Virtala et al.

(1996) concluíram que a taxa de vitelos afetados com síndrome de diarreia rondava os

10,8%, que a taxa de mortalidade era de 52,2% e a taxa de morbilidade nas primeiras 3

semanas de vida era de 29%. É uma afeção que provoca perdas na exploração leiteira e,

portanto, o conhecimento de estratégias para minimizar as perdas é um fator crucial para
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um bom vigor animal (Silverlas et al, 2010). A diarreia neonatal bovina, em animais com

idade inferior a 30 dias, representa 50% de todas as doenças encontrada em bovinos

jovens, sendo também um dos complexos de doenças mais comuns (Radostits et al. 2007).

6.1.1 Etiologia

Trata-se de uma doença complexa e multifatorial em que ocorre uma interação entre

o animal, o meio envolvente e os agentes infeciosos (Radostitis et al., 2007). Esta doença

está disseminada por todo o mundo e é conhecida como uma síndrome e resulta da

interação entre vários fatores (Figura 5).

Figura 5 Fatores predisponentes da diarreia neonatal em vitelos (Adaptado de Ferreira, 2013).

Os agentes infeciosos da diarreia neonatal provocam atrofia das vilosidades

intestinais, hipersecreção intestinal e difícil absorção e digestão. A destruição das células

epiteliais do intestino favorece a passagem de líquido da corrente sanguínea para o lúmen

intestinal, provocando desidratação (Reck, 2009). Atualmente, os principais agentes

etiológicos causadores da diarreia em vitelos são o Cryptosporidium Parvum, Escherichia

Coli, o coronavírus e rotavírus. Estes agentes podem provocar infeções múltiplas ou

simples, sendo mais frequente a infeção múltipla (Ferreira, 2013).



15

6.2 Patologias respiratórias

A pneumonia é uma das maiores responsáveis pelas mortes ocorridas nos vitelos,

tendo um impacto económico acentuado, afetando a taxa de crescimento e a futura

produção leiteira, reprodução e longevidade. Esta doença inicia-se através de uma

primeira infeção viral que torna o vitelo mais frágil nas suas defesas, permitindo uma

segunda infeção bacteriana. Os agentes infeciosos comuns são a Pasteurella multocida,

Mycoplasma bovis e Mannheimia haemolytica. Os sinais mais comuns são a letargia,

perda de apetite, tosse, engasgamento, respiração acelerada, corrimento nasal, orelhas

caídas, quebra da atividade e magreza. Os sinais iniciais podem ser muito subtis sendo

necessária alguma experiência e sensibilidade. O diagnóstico precoce é a chave para o

tratamento da doença que deverá ser o menos prolongada e o tratamento mais agressivo

possível. Muitos dos vitelos não são detetados ou tratados atempadamente podendo

originar doentes crónicos, sofrimento prolongado e morte. Esta doença está

principalmente associada ao tipo de alojamento, densidade populacional, ventilação e

desinfeção das instalações. O contágio também ocorre pelo contacto entre vitelos doentes,

devendo, por isso, serem separados todos os vitelos que manifestem sinais de doença

(McGuirk, 2008), sendo que em sistema individualizado leva a que seja mais fácil o

maneio dos animais com enfermidades.

7 Alternativas aos antibióticos

Um rebanho saudável é essencial para o sucesso da exploração.Os métodos para se

conseguir atingir melhores níveis de saúde continuam a ser explorados. A utilização de

antibióticos na produção animal tem um impacto negativo na população em geral

(Marshall e Levy, 2011).O uso de antibióticos é considerado essencial nos sistemas de

produção intensiva para diminuir a morbilidade e mortalidade dos vitelos, derivado a

diarreia, septicemia e doenças respiratórias (Constable, 2008). A maneira mais comum

dos vitelos receberem antibióticos é através do leite ou leite de substituição e os vitelos

podem ser expostos a antibióticos durante o período pré-desmame. Um dos resultados

possíveis desta prática é exercer uma pressão seletiva sobre as bactérias comensais e criar

um reservatório de bactérias resistentes aos antibióticos (Constable, 2008).

A resistência a antibióticos por parte das bactérias intestinais tem aumentando á

medida que a dosagem de penicilina tem aumentado (Langford et al., 2003). Os
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antibióticos têm a limitação de não ter um efeito seletivo sobre os microrganismos,

podendo assim eliminar também flora intestinal benéfica à saúde do animal, não

estimulando e suportando o sistema imunitário do animal. O uso de métodos alternativos

aos antibióticos tem sido muito estimulado. Um método de suplementação das dietas dos

vitelos com prebióticos e probióticos ou a combinação dos dois com ação simbiótica,pode

contribuir para a proliferação de bactérias intestinais benéficas. Existe microflora

intestinal com capacidade para melhorar a resposta imunitária do animal, aumento de

peso corporal, e uma diminuição da presença de patogénicos no organismo (Gibson e

Roberfroid, 1995).

Os aditivos são substâncias não nutritivas aplicadas aos alimentos. A introdução dos

suplementos serve para melhorar a eficiência alimentar e palatabilidade, entre outras

funções, permitindo efeitos benéficos para a saúde dos animais (Cheeke, 1999). A longa

história na evolução dos ruminantes em relação simbiótica com os microrganismos

ruminais contribuiu para uma comunidade ruminal relativamente estável, mas que pode

ser facilmente perturbada, especialmente com qualquer transição na dieta. Os ruminantes

evoluíram para consumir e utilizar pastagens e forragens frescas. No entanto, os seres

humanos alteraram a dieta que os ruminantes consomem nos últimos 50 anos usando

dietas à base de grãos. As vantagens de usar este tipo de dieta são o aumento da

produtividade e eficiência. Uma dieta á base de grão provoca mudanças drásticas no pH

ruminal e perturba a flora ruminal. Quando o pH do rúmen desce de níveis normais (6,5

a 7,0) para menos de 5,0, a fermentação no rúmen produz, além de ácidos gordos voláteis,

ácido lático. Este acumula-se no rúmen, reduz ainda mais o pH, permitindo o crescimento

cada vez mas expressivo de bactérias lácticas que produzem ainda mais ácido láctico, e

este será absorvido para a corrente sanguínea. Muito ácido lático no sangue levará à

diminuição da ingestão de alimentos, ou até à morte do animal (Russell e Rychlik, 2001).

Os antibióticos têm sido amplamente utilizados como aditivos para alimentação

animal e foram amplamente demonstrados os seus efeitos positivos nos vitelos. Quigley

et al., (1997) indicaram que os antibióticos incluídos no leite de substituição como aditivo

alimentar de vitelos não só melhoraram o desempenho, mas também reduziram o risco de

diarreia nos vitelos. Além disso, Berge et al., (2005) verificaram que uma dose elevada

de antibióticos como suplementos alimentares (22mg / kg por dia de neomicina e 22 mg

/ kg por dia de tetraciclina cloridrato) aumentou o ganho de peso geral e diminuiu

morbilidade geral. O uso generalizado de antibióticos como suplementos para
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alimentação animal para promoção do crescimento é controversa. Atualmente devido à

possibilidade do seu efeito adverso na saúde humana, o excesso de uso de antibióticos na

produção animal tem sido associado ao desenvolvimento de estirpes resistentes a

antibióticos, que não respondem a antibióticos prescritos para humanos (Cheeke, 1999).

Se a incidência de resistência aos antibióticos continuar a aumentar, uma pandemia pode

ocorrer para seres humanos, uma vez que as bactérias podem eventualmente ser

resistentes a todos os antibióticos disponíveis. Na criação de vitelos estes consomem leite

de substituição, sendo a administração de antibióticos uma prática recorrente (Heinrichs

et al., 1995). O uso de antibióticos na produção animal pode aumentar a resistência de

bactérias patogénicas para a espécie humana (Fey et al., 2000). Isto contribuiu para as

alternativas aos antibióticos se tornarem interessantes, tendo sido apresentadas algumas

soluções como proteínas plasmáticas (Morrill et al., 1995; Quigley e Drew, 2000),

bactérias probióticas (Jenny et al., 1991), culturas de leveduras (Seymour et al., 1995) e

prebióticos (Kaufhold et al., 2000; Donovan et al., 2002; Quigley et al., 2002).

7.1 Prebióticos

Os prébióticos podem ser definidos:como “ingredientes alimentares não

digestíveis que conseguem beneficiar o hospedeiro estimulando o crescimento e/ou a

actividade de um número limitado de bactérias no colón, melhorando a saúde do

hospedeiro” (Gibson e Roberfroid, 1995). Alguns dos prebióticos comuns incluem

fructoligossacarídeos (FOS), mananoligossacarídeos (MOS) e outros hidratos de carbono

polissacarídeos, derivados de leveduras, S.cerevisiae (Spring et al., 2000; Xu et al., 2003).

Um ensaio feito em leitões mostrou que os prebióticos aumentaram as populações

de Bifidobactérias e Lactobacillus (Smiricky-Tjardes et al.,2003). Os efeitos gerais dos

prebióticos na saúde intestinal são similares aos observados com os probióticos. Os FOS

conseguem atuar como um substrato para fermentação através da microflora intestinal

para produzir mais ácido láctico e ácidos gordos de cadeia curta que baixam os valores

de pH (Wynn, 2009). A adição de FOS funciona como um estímulo docrescimento de

bifidobactérias (Van Loo et al., 1999). Em comparação ao que acontece com os

probióticos, os prebióticos visam melhorar a saúde intestinal, estimulando o crescimento

de bactérias benéficas no intestino do hospedeiro (Vijaya Kumar et al., 2005). A

população de microrganismos considerados probióticos, e que existem no intestino, pode

aumentar através de substratos alimentares – os prebióticos. Os prebióticos são
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essencialmente hidratos de carbono como oligossacáridos tal como os FOS, que podem

ser utilizados pela flora probiótica indígena (Xu et al., 2003). Podem também conseguir

induzir uma não ligação ao organismo através da ação dos MOS (Spring et al., 2000). Os

efeitos gerais dos prebióticos na saúde intestinal são similares aos observados com os

probióticos. Os FOS conseguem atuar como um substrato para fermentação através da

microflora intestinal para produzir mais ácido láctico e ácidos gordos de cadeia curta que

baixam os valores de pH (Wynn, 2009). A adição de FOS apresenta se como estimulador

das bifidobacterias, que promovem também melhor consistência fecal (Van Loo et al.,

1999). Os MOS fazem ligação com as bactérias patogénicas inibindo-as de se ligarem às

paredes do intestino, sendo excretadas nas fezes (Ofek et al., 1977).

Os prebióticos conseguem aumentar a imunidade passiva, aumentando a

concentração de imunoglobulinas. A administração de MOS a vacas secas produziu

maiores níveis de imunização para o rotavírus (Franklin et al., 2005). A substituição de

antibióticos por MOS pode conduzir a níveis de desenvolvimento semelhantes,

amplificando a capacidade imunitária do vitelo, reduzindo os níveis de morbilidade e

aumentando o número de fezes em estado normal em relação a tratamentos com

antibióticos (Heinrich et al., 2003; Terre et al. 2007).

7.1.1 Função dos prebióticos na imunização

A administração de prebióticos tem sido associada a efeitos imunomoduladores

entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa como resultado da interação com a

microbiota intestinal (Gibson, 1999). Os prebióticos atuam como fator de crescimento

para bactérias comensais em específico, que inibem a aderência e invasão dos agentes

patogénicos no epitélio intestinal ao competirem pelos mesmos locais de adesão na

superfície das células epiteliais. Alterando o pH, favorecem a função de barreira,

melhorando a produção de muco, produzindo ácidos gordos de cadeia curta e induzindo

a produção de citoquinas (Korzenik e Podolsky, 2006). Os produtos de fermentação

produzidos a partir dos prebióticos, tais como o butirato (Nilsson et al., 2010), podem

indiretamente ter efeito nas citoquinas anti-inflamatórias. O butirato é em geral o terceiro

ácido gordo mais produzido no rúmen e demonstrou aumentar a produção de citoquinas

anti-inflamatórias (Schley e Field, 2002). Os perfis bacterianos do hospedeiro podem

influenciar a capacidade de resposta do tratamento. Com o desenvolvimento da tecnologia

molecular vai ser possível definir novos e melhores prebióticos, quanto melhor se
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compreender e identificar a microbiologia intestinal, melhor pode ser o tratamento (Patel

e Goyal, 2012).Com a nova geração de ferramentas microbiológicas agora disponíveis,

será possível obter informações definitivas sobre as espécies em vez de géneros que são

influenciados pelo teste prebiótico. Quanto melhor identificamos e caracterizamos

géneros bacterianos, espécies e cepas que compõem a microbiota intestinal, melhor

partido se pode tirar dos seus efeitos benéficos. As boas práticas de gestão associadas a

estes aditivos permitem otimizar a nutrição, o estado imunológico e diminuir o risco de

doença, o uso de prebióticos pode ser uma opção viável para aumentar a proliferação de

bactérias comensais no trato gastro intestinal, modulação do comportamento alimentar e

aumento da função imune para otimizar a saúde do vitelo (Singh et al.,2017).

7.1.2 Efeito dos prebióticos

Os efeitos dos prebióticos podem ser mensurados através de medições físicas, como

medição do peso e consistência fecal; os prebióticos conseguem melhorar o sistema

imunitário a nível intestinal (Donovan et al., 2002; Heinrichs et al., 2003). Contudo num

ensaio conduzido por Heinrichs et al. (2009) os prebióticos utilizados não exerceram

qualquer efeito no crescimento nas primeiras oito semanas de vida nos vitelos, mas

apresentaram um número de populações mais elevado, sendo que os vitelos eram bastante

saudáveis. A descoberta de que os antibióticos conseguem promover o crescimento e a

eficiência alimentar levaram á utilização de antibióticos como conceito profilático, em

que os seus efeitos atuam também sobre situações em que a doença possa ser não

diagnosticada ou com infeções subclínicas que levariam a uma limitação no ganho médio

diário (Gustafson et Bowen, 1997).

7.1.3 Função dos mananoligossacarídeos (MOS)

Os MOS desempenharam um efeito positivo em leitões (Dvorak et al., 1998), no

caso específico dos vitelos aumentou os ganhos de peso bem como a ingestão (Dvorak e

Jacques,1997). Os MOS contém fragmentos da parede celular obtidos a partir

Saccharomyces cerevisiae. As leveduras resultantes do meio de cultura são centrifugadas

para isolar os componentes das paredes celulares (Spring et al., 2000). As paredes

celulares têm uma função antigénica (Ballou, 1970). Muitas bactérias gram- negativas

ligam-se ao epitélio intestinal e os MOS conseguem competir com as ligações das
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bactérias gram-negativas. Diversas variantes de Escherichia coli e Salmonella

aglutinaram se com MOS in vitro (Spring et al.,2000). Os MOS não são digestíveis por

enzimas endógenas, e estabelecem ligações com bactérias e estas são excretadas via fezes,

não se ligando ao intestino (Spring et al., 2000). Os MOS podem potenciar a saúde animal

através da estimulação da produção de anticorpos (Savage et al., 1996) ou afetando e

alterando a morfologia e função intestinal (Iji et al., 2001). Segundo Heinrich et al.,

(2003), é possível obter com MOS um efeito semelhante á utilização de leite de

substituição medicado no controlo das diarreias. A adição de MOS ao leite de substituição

mostrou-se benéfica na saúde do vitelo, indicando a possibilidade da substituição de

antibiótico por MOS.

7.1.4 β-glucanos

Enquanto que os MOS são complexos proteicos polissacáridos derivados das

leveduras que são indigestíveis, os β-glucanos são polímeros de glucose que também

podem ser derivados da parede celular da levedura e são considerados como

imunoestimuladores dos macrófagos e outras células de defesa (Szymanska-Czerwinska

et al., 2009). Cary et al. (2005) mostraram que os glucanos têm potencial para reduzir a

mortalidade e a morbilidade nos vitelos.

7.2 Probióticos

Os probióticos são organismos que atuam beneficamente no hospedeiro quando

administrados oralmente. Normalmente são utilizados Lactobacillus, Bifidobacterium e

Enterococcus (Isolauri et al., 2001). As bactérias probióticas têm a capacidade de

aumentar a eficiência alimentar e os ganhos de peso em vitelos (Abe et al., 1995;

Timmerman et al., 2005). A fim de melhorar a saúde e o desempenho dos vitelos, os

agricultores utilizam antibióticos (Quigley et al., 1997; Berge et al., 2005) e alguns países

utilizam hormonas de crescimento. Dada a preocupação da saúde pública com bactérias

resistentes aos antibióticos (Fuller, 1989; Phillips, 1999), a utilização destes em vitelos é

pouco amiga do ambiente. No dia 1 janeiro de 2006, a União Europeia iniciou a proibição

de promotores do crescimento com antibióticos (Union of Concerned Scientist, 2006) e

uma futura proibição global da utilização de antibióticos parece inevitável. Agentes

alternativos foram investigados para melhorar a saúde e o desempenho dos vitelos, sendo

os probióticos e prebióticos os mais desenvolvidos. Segundo a FAO/OMS (2001), os
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probióticos são "microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades

adequadas, conferem um benefício para a saúde ao hospedeiro". Os probióticos têm vindo

a ser usados há muitos anos para melhorar a saúde dos seres humanos e a saúde e

produtividade de animais, quer em ruminantes quer em monogástricos. As leveduras

também podem ser usadas como probióticos e a investigação nesta área indica que estes

produtos podem ser eficazes na prevenção da diarreia nos vitelos (Abe et al., 1995;

Galvão et al., 2005; Timmerman et al., 2005).

7.2.1 Meio de ação dos probióticos

Existem vários mecanismos propostos sobre a ação dos probióticos. Quando é

administrado um probiótico, as bactérias produtoras de ácido lático conseguem baixar o

pH no seu ambiente, o que condiciona o crescimento de bactérias patogénicas (Bongaerts

e Severijnen, 2001). Produzem ainda ácidos orgânicos, ácidos gordos voláteis, amónia,

diacetilo, perióxido de hidrogénio e bactericidas (Vandenbergh,1993).

A ingestão destes probióticos aumenta o número de bactérias produtoras de ácido láctico,

bem como melhora a imunidade humoral (Kaila et al., 1992).

Segundo Abe et al., (1995) o ganho de peso e conversão alimentar foram

melhorados quando os vitelos receberam probióticos contendo Lactobacillus ou

Bifidobacteria. Adicionalmente, os problemas de perda de peso relacionados com a

diarreia também diminuíram. Uma melhoria na saúde do vitelo também foi verificada por

Timmerman et al., (2005). As leveduras também podem ser usadas como probiótico,

Saccharomyces cerevisiae e outras subespécies que foram usadas num ensaio por Galvão

et al., (2005), em que os resultados indicaram uma performance animal melhorada e um

melhor desmame.

7.3 Proteína de ovo

Os ovos de galinha também podem ser utilizados como uma fonte barata de

anticorpos (Kuroki, 1994). As gemas de ovo contêm imunoglobulinas IgY usadas no

tratamento e na prevenção nos mais variados tipos de infeções (Hamada e Kodama, 1996).

Resultados apresentados por Chizu et al., (2004) indicam que as IgY conseguiram um

efeito positivo contra os antigénios dos oócistos e um efeito positivo contra

criptosporidiose. Os anticorpos existentes no ovo tiveram um efeito positivo na
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quantidade de oócitos excretados e uma melhoria nos sinais clínicos, mas a eliminação

total da infeção é difícil.

7.3.1 Proteína de ovo no tratamento de diarreias

O tratamento da síndrome de diarreia, dependendo da etiologia, nem sempre é um

processo fácil nem nos animais nem nas pessoas, dado que os tratamentos disponíveis

não semostram eficazes (Blagburn e Soave, 1998). O colostro de bovino hiperimunizado

foi utilizado no tratamento da criptoporidiose (Perryman, 1993). Esses anticorpos

resultam numa redução do número de oócitos incubados e numa melhoria dos sinais

clínicos. O problema no desenvolvimento desses produtos á base de anticorpos está

relacionado com o custo e com recursos tecnológicos, a procura por uma estratégia

economicamente viável tem sido explorada com a utilização de imunoglobulinas

provenientes da gema de ovo (Mine e Kovacs-Nolan, 2002), o que apresenta várias

vantagens, dado que os animais não necessitam de ser sacrificados para a obtenção desta

imunoglobulina, e estes podem ser mantidos em condições que respeitam o bem-estar

animal. A nível produtivo apresenta bons resultados em comparação com outras fontes

de anticorpos.

Existem algumas diferenças entre as imunoglobulinas das aves IgY e as

imunoglobulinas dos mamíferos IgG elencando: as imunoglobulinas IgY não se ligam às

proteínas A ou G; existe falta de reatividade cruzada com fatores reumatoide a proteínas

C-reativas que podem desempenhar um papel em centenas de processos inflamatórios

(Larsson et al., 1991); as imunoglobulinas do ovo não interferem com as imunoglobulinas

dos mamíferos IgG a nível dos testes sorológicos (Kricka, 1999); não ativam as

competências das imunoglobulinas mamíferas, estas diferenças apresentam-se como

alternativa á antibioterapia (Carlander et al., 2000; Schade et al., 1994; Tini et al., 2002).

A distância filogenética é a razão das especificidades entre mamíferos e galinhas, o

que contribui para as diferentes especificidades de anticorpos (Larsson e Sjöquist,1990).

A proteção da imunidade passiva dos vitelos recém-nascidos usando

imunoglobulinas específicas da gema de ovo como um suplemento ao leite a seguir ao

período dos vitelos recém-nascidos pode ser uma solução clínica para vitelos com diarreia

provocada por rotavírus (Kuroki et al., 1997; Heckert et al., 1999; Touchette et al., 2003;

Veja et al.,2011).
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7.3.2 Proteína de ovo de galinhas não imunizadas

Os ovos possuem características nutritivas de elevada qualidade, sendo um produto

que tem vindo a ser estudado para alimentação animal como fonte de proteína (Touchette

et al., 2003). Nelson et al., (2007) verificaram que as proteínas dos ovos das galinhas não

imunizadas também têm um efeito imuno-modulatório no intestino in vivo, atuando

diretamente no bloqueio do agente patogénico ou indiretamente, ativando o sistema

imunitário prevenindo a infeção. A modulação positiva das respostas imunitárias dos

neonatos, incluindo um maior número de células secretoras de anticorpos, bem como

maior diversidade de isótopos, foram observados na mucosa intestinal (Nelson et al.,

2007). Os efeitos imuno-modulatórios da gema do ovo no sistema imunitário da mucosa

intestinal representam a prova de que a tecnologia IgY irá permitir que possa ser usada

no plano preventivo de alguns agentes patogénicos (Vega et al., 2011). Contudo sob um

ponto de vista realístico, num futuro próximo a IgY não será capaz de substituir

completamente a IgG (Schade et al., 2005).

7.4 Extratos vegetais

As populações microbianas ubíquas e heterogéneas têm um papel importante no

que respeita á saúde do hospedeiro,o crescimento destas não se encontra muito bem

descrito (Jongbloed et al., 2000). A procura por substitutos de antibióticos não

desenvolveu nenhum produto com a mesma capacidade e resistência, mas os ácidos

orgânicos são um dos candidatos. O conhecimento dos seus efeitos antimicrobianos levou

á evolução e fabrico de misturas de ácidos orgânicos para alimentação animal (Jongbloed

et al., 2000). O fornecimento de grandes quantidades de cereal na alimentação dos vitelos

causa acidoses e a utilização de ionofóforos não é permitida na União Europeia

(Regulamento (EC) Nº 1831/2003). A eliminação dos antibióticos tem um custo na

produção, a identificação de estratégias eficientes para alimentar os animais com a adoção

de aditivos á base de extratos vegetais pode ser uma mais valia para a produção (Carro e

Ranilla, 2002). Os extratos vegetais das plantas contêm metabolitos que demonstraram

ter um poder antimicrobiano (Cowanc, 1999). Existem ensaios sobre os seus efeitos na

fermentação ruminal: ensaios com extratos de yucca schidigera (Ryan et al., 1997),

compostos fenólicos (Evans e Martin, 2002) e óleos essenciais (McIntosh et al., 2003;

Cardozo et al., 2004; Beauchemin e McGinn, 2006, Yang et al., 2007). A maioria destes
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estudos têm sido conduzidos usando fluido ruminal de vacas leiteiras alimentadas com

dietas com elevada participação de forragens e poucos estudos usando fluido ruminal de

novilhos, e poucos estudos explicaram o efeito dos extratos vegetais no desempenho do

crescimento por um curto período de tempo. Um estudo apresentado por Soltan (2009)

demonstrou que a suplementação de óleos essenciais (94mg/vitelo/dia) no leite de

substituição reduziu a ingestão de matéria seca apesar de não ser estatiscamente

significativo, melhorou a conversão alimentar, melhorou a digestibilidade dos minerais e

aumentou os valores de proteínas no sangue. A utilização de óleos essenciais provou ser

eficaz na redução da incidência de diarreias, reduzindo a severidade destas e melhorando

a saúde em geral quando comparado com o grupo de controlo (Soltan 2009).

7.4.1 Mecanismos de ação dos ácidos orgânicos

A atividade dos ácidos orgânicos irá reduzir o número total de microrganismos,

sendo particularmente mais eficaz contra E.coli e outros organismos não tolerantes a

meios ácidos. Muitos desses patogénicos são oportunistas, tais como Campylobacter e

Salmonella. Uma consequente redução das infeções subclínicas irá contribuir para uma

melhor digestibilidade dos nutrientes e uma redução dos gastos de energia com o sistema

imunitário (Doyle e Erickson, 2006). Os antibióticos ingeridos oralmente têm um efeito

antimicrobiano que incluem a microflora intestinal. Essa redução na microflora, e suas

consequências, pode ser o mecanismo subjacente aos efeitos benéficos dos antibióticos

(Bedford, 2000). O mecanismo de ação deve ser focado no intestino, já que alguns desses

antibióticos não são absorvidos. Gaskins et al., (2002) demonstraram que os antibióticos

que promovem o crescimento atuam principalmente através de alterações nas populações

microbianas intestinais, não havendo maior ganho de crescimento nos animais livres de

germes com e sem antibióticos.

7.4.2 Multifatorialidade dos ácidos orgânicos

Existem muitos ensaios bem-sucedidos sobre a capacidade antimicrobiana dos ácidos

orgânicos e da sua performance animal, mas existem outros que não encontraram efeito

algum, e também estudos em que o efeito na performance não foi acompanhado pelas

alterações na microflora ou digestibilidade (Cheeke, 2005). Segundo Levic et al., (2005)

a quantidade de ácido para atingir um determinado pH, é a variável mais difícil de
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controlar nos estudos com ácidos orgânicos, o que pode levar a uma má consistência nos

resultados. Outro fator que pode ter um efeito negativo nos ensaios é o nível de

incorporação na fórmula e o seu impacto na flora intestinal. Como com antibióticos, uma

dieta com um baixo nível de proteína digestível é muito menos propensa a exibir um

efeito ácido. O excesso de proteína não digerida no intestino favorece o desenvolvimento

de uma flora proteolítica, com alto nível de produção de bactérias ou metabólitos tóxicos,

tais como aminas (Cheeke,2005). Existem situações em que podem imitar os efeitos dos

ácidos orgânicos. Como a fermentação da lactose no intestino leva a uma acidificação, o

consórcio de ácidos com níveis elevados de cobre ou medicamentos anticoccidiostáticos,

exercem os seus próprios efeitos sobre a microflora, fazendo com que os ácidos orgânicos

tenham um efeito redundante. Os ácidos orgânicos, tal como os antibióticos, são mais

permissíveis ao crescimento e ao desenvolvimento na medida em que o animal cresça

com o seu potencial genético com a alimentação que lhe é fornecida, sendo o fator mais

complicado de controlar a microflora, contudo a dominância de algumas espécies é clara,

a presença de inúmeras populações microbianas não identificadas irá com certeza afetar

o grau de resposta (Dibner e Buttin, 2002).

8 Colonização intestinal dos vitelos

O fornecimento de nutrientes e o desempenho dos vitelos estão intimamente

correlacionados entre si. O bom desempenho só pode ser conseguido quando o animal

consome todos os macros e micronutrientes necessários. No entanto, existem muitos

outros fatores que podem influenciar negativamente o crescimento. Estes incluem a

ocorrência de doenças e uma má gestão. Uma gestão errada da saúde levará à ocorrência

de doenças graves aumentando os índices de morbilidade e mortalidade.

8.1 Microflora intestinal dos vitelos

A microflora intestinal de mamíferos é um ecossistema complexo que compreende

uma diversidade de espécies microbianas que têm impacto na saúde geral do hospedeiro.

(Vlkova et al., 2006). A microflora normal refere-se às espécies microbianas comumente

encontradas em indivíduos saudáveis (Tannock, 2001). Quando esta composição é

perturbada, os patogénios oportunistas podem proliferar. A colonização do trato

gastrointestinal dos vitelos começa no nascimento e é fortemente influenciada pelo meio
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ambiente, pela progenitora, dieta e genética (Ozutsumi et al., 2005). A população

microbiana inicial dos intestinos do vitelo é instável, mas com a idade e à medida que o

animal se desenvolve tende a estabilizar (Smith, 1965; Karney et al., 1986). O rúmen não

é funcional num vitelo recém-nascido e devem ocorrer vários eventos de colonização

sequencial para garantir o correto desenvolvimento do rúmen, com os protozoários

ciliados sendo tomados como um sinal de maturação e desenvolvimento ruminais corretos

(Chaucheyras-Durand e Fonty, 2001). O trato gastrointestinal passa por mudanças

anatómicas e fisiológicas durante o desenvolvimento até que o rúmen esteja

completamente funcional (Roy, 1970). Normalmente, a colonização bacteriana começa

com E. coli no aparelho digestivo 8 horas após o nascimento, e os lactobacillus e os

streptococcus começam a colonizar após o primeiro dia. Lactobacillus ocupam o lugar

dos coliformes e colonizam o intestino rapidamente em animais saudáveis, sendo este um

processo bastante complexo (Smith, 1965; Karney et al., 1986).

8.2 Diversidade microbiana

O rúmen é o principal local de digestão microbiana e atividade no vitelo

desmamado. O intestino fornece informações mais valiosas sobre a saúde do vitelo pré-

ruminante; um grande número de espécies microbianas pode ser encontrado no trato

gastrointestinal e a sua distribuição e a diversidade pode atuar como um indicador de

saúde. Um aumento no número de bactérias patogénicas, como Salmonella, no trato

gastrointestinal, levará a vários sinais de doença que inclui febre e diarreia (Smith, 2002).

A pontuação fecal é utilizada para avaliar a consistência das fezes como indicador

da gravidade e presença de diarreia (Cruywagen et al., 1996; Galvão et al., 2005). O pH

fecal também pode ser usado como indicador para avaliar a saúde do intestino porque está

ligado à atividade de bactérias entéricas patogénicas como a E. coli (Buchko et al., 2000;

Berg et al., 2004). As bactérias de ácido láctico estão normalmente associadas a uma flora

intestinal normal e equilibrada e são vistas como bactérias intestinais benéficas (Krehbiel

et al., 2003).

8.3 Interação entre o hospedeiro e a microflora

A flora intestinal é muito importante para o desenvolvimento da imunidade e sua

capacidade de resposta (Cebra, 1999). A composição da microflora intestinal é
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relativamente estável durante o período adulto (Palmer et al., 2007). Existem inúmeros

fatores que podem desviar esse comportamento, a nível de composição da flora intestinal,

como a dieta individual, níveis de stresse e o ambiente (Ozutsumi et al.,2005); a alteração

dos padrões naturais pode resultar num aumento de agentes patogénicos, levando a

doenças intestinais como diarreia e acidose. A acidose é considerada outro problema

intestinal que pode ser causado também pelo desequilíbrio da flora intestinal (Owens et

al., 1998), é um problema comummente encontrado nos vitelos aleitantes com diarreia,

não existindo uma relação clara entre o nível de desidratação e o nível de acidose (Grove-

White e White, 1993).

9 Comportamento Social

Os vitelos no Entre Douro e Minho são tradicionalmente alojados individualmente,

e alimentados através de balde ou biberão. Os alimentadores automáticos permitem um

maior consumo de leite e frequência, estando este sistema associados a grupos de

alimentação. A execução deste estudo tem como por objetivo perceber o tempo de

adaptação ao alimentador automático.

9.1 Human animal relationship

O conceito HAR (Human-animal relationship) pode ser definido como “o grau de

aproximação ou distância entre o animal e o humano, ou seja, a perceção mútua, que se

desenvolve e se expressa no comportamento mútuo” (Estep e Hetts, 1992). O efeito direto

da personalidade do tratador na produção animal, saúde e bem-estar é discutível (Hanna

et al., 2009), mas diferentes características podem influenciar o desempenho do

trabalhador, quanto mais perto o tratador se sente em relação aos animais (Marinelli et

al., 2007), como as pessoas vêm as habilidades cognitivas dos animais (Davis e Cheeke,

1998), género (mulheres supostamente são melhores que homens (Raussi, 2003) e a

cultura. Seabrook (1986) também afirma que um bom tratador fala e toca os animais,

gosta de estar com eles e passa mais tempo disponível com os animais (figura 6). Um

bom tratador também toca e comunica mais com os animais quando estão sob stresse

(Seabrook, 1986). Entre todas as características que influenciaram o HAR, as atitudes

foram consideradas como o preditor mais consistente do comportamento dos indivíduos

(Breuer et al., 2000; Hanna et al., 2009).
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Figura 6 Um modelo que mostra a relação entre humanos e animais na produção animal (Hemsworth et al.,1993).

9.2 Influência do stresse

O operador tem um papel na forma na forma de prevenir e

evitar o stresse (figura 7). Através de observação atenta,

poderá efetuar mudanças de maneio, alimentação ou

tratamentos, por forma a evitar ou atenuar o stresse dos

animais (Stull e Reynolds, 2008).

Stresse psicológico está relacionado com ansiedades,

medos, relações sociais, novos ambientes, ruídos,

limitações do comportamento ou movimentos. O stresse

físico está relacionado com ferimentos, temperaturas

extremas, doenças, fome ou falta de descanso. O stresse

fisiológico está relacionado com problemas a nível

hormonal que estará ligado a carências ou restrições nutricionais (Carrol e Forsberg,

2007).

9.3 Separação do vitelo da vaca

O gado é um animal gregário com forte comportamento materno (Jensen, 2003),

em condições naturais, a vaca e o vitelo estabelecem fortes ligações e permanecem juntos

Figura 7 Tratador debate se com a
vitela (foto arquivo)
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até que o vitelo seja gradualmente desmamado em aproximadamente 6-8 meses

(Phillips,1993). Na produção convencional de laticínios, os animais normalmente não se

podem ligar, pois a vaca e o vitelo são geralmente separados imediatamente após o

nascimento. Mesmo os vitelos criados na produção de leite biológico, sob um sistema de

produção que promove o comportamento natural (IFOAM, 2012), se permitido, a vaca

geralmente se isolará do resto do rebanho pouco antes do parto, esta é provavelmente uma

maneira de aumentar o reconhecimento e a ligação entre a progenitora e o vitelo, após o

nascimento o reconhecimento é auxiliado também por lamber, aliciar, cheirar, saborear e

olhar para o vitelo (Broom e Fraser, 2007). Os vitelos escondem-se naturalmente, o que

significa que eles não seguem as suas mães nos primeiros dias após o nascimento. Em

vez disso, eles ficam escondidos até a progenitora voltar, e eles poderem mamar. Os

períodos de separação da vaca são, portanto, naturais para o vitelo jovem (Weary et al.,

2008).

9.3.1 Respostas á separação

A separação prolongada pode levar a uma série de respostas fisiológicas e

comportamentais, quando animais fortemente ligados e motivados são separados

prematuramente, eles executam o comportamento de reintegração, incluindo vocalização

e locomoção (Panksepp, 1998). Vaca e o vitelo vocalizam quando estão juntos como uma

forma de melhorar o vínculo materno (Marchant-Forde et al., 2002). No entanto, a

vocalização intensa realizada com a boca aberta tem sido descrita por muitos como uma

resposta à separação (Lidfors, 1996; Weary e Chua, 2000), seja por animais com muita

fome ou por vacas que perderam o vitelo e é provável que essa vocalização indique

frustração. Outras reações de separação indicativas de stresse podem ser o

comportamento irrequieto das vacas e dos vitelos nos dias seguintes à separação

(Enríquez et al., 2010). Este é provavelmente um comportamento que visa reunir a vaca

e o vitelo. Um comportamento indicativo de stresse á separação é o colocar a cabeça fora

do viteleiro (Flower e Weary, 2001; Loberg et al., 2007; Stěhulová et al., 2008). Além

disso, verificou-se que as vacas ruminam com menos frequência imediatamente após a

separação (Lidfors, 1996).
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9.4 Aproximação dos vitelos ao alimentador automático e dimensão do lote

O aumento do tamanho do rebanho, o aumento do número de operações conjuntas

e sistemas de alojamento em lote podem aumentar o risco de morbilidade e mortalidade

dos vitelos (Gulliksen et al., 2009a; Gulliksen et al., 2009b).Um maior número de animais

por rebanho também influenciará o relacionamento. Enquanto poucos animais e contacto

próximo entre animal e tratador costumavam ser o padrão, com um número crescente de

animais, o tempo para lidar com cada animal individual diminuiu (Raussi, 2003). No caso

de unidades de estabulação livre, há mais espaço para os animais escaparem das pessoas,

sendo mais difícil de trabalhar (Raussi, 2003).

A alimentação automática requer na maior parte dos casos a elaboração de grupos

mais precocemente, quando comparado com a alimentação tradicional, em que os vitelos

formam grupos com cerca de 6 (Costa et al., 2015) ou 8 semanas de vida (Paula Vieira et

al., 2010). Estes consomem menos alimento sólido do que vitelos juntos na primeira ou

segunda semana de vida e o efeito do lote tem sido associado a maiores riscos de doenças

entéricas e respiratórias (Svensson et al., 2003). A dimensão do grupo será assim um fator

importante a ter em conta (Paula Vieira et al., 2012). Segundo Svensson et al., (2003),

um grupo de 3 a 8 vitelos reduz o risco de doença e mortalidade bem como o nível de

competição pelo alimento. O facto de o alimentador ter tetina auxilia ao bem-estar do

vitelo, promovendo uma posição de sucção natural e levando a uma maior produção de

secreções gástricas (de Passillé et al., 1993; Appleby et al.,2001).

O desmame de vitelos é uma prática que envolve stresse para os vitelos, o desmame

em tempo fixo para um conjunto de vitelos é uma prática que facilita o maneio. Diversos

autores mencionam diferentes alturas, 6-8 semanas, (Vasseur et al., 2009) 9 a 10 semanas,

(Staněk et al., 2014), 9 semanas, (Love et al., 2016), e 7-8 semanas, (Catalina et al.,

2017).Os vitelos tendem a ter variações no consumo de alimento sólido na fase de

desmame. A adoção de um alimentador automático pode aumentar a qualidade de vida

do vitelo a nível social, e a nível alimentar através do aumento da qualidade e quantidade

de leite fornecida, mas o perigo de doença também aumenta (Catalina et al.,2017).

9.4.1 Comportamentos expressos

Os vitelos alojados em grupo têm mais liberdade nos movimentos, mas este tipo de

alojamento acarreta problemas como por exemplo quando os vitelos começam a mamar
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uns nos outros, o que pode ser uma prática recorrente (Stephens, 1982; 1993; Lidfors,

1996; Froberg et al., 2008). Este tipo de comportamento pode facilitar a transmissão de

doenças (de Passillé, 2001). O facto de os vitelos mamarem uns nos outros e noutros

objetos tende a diminuir quando os vitelos estão com as progenitoras (Froberg et al.,

2008). Privar o vitelo de mamar na progenitora pode causar stresse e conflitos em que

podem desenvolver estereótipos, mas podem acontecer devido a comportamentos

alimentares suprimidos (Sato et al., 1994). A presença da progenitora é um fator

importante para o desenvolvimento social do vitelo, os padrões de relacionamento social

tendem a ser alterados dependendo do sistema de alimentação. Neindre e Sourd (1984)

encontraram um maior relacionamento social nos animais criados com as progenitoras. O

comportamento de sucção dos vitelos que têm um acesso contínuo às progenitoras é

transversal a várias raças bovinas (Víchová e Bartos, 2005). O comportamento de sucção

dos vitelos pode ter variações dependendo de diferentes fatores (Miller-Cushon et al.,

2013), a produção de leite da progenitora, se o vitelo se for alimentar da vaca e a vaca

tiver sido ordenhada, se o vitelo tem ou não restrição alimentar (Thomas et al., 2001).

Segundo Fröberg e Lidfors (2009) vitelos que tenham acesso livre para mamar nas

progenitoras tendem a descansar mais e a comer menos comida sólida e a ter menos

comportamentos orais não nutritivos em comparação com vitelos de alimentador

automático alojado em grupo.

9.4.2 Maneio de vitelos em alimentador automático

O aumento da utilização de alimentadores automáticos tornou-se numa prática

comum para reduzir a necessidade de mão-de-obra (Kung et al., 1997), melhorando o seu

crescimento (Bernal-Rigoli et al., 2012; Hepola et al., 2006), permitindo uma melhor

alimentação e bem-estar animal no geral (Bøe e Færevik, 2003; Hepola, 2003). Este tipo

de equipamentos não dispensa as boas práticas de maneio sob pena de provocar patologias

(Svensson et al.,2006). As estratégias de trabalho devem ser otimizadas por forma a

reduzir o risco de enfermidades.

9.5 Introdução dos vitelos em lote

A introdução contínua de vitelos em lote, deve ter em especial atenção os vitelos

introduzidos mais recentemente, já que, como não estão habituados, têm mais

dificuldades. Segundo Jensen (2007) os vitelos com 6 dias de vida exigiam mais atenção
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e treino por parte do tratador em comparação com vitelos com 14 dias. Estudos realizados

por Paula Vieira (2010, 2012) demonstraram que vitelos previamente inseridos em grupo

de 2, antes da mudança, potenciava as capacidades destes se alimentarem no dispensador

automático de ração, possivelmente também pelo fator de competição (Duve et al., 2012).

Segundo Mayumi Fujiwara (2014) os vitelos mais jovens têm mais dificuldades do

que os mais velhos, contudo muitos vitelos jovens aprenderam rapidamente derivado de

um maior vigor de nascença.
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II. Trabalho experimental

1. Objectivos

O trabalho teve como objetivo principal avaliar os efeitos da utilização de um

alimento composto complementar para vitelos (Delta®Soluvox™) no ganho de peso

vivo, desenvolvimento corporal e estado geral sanitário de vitelas na fase de aleitamento,

a qual foi dividida em dois períodos:

I - do nascimento até aos 10 dias de idade, com os animais alojados em parques

individuais, e,

II – do 11º dia até ao desmame (73 dias), com animais alojados em lote e com máquina

de aleitamento.

No entanto, a experiência de trabalho diz nos que os vitelos diferem na rapidez com

que se adaptam à máquina de aleitamento. Alguns vitelos têm dificuldade e levam algum

tempo até mamarem o leite, mesmo com plano de trabalho elaborado, o que pode resultar

numa menor ingestão de leite naqueles primeiros dias e menor crescimento. A

monotorização do desempenho e adaptação dos vitelos é vital para assegurar o bem-estar

e garantir que se tira vantagens do facto dos vitelos estarem alojados em grupo. Deste

modo, analisámos o tempo de adaptação das vitelas ao equipamento de aleitamento.

A monotorização do desempenho dos vitelos é vital para assegurar o bem-estar e

garantir que se tira vantagens do facto dos vitelos estarem alojados em grupo. As técnicas

de adaptação devem ser estudadas a ponto de encontrar uma que permita rapidez e

eficiência na adaptação. Por estes motivos a realização deste trabalho também constituiu

uma oportunidade para avaliar a adaptação dos vitelos ao alimentador automático.

2. Caracterização da exploração

O trabalho experimental que realizamos teve como localização o concelho da Póvoa

de Varzim, numa exploração com cerca de 80 animais em ordenha e 16 animais em

período seco e uma recria de 110 animais, os machos são vendidos com cerca de 15 dias

de idade, a média de produção ronda os 32 litros por vaca dia, a exploração está dividida

em três núcleos: núcleo de produção, núcleo da recria e núcleo dos animais gestantes. A

exploração está inserida no programa da Segalab (bovicontrol) e encontra-se oficialmente

indemne das doenças de declaração obrigatória.
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3. Material e métodos

Período I

Vinte vitelos da raça Holstein-frísia, nascidos de Janeiro a Junho de 2017, foram

acompanhados desde o nascimento até ao desmame, tendo-se precedido à descorna aos 7

dias de idade. Todas as vacas pariram em parque livre, com cama de detritos florestais e

palha, com uma área coberta por animal de cerca 13,5 m2, mais área de lazer ao ar livre

de 13,5 m2 para cada uma. Na exploração, os vitelos nascidos são levados para

alojamento individual em palha, que é desinfetado após a mudança de cada vitelo. As

vitelas ficam instaladas no viteleiro durante 10 dias, em que o tratamento das

enfermidades é efectuado consoante a necessidade da vitela (anexo II). O colostro é

fornecido ad libitum durante 48 horas, através de biberão ou quando não é possível,

através de sonda esofágica por assistência dos colaboradores. Este fornecimento é feito

até um prazo máximo de 4 horas após nascimento, com colostro de vacas vacinadas com

Rotavec Corona®, prosseguindo a alimentação com leite da progenitora até ao 7º dia de

vida com uma quantidade estimada de 10% do peso vivo. Todos os vitelos tiveram acesso

a partir do 3º dia de vida a água e ração ad libitum (baby floc®, Evialis), e palha á

descrição, disponível em baldes.

A partir do 7º dia até á entrada no alimentador automático foi fornecido leite de

substituição a uma concentração de 135g por litro, duas vezes por dia com uma

quantidade de 2 litros por refeição, alimentados através de biberão de manhã e á noite.

Numa das refeições adicionaram-se 50 g de Gabbrocol 100® (Laboratórios Ceva) para

prevenção de diarreias neonatais consoante o vitelo (anexo II), e entre refeições foi

fornecido 1,5l de água morna com 50g de eletrólitos (al vital, alpuro, Holanda). Os

animais estavam divididos em dois lotes: controlo e teste, com 10 animais por lote. Os

animais do lote teste receberam 50 g por dia de um alimento complementar que contém

extratos vegetais, MOS e proteína do ovo (Delta®Soluvox™, Ibersan group CCPA;

doravante designado por suplemento; anexo IX). O suplemento foi administrado

juntamente com o leite desde o 2º dia de vida
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Período II

Posteriormente os vitelos foram instalados, alternando entre os dois lotes: lote

controlo e lote teste, num espaço de lote conjunto (2,5m x 7,5m) com camas em palha e

espaço em vigamento onde se situa a parte alimentar (alimentador automático,

dispensador de concentrado e bebedouro), tendo acesso ao alimentador automático (Holm

& Laue, Alemanha) com tetina de borracha sempre disponível que fornecera leite segundo

o plano alimentar desenhado bem como água e palha há descrição. Os vitelos receberam

leite de substituição (Celtilait extramilk, França) utilizado com uma concentração de 150g

por litro. O alimentador automático foi lavado uma vez por dia.

No lote teste, os animais foram alimentados com 50 g por dia de um alimentos

complementar que contém extratos vegetais, MOS e proteína do ovo (Delta®Soluvox™,

Ibersan group CCPA; doravante designado por suplemento; anexo IX). O suplemento foi

administrado (10 animais) desde o segundo dia de vida até ao desmame.

Depois da fase de aleitamento os vitelos continuam no mesmo estábulo para evitar

problemas sociais nesta fase de vida demasiado suscetível a perdas de peso e

enfermidades. No gráfico 1 encontra-se esquematizado o plano alimentar (adaptado de

Borderas et al., 2009).

Gráfico 1 plano alimentar do alimentador automático
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4.1 Adaptação dos animais ao alimentador automático

As vitelas são transferidas para lote e introduzidas no alimentador automático na

manhã do 11º dia por volta das 08:00h. Todas as vitelas foram incentivadas a mamar no

alimentador para a primeira toma do dia. O treino era feito pela mesma pessoa que

alimentava os animais desde o seu 1º dia de vida. Quando introduzidas no alimentador ao

11º dia de idade, as vitelas eram incentivados a alimentar-se através do alimentador duas

vezes por dia, de manhã e à noite. Os animais foram acompanhados e observados todos

os dias, garantindo que estes recebiam pelo menos duas refeições por dia. Sempre que as

vitelas não tivessem feito a visita voluntária ou tivessem uma disponibilização de

alimento inferior a 0,4 litros, eram novamente introduzidas no alimentador automático. A

técnica usada para habituar as vitelas ao alimentador consistiu em colocar os dedos de

uma mão em frente destas permitindo-lhes que mamassem (figura 8); depois eram

gentilmente conduzidas até á tetina do alimentador. Logo que o alimentador dispensa o

leite, é necessário que o técnico espere para ter a certeza que o animal mamou as doses

de leite que perfazem a refeição e que não se esquiva a meio da refeição.

Figura 8 Condução da vitela ao alimentador (foto arquivo)
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4.2 Parâmetros medidos

Foram avaliados os efeitos do suplemento através de:

(1) Indicadores de saúde e bem-estar animal, recorrendo como modelo as tabelas da

escola de medicina veterinária da universidade de Wisconsin - Madison (anexo I);

(2) Indicadores de desenvolvimento – altura da garupa e cernelha, e perímetro

abdominal. (anexo VII e anexo VIII), estas medidas foram efetuadas com recurso a uma

fita métrica.

(3) Ganho médio diário, tendo os animais sido pesados semanalmente (porta paletes

com balança Logistic, divisão de 0,2 kg)

(4) Duração (em dias) e severidade (em pontos; Anexo II) das diarreias;

4.3 Análises estatísticas

Os dados foram analisados com recurso IBM SPSS® versão 24 (Statistical Package

for the Social Sciences).

Em primeiro lugar, em relação à variável peso, foi calculada a diferença entre o peso

dos animais no momento de desmame e à nascença, dividindo pelo número de dias de

aleitamento, 73. Assim, foi criada uma nova variável, o ganho médio diário. De seguida,

em relação aos restantes 3 parâmetros analisados, nomeadamente o perímetro abdominal,

a altura da cernelha e a altura da garupa, foi calculada a média das 11 medições, desde o

nascimento até ao último momento de avaliação.

Para a descrição das variáveis em estudo, são apresentadas a média e desvio padrão

para variáveis quantitativas, e frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis

qualitativas.

De seguida foram realizadas análises de diferenças no sentido de comparar os dois

grupos de vitelos, com e sem suplemento, em relação a estes quatro parâmetros. Tratando-

se estes parâmetros de variáveis quantitativas, foi realizada previamente uma análise

exploratória de dados, com o objetivo de verificar os pressupostos de normalidade da

distribuição, que devem estar cumpridos para a utilização de estatística paramétrica. Esta

análise teve por base os valores de assimetria e curtose, bem como os resultados do teste

Shapiro-Wilk. Uma vez que este pressuposto não estava cumprido para todas as variáveis,

foram realizados testes paramétricos e não paramétricos e, considerando que os resultados
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obtidos foram os mesmos, são reportados os resultados de testes paramétricos, conforme

indicado por Fife-Schaw (2006). Para a análise do pressuposto de homogeneidade das

variâncias, foi utilizado o teste de Levene.

Assim, para comparar os dois grupos em estudo (com vs. sem suplemento) foi

utilizado o teste t para amostras independentes, uma vez que se trata de dois grupos

independentes comparados em relação a variáveis quantitativas.

De seguida, foi analisada a relação entre o ganho médio de peso e variáveis de

controlo, nomeadamente a quantidade de leite consumida e a duração e severidade das

diarreias dos vitelos. Uma vez que a variável quantidade de leite consumida não

apresentava uma distribuição normal, apresentava pouca variabilidade e se verificou a

existência de outliers, optou-se por recodificar esta variável numa variável qualitativa,

com dois grupos: quantidade de leite total (= 34,08) e quantidade de leite inferior (<

34,08).

Para analisar a relação entre duas variáveis quantitativas foi utilizado o Coeficiente

de Correlação de Pearson, e para analisar diferenças entre quantidade de leite consumida

ao nível do ganho de peso foi utilizado o teste t para amostras independentes.

Por fim, foi realizada uma análise de regressão linear hierárquica, com o objetivo de

verificar se a administração do suplemento era um preditor estatisticamente significativo

do ganho de peso médio, depois de controladas estas variáveis (quantidade de leite

consumida e duração das diarreias), ainda que tenham mostrado não estar

significativamente correlacionadas. Não foram incluídas ambas as variáveis duração e

severidade das diarreias uma vez que apresentavam uma correlação muito elevada entre

si (r = 0,86, p<0,001), infringindo o pressuposto de ausência de multicolinearidade, que

deve ser assegurado para poder realizar a análise de regressão. Assim, foi incluída apenas

a variável duração de diarreias, uma vez que era a que apresentava uma correlação mais

elevada com o ganho de peso médio.

De referir que, antes da interpretação dos resultados da análise, foram verificados os

pressupostos que devem estar cumpridos para a realização da análise de regressão linear

(Field, 2013), nomeadamente: as variáveis independentes devem ser quantitativas ou

qualitativas dicotómicas, os erros para cada par de observações devem ser independentes,

não deve haver multicolinearidade, ou seja, os preditores não devem estar fortemente

correlacionados entre si, não devem existir outliers que possam ter um impacto nos dados

e, por fim, os resíduos devem seguir uma distribuição normal.
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4. Resultados

4.1 Aptidão ao alimentador automático

No Quadro 3 apresenta as medidas descritivas relativas à aptidão dos vitelos à

alimentação automática. Observa-se que no primeiro dia, de manhã e à tarde, todos os

vitelos (n = 20, 100,0%) precisavam de ajuda, sendo que no segundo dia, manhã e tarde,

embora a maioria (n = 15, 75,0%) ainda precisasse de ajuda 25,0% (n = 5) já não

precisava. A partir do dia 3 de manhã observou-se que a maioria dos vitelos já não

precisava de ajuda (n = 11, 55,0%), sendo que no dia 7 à tarde já 90,0% dos animais (n =

18) revelaram não precisar de ajuda.

Quadro 2 - Aptidão dos vitelos para o alimentador automático (Número de vitelos com ajuda).

Dia 1 de manhã 20 (100,0%)

Dia 1 à tarde 20 (100,0%)

Dia 2 de manhã 15 (75,0%)

Dia 2 à tarde 15 (75,0%)

Dia 3 de manhã 9 (45,0%)

Dia 3 à tarde 8 (40,0%)

Dia 4 de manhã 6 (30,0%)

Dia 4 à tarde 9 (45,0%)

Dia 5 de manhã 1 (5,0%)

Dia 5 à tarde 2 (10,0%)

Dia 6 de manhã 1 (5,0%)

Dia 6 à tarde 1 (5,0%)

Dia 7 de manhã 1 (5,0%)

Dia 7 à tarde 2 (10,0%)
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4.2 Efeito da administração do complemento alimentar

No quadro 4 apresenta os resultados das análises de diferenças entre os grupos

com e sem suplemento em termos dos quatro parâmetros em estudo: o ganho médio de

peso, o perímetro abdominal médio, a altura média da garupa e a altura média da cernelha.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível do ganho de peso

ponderado, t(18) = -3,71, p = 0,002 e do perímetro abdominal médio, t(18) = -3,93, p =

0,001. O grupo de vitelos que receberam suplemento apresenta assim um ganho de peso

ponderado e um perímetro abdominal médio superiores, quando comparado com o grupo

de vitelos sem suplemento.

Quadro 3 - Diferenças ao nível do ganho médio de peso (kg/dia) perímetro abdominal, altura
da garupa e altura da cernelha (cm).

Sem

suplemento

(n = 10)

Média (DP)

Com

suplemento

(n = 10)

Média (DP)

t(18) p

Ganho médio de peso 0,47 (0,03) 0,53 (0,04) -3,71 0,002

Perímetro abdominal 84,88 (4,82) 93,38 (4,85) -3,93 0,001

Altura da garupa 84,96 (2,50) 86,28 (4,69) -0,78 0,444

Altura da cernelha 86,40 (1,92) 86,42 (3,79) -0,02 0,988
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O quadro 5 apresenta os resultados da análise de diferenças entre os vitelos que

consumiram a quantidade total de leite e os que consumiram menos leite, em termos de

ganho de peso ponderado. Não foram encontradas diferenças estatisticamente

significativas no ganho de peso ponderado em função da quantidade de leite

consumida,t(18) = -1,52, p = 0,145.

Quadro4 - Efeito da quantidade de leite consumido no do ganho de peso (kg/dia)

Quantidade

inferior de leite

(n = 13)

Média (DP)

Totalidade

do leite

(n = 7)

Média (DP)

t(18) p

Ganho de peso médio 0,49 (0,05) 0,52 (0,03) -1,52 0,145

O quadro 6 apresenta os resultados das análises de correlações realizadas no

sentido de averiguar a relação entre o ganho de peso ponderado e variáveis de controlo,

nomeadamente a duração e a severidade de diarreias. Não foram encontradas associações

estatisticamente significativas entre o ganho de peso e a duração ou severidade das

diarreias (ps> 0,05).

Quadro 5 - Relação entre o ganho de peso médio e quantidade de leite consumido e diarreias nos

primeiros 10 dias de vida (n=20)

Ganho de peso

Diarreias r p

Duração (dias) -0,34 0,149

Severidade ( pontos) -0,05 0,820

O quadro 7 apresenta os resultados das análises de diferenças entre os grupos com

e sem suplemento em termos da duração e severidade das diarreias (anexo II). Foram

encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível de ambos os parâmetros
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analisados, duração das diarreias, t(18) = 4,14, p = 0,001 e severidade, t(18) = 2,35, p =

0,031. O grupo de vitelos com suplemento apresenta assim médias inferiores nestes dois

parâmetros, quando comparado com o grupo de vitelos sem suplemento.

Quadro 6 Efeito do complemento alimentar na duração e severidade das diarreias

Lote

controlo

(n = 10)

Média (DP)

Lote teste

(n = 10)

Média (DP)

t(18) p

Duração (dias) 4,65 (0,88) 2,85 (1,06) 4,14 0,001

Severidade (Pontos) 13,95 (4,60) 9,10 (4,64) 2,35 0,031

5. Discussão

O efeito do complemento Delta®Soluvox™, na performance dos vitelos,

nomeadamente na da média de ganho de peso diário pode resultar de efeitos positivos dos

prebióticos que entram na composição deste complemento alimentar. A alteração da

melhoria da saúde do animal (Phillips 1999) como resultado alteração da flora intestinal

(Abe et al., 1995) a qual pode ter permitido ao vitelo controlar a doença (Bongaerts e

Severijnen, 2001).

Os resultados deste trabalho mostram que houve um aumento no ganho de peso dos

animais do Lote Teste em comparação com os animais do Lote Controlo. Estes resultados

estão de acordo com os obtidos por Dvorak e Jacques, (1997) em 40 vitelos alimentados

com um alimento contendo MOS. Do mesmo modo, um estudo apresentado por Gosh e

Mehla (2012) no qual foram adicionados ao alimento dos vitelos 4 g por dia de prebiótico

(MOS) tendo resultado num aumento do ganho médio de peso diário 22% superior em

comparação com o grupo controlo, foi igualmente observado um aumento da ingestão de

alimento e uma melhor conversão alimentar e, ao nível da saúde intestinal, uma melhoria

da pontuação fecal, com valores mais favoráveis para os vitelos com suplemento. Os

resultados do estudo apresentado apontam para um GMD de 21% superior em

comparação com o Lote Controlo, o nível de crescimento da parte esquelética não se
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mostrou estatisticamente significava, ao nível da saúde intestinal, houve uma melhoria da

pontuação fecal, com valores mais favoráveis para os vitelos com suplemento.

Na figura 9 e na figura 10 estão representadas as equações de regressão entre o peso

(y) e a idade (x). Como podemos observar, o ganho médio diário foi de 0,47 e de 0,53 kg

para os animais do Lote Teste e do Lote Controlo, respetivamente. O peso ao nascimento,

estimado pelas regressões, foi de 37,1 e 37,8, para o Lote Teste e do Lote Controlo,

respetivamente.
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Figura 10Relação entre o ganho de peso e a idade (grupo sem suplemento)

O aumento positivo do perímetro abdominal pode ser explicado através da

alteração da microbiota do trato gastrointestinal que com a utilização de prebióticos

permite uma maior proliferação do fauna e da flora intestinal traduzindo-se na melhoria

do sistema imune e desenvolvimento ruminal, através de uma alteração e ajuste do

Figura 9 Relação entre o ganho de peso e a idade (grupo com aditivo)



45

comportamento alimentar, que leva a uma otimização da saúde do vitelo (Singh et

al.,2017).

Figura 11Relação entre o aumento do perímetro abdominal e a idade (grupo com suplemento)

Na figura 11 e na figura 12 estão representadas as equações de regressão entre o

perímetro abdominal (y) e a idade (x). Em ambos se verifica que a reta de regressão

apresenta declive positivo, o que significa que à medida que o tempo vai avançando, o

perímetro abdominal vai aumentando. Podemos ainda observar que na figura 11 (78,03

cm; Lote teste) o perímetro abdominal no tempo zero (ordenada na origem) é superior ao

observado figura 12 (71,5 cm; Lote controlo).

Figura 12Relação entre o aumento do perímetro abdominal e a idade (grupo sem suplemento)
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Como foi referido na revisão bibliográfica, a utilização de ácidos orgânicos exerce

um efeito benéfico nos parâmetros de crescimento e saúde dos vitelos. Em vários estudos,

os ácidos orgânicos melhoraram, a conversão alimentar e a digestibilidade,tiveram efeitos

positivos no controlo de diarreias, reduzindo a severidade destas (Soltan, 2009). Uma

redução dos gastos de energia com o sistema imunitário permite ao animal canalizar essa

energia para um maior crescimento corporal (Doyle e Erickson, 2006).

O prebiótico (“produtos derivados de leveduras”; Anexo IX) desempenham um efeito

imuno modulador na fauna e flora intestinal, competindo com as ligações das bactérias

gram-negativas (Spring et al., 2000), afetando e alterando a morfologia intestinal (Iji et

al., 2001).

Resultados apresentados por Chizu et al. (2004) indicaram que as imunoglobolinas

IgY conseguiram um efeito positivo contra os antigénios dos oócistos e um efeito positivo

contra criptosporidiose o que poderá ter levado a uma mehor condição de saúde das

vitelas em Lote de Teste.

Por fim, foi realizada uma análise de regressão linear hierárquica (Quadro 8), sendo

que no primeiro bloco (Bloco 1) foram incluídas as variáveis de controlo, quantidade de

leite e duração de diarreias, e no segundo bloco (Bloco 2) foi adicionada ao modelo a

variável relativa à administração de complemento.

No Bloco 1, em que o modelo incluía apenas as variáveis de controlo, o modelo de

regressão não foi estatisticamente significativo, F (2, 17) = 1,60, p = 0,231, e nenhuma

das variáveis de controlo revelou ser um preditor estatisticamente significativo do ganho

de peso médio.

No Bloco 2, quando incluída no modelo a variável relativa à administração de

suplemento, este passou a ser estatisticamente significativo, F(3, 16) = 5,42, p = 0,009,

explicando 50% da variância do ganho de peso. As variáveis de controlo continuaram a

não ser preditores estatisticamente significativos, ao passo que o Lote (Lote teste vs. Lote

controlo) mostrou ser um preditor estatisticamente significativo do ganho de peso médio,

β = 0,82, t = 3,34, p = 0,004, sendo que a administração de suplemento esteve relacionada

com um ganho de peso superior.

Equação da regressão (Bloco 2):

Ganho de peso (kg) = 0,41 + 0,02 x Consumo de leite (kg) + 0,01 x Duração das diarreias

(dias) + 0,08 x Grupo
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Quadro7 - Modelo de regressão linear hierárquico relativo ao ganho de peso médio

R2 (R2 Ajustado) β p

Bloco 1 (2, 17) 0,16 (0,06)

Quantidade de leite (kg) 0,24 0,346

Duração das diarreias (Dias) -0,23 0,357

Bloco 2 (3, 16) 0,50 (0,41)

Quantidade de leite (kg) 0,22 0,272

Duração das diarreias (Dias) 0,33 0,216

Lote (controlo vs. Teste) 0,82 0,004

A melhoria na severidade de 4 pontos em relação ao grupo sem suplemento, e no

tempo de duração das diarreias de menos aproximadamente 1 dia e meio para o grupo

com suplemento, pode resultar da melhoria da condição intestinal exercida pelos

prebióticos (Abe et al., 1995), a redução da utilização de antibióticos e redução dos efeitos

secundários destes melhorando a saúde dos animais (Phillips, 1999). A alteração da flora

intestinal pode ajudar o vitelo a controlar a doença (Bongaerts e Severijnen, 2001). Esta

avaliação apesar de não ter um impacto significativo no ganho de peso dos animais,

mostrou que houve uma diminuição na severidade e duração das diarreias observando o

grupo com suplemento em comparação com o grupo sem suplemento. Resultados como

estes foram reportados (Gosh e Mehla, 2012) em que a nível de saúde intestinal houve

melhoria da pontuação fecal e um menor número de microrganismos patogénicos nas

fezes dos vitelos alimentados com probioticos (MOS). Os extratos vegetais das plantas

contêm metabolitos que demonstraram ter o poder antimicrobiano (Cowanc, 1999) que

podem estar relacionadas com o bem-estar geral do vitelo. MOS faz ligação com as

bactérias patogénicas inibindo-as de se ligarem às paredes do intestino, sendo excretadas

nas fezes (Ofek et al., 1977) combatendo a infeção. A imunoglobulina Y presente nos

ovos possuem características nutritivas de elevada qualidade, segundo Nelson et al.

(2007) constatou que as proteínas dos ovos das galinhas não imunizadas também tem um

efeito imuno modulatório no intestino in vivo, atuando diretamente no bloqueio do

patogénico ou indiretamente ativando o sistema imunitário prevenindo a infeção.

Resultados apresentados por Chizu et al. (2004) indicaram que as imunoglobolinas

IgY conseguiram um efeito positivo contra os antigénios dos oócistos e um efeito positivo
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contra criptosporidiose. Os anticorpos existentes no ovo tiveram um efeito positivo na

quantidade de oócitos excretados e uma melhoria nos sinais clínicos, mas a eliminação

total da infeção é difícil.

6. Conclusão

Os animais que receberam o complemento alimentar referido apresentaram maior

ganho de peso médio 0,47 e 0,53 kg (P=0,002) e maior perímetro abdominal 84,9 e 93,4

cm (P=0,001), respetivamente no Lote controlo (sem complemento) e no Lotes teste (com

complemento). O complemento não teve efeito na altura da garupa e na altura da cernelha

(P= 0,444 e P=0,988, respetivamente). No que diz respeito às diarreias observámos que a

adição do complemento alimentar teve um efeito positivo quer na duração que na

severidade. A duração das diarreias diminuiu de 4,65 para 2,85 dias (P=0,001) e a

severidade diminuiu de 13,95 para 9,10 (P=0,031).

Estabelecemos a seguinte equação de regressão para estimar o ganho médio de peso

das vitelas que explica 50% da variação do ganho médio de peso.

Equação:

Ganho médio de peso (kg) = 0,41 + 0,02 x Consumo de leite (Litros) + 0,01 x Duração

das diarreias (dias) + 0,08 x Lote

O acompanhamento dos vitelos em diarreia com 50 g de Gabbrocol 100®

(Laboratórios Ceva) para prevenção de diarreias, e uma junção de 50g de electrólitos (al

vital, alpuro, Holanda), associado com Delta®Soluvox™ (Ibersan group CCPA) parece

ter um efeito positivo na saúde dos vitelos, tendo os animais do lote que recebeu o

complemento (Lote teste) apresentou mais vigor.

7. Considerações práticas

A utilização de suplementos nutricionais deve ser equacionada, apesar do custo

alimentar ter aumentado com a introdução do alimento complementar, pois provocou

uma melhoria no estado geral dos vitelos, promovendo o seu crescimento. De referir que

apesar do custo direto dos alimentos complementares, estes podem de alguma forma

diminuir o risco de mortalidade, que neste caso foi nula para ambos os lotes estudados.
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Em relação aos níveis de morbilidade, os animais que receberam o complemento

alimentar apresentavam níveis melhores, sendo que o nível de severidade e pontuação

das diarreias foram menores.

O alojamento em lote, como resultado da utilização de alimentador automático,

manifesta-se como um risco sanitário acrescido para o vitelo. No entanto, este

equipamento propicia igualmente uma maior disponibilidade de mão-de-obra que, com

uma correta organização do trabalho, poderá dispor de mais tempo para dedicar aos

animais mais debilitados e enfraquecidos. A adaptação do vitelo ao alimentador deve ser

feita por tratadores com consciência e capacidade, fatores difíceis de mensurar na relação

do vitelo com o tratador, que, não sendo levados em conta podem levar á depressão da

saúde do vitelo. Práticas simples como esperar que o vitelo ingira a refeição de modo

completo e em durante quanto tempo, pode revelar-se um importante dado que nos

permite perceber se estão a surgir enfermidades.

A avaliação dos parâmetros de saúde requerem bastante treino, estando muitas vezes

associados a uma componente teórica muito forte, uma má observação dos pequenos

sinais de desconforto pode levar a uma deterioração rápida da saúde do vitelo que, sendo

animais de comportamento estoico, dificulta ainda mais o trabalho. A saúde do vitelo irá

ditar a “saúde” financeira do seu dono. Os resultados como os apresentados devem ser

avaliados cuidadosamente. As ligeiras alterações no padrão de crescimento e de saúde

das vitelas podem alterar muito o futuro da exploração.
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Anexo I

Tabelas de avaliação de saúde
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Anexo II

Quadro resumo dos aspetos de saúde durante o período de aleitamento manual e

tratamentos.

nº
sequencial

com
suplemento

Duração
de

diarreia
(dias)

Severidade
da diarreia
= soma da
pontuação
dos dias de

diarreia

Dias com
classificação

anómala
(olhos)

Severidade
da

classificação
anómala =
soma da

pontuação
diária

anómala
(olhos)

Dias com
classificação

anómala
(orelhas)

Severidade
da

classificação
anómala =
soma da

pontuação
diária

anómala
(orelhas)

Administração
de Gabbrocol

100® (dias)

Início de
doença
(dias de

vida)

ca1 3 10,5 3 8,5 3 10,5 5 5
ca2 2 6 2 6 2 6 4 6
ca3 4,5 13 4 11,5 4,5 12,5 5 4
ca4 2,5 5,5 2,5 5,5 2,5 5,5 3 7
ca5 2,5 7 2,5 6,5 2,5 7 3 7
ca6 2,5 5,5 2,5 5,5 2,5 5,5 3 6
ca7 1 5,5 1 3 1,5 4,5 3 7
ca8 4 12 4 11 4 11 3 5
ca9 2,5 6,5 2,5 6,5 2,5 6,5 4 5

ca10 4 19,5 4 14,5 4 13 5 6
Média: 2,85 9,1 2,8 7,85 2,9 8,2 3,8 5,8

nº
sequencial

sem
suplemento

Duração
de

diarreia
(dias)

Severidade
da diarreia=

soma da
pontuação
durante os

dias de
diarreia

Dias com
classificação

anómala
(olhos)

Severidade
da

classificação
anómala =
soma da

pontuação
diária

anómala
(olhos)

Dias com
classificação

anómala
(orelhas)

Severidade
da

classificação
anómala =
soma da

pontuação
diária

anómala
(orelhas)

Administração
de Gabbrocol

100® (dias)

Início de
doença
(dias de

vida)

sa1 5 14 5 14,5 5 15 6 4
sa2 5 19,5 5 18 5 20 7 4
sa3 4,5 15 4,5 13 4,5 15,5 5 4
sa4 5 17 5 16 5 18 6 5
sa5 4,5 12,5 4,5 14 4,5 14 5 4
sa6 4,5 13 4,5 14,5 4,5 14,5 4 4
sa7 3 3 3 11 3 11 4 5
sa8 6 18 6 19 6 18 7 4
sa9 5,5 16 5,5 18 5,5 16 6 5

sa10 3,5 11,5 3,5 12,5 3,5 12,5 4 5
Média 4,65 13,95 4,65 15,05 4,65 15,45 5,4 4,4
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Anexo III

Quadro de adaptação ao alimentador automático (continua)

Nº sequencial

Dia 1 de m
anhã

Dia 1 de tarde

Dia 2 de m
anhã

Dia 2 de tarde

Dia 3 de m
anhã

Dia 3 de tarde

Dia 4 de m
anhã

Dia 4 de tarde

Dia 5 de m
anhã

Dia 5 de tarde

Dia 6 de m
anhã

Dia 6 de tarde

Dia 7 de m
anhã

Dia 7 de
tarde

ca1

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca2

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ ajuda

ca3

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ ajuda

S/ajuda

ca4

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca5

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca6

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca7

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca8

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca9

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

ca10

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda
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sa1

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa2

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa3

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa4

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa5

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa6

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa7

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ ajuda

S/ ajuda

C/ ajuda

C/ ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

sa8

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa9

C/ ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

sa10

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

C/ajuda

S/ ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

S/ajuda

(conclusão)
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Anexo IV

Observações de problemas respiratórios no alimentador automático (continua)

Vitelos

Idade (dias de
alim

entador)

Descarga
Nasal

Olhos

Orelhas

Tosse após
m

ovim
ento

M
edição

Tem
peratura

Pontuação

Com
entários

Tratam
ento

sa1

33 2,5 2 2 2 3 11,5

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil 4
m

l subcutânea dose
única; após 5 dias
repetirFlorinject

sa1

56 2,5 2 2 2 3 11,5

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil
6 m

l subcutânea
dose única; após 5
dias repetir
Florinject

ca1

56 2,5 2 2 2 3 11,5

Florinjectdois
dias consecutivos
5m

l via
subcutânea;
Rym

adil 6 m
l

subcutânea dose
única.

ca3

35 1,5 2 1,5 1 3 9

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l
via subcutânea;
Rym

adil 4 m
l

subcutânea dose
única.

ca4

13 2 2 1 1 3 9

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l
via subcutânea;
Rym

adil 4 m
l

subcutânea dose
única.
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sa5

25 2,5 2 2 1,5 3 11

teve
diarreia na sem

ana
anterior;

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil 4 m
l

subcutânea dose única;
após 5 dias repetir
Florinject, m

ais 5 dias
repetirFlorinject.

ca5

27 1,5

1,5

1,5 2 3 9,5

teve diarreia na
sem

ana anterior;

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil 4
m

l subcutânea dose
única; após 5 dias
repetirFlorinject

sa8

22 2 2 1,5 2 3 10,5

teve diarreia na sem
ana

anterior;

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil 4 m
l

subcutânea dose única;
após 5 dias repetir
Florinject, m

ais 5 dias
repetirFlorinject.

ca10

14 1,5

1,5

1,5 2 3 9,5

teve diarreia na sem
ana a

seguir;

Florinjectdois dias
consecutivos 5m

l via
subcutânea; Rym

adil 4 m
l

subcutânea dose única.

(conclusão)
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Anexo V

Observações de problemas digestivos em alimentador automático (continua)

Nº sequencial de
vitelo

Idade no
alim

entador
autom

ático

Olhos

Orelhas

Consistência fecal

Tem
peratura

Pontuação

Com
entários

Tratam
entos

sa2

13 2 2 3 3 10

coloração de fezes
castanho escura

Baycox
bovis; via oral 25 m

l
duas doses com

 intervalo de
6 dias;+

Florinjectinjetável;
subcutâneo 5m

l dose única,
reforço 12 dias com

 100g de
alvital/ dia

sa3

15 1,5 2 3 2 8,5

coloração de fezes
castanho escura

Baycox
bovis; via oral 25 m

l
duas doses com

 intervalo de
6 dias;+

Florinjectinjetável;
subcutâneo 5m

l dose única,
reforço 12 dias com

 100g de
alvital/ dia

sa3

25 1,5

1,5 3 2 8

Coloração
de fezes castanho

escura

Baycox
bovis; via oral 25 m

l duas
doses com

 intervalo de 6 dias;+
Florinjectinjetável; subcutâneo
7m

l dose única, reforço 12 dias
com

 100g de alvital/dia

sa4

34 1,5

1,5 3 3 9

Baycox
bovis; via oral 25

m
l +

Florinjectinjetável;
subcutâneo 5m

l dose
única, reforço 8 dias com
100g de alvital/dia
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sa5

17 2 2 3 3 10

Baycox
bovis; via oral

25 m
l +

Florinject
injetável; subcutâneo
5m

l dose única,
reforço 6 dias com
100g de alvital/dia

ca5

15 1,5 2 3 2 8,5

Baycox
bovis; via oral

25 m
l +

Florinject
injetável; subcutâneo
5m

l dose única,
reforço 6 dias com
100g de alvital/dia

sa6

24 2 2 3 3 10

coloração de fezes
castanha escura

Baycox
bovis; via oral 25 m

l
duas doses com

 intervalo
de 6 dias;+

Florinject
injetável; subcutâneo 5m

l
dose única, reforço 9 dias
com

 100g de alvital/ dia

sa6

33 2 1,5 3 3 9,5

coloração de fezes
castanha escura

Baycox
bovis; via oral

25 m
l +

Florinject
injetável; subcutâneo
7m

l dose única, reforço
8 dias com

 100g de
alvital/dia

sa7

16 2 2 3 2 9

Baycox
bovis; via oral

25 m
l +

Florinject
injetável; subcutâneo
5m

l dose única, reforço
5 dias com

 100g de
alvital/dia

sa7

39 2 2 3 3 10

coloração
de fezes

castanha escura

Baycox
bovis; via oral

25 m
l duas doses com

intervalo de 6 dias;+
Florinjectinjetável;
subcutâneo 8m

l dose
única, reforço 9 dias
com

 100g de alvital/ dia

ca8 14 1,5 2 3 2 8,5

Florinject
5m

l,
subcutaneo;
reforço 6
dias com
100g de
alvital/dia
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sa8

14 2 2 3 3 10

Florinjectinjetável;
subcutâneo 5m

l dose
única, reforço 6 dias
com

 100g de
alvital/dia

sa9

26 1,5 2 3 3 9,5

Coloração de fezes castanha
escura

Baycox
bovis; via oral 25 m

l
duas doses com

 intervalo de 6
dias;+

Florinjectinjetável;
subcutâneo 5m

l dose única,
reforço 15 dias com

 100g de
alvital/ dia

ca10

22 1,5

1,5 3 3 9

Baycox
bovis; via oral

25 m
l +

Florinject
injetável; subcutâneo
5m

l dose única,
reforço 5 dias com
100g de alvital/dia

(conclusão)
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Anexo VI

Resumo dos ganhos de peso (continua)

M
edição de

nascença

GM
D (em

13 dias)

M
edição 2

GM
D (em

15 dias)

M
edição 4

GM
D (em

15 dias)

M
edição 6

GM
D (em

15 dias)

M
edição 8

GM
D (em

15 dias)

Peso desm
am

e

Ganho de peso
vivo

(73 dias)

Nºsequencial

Consum
o de leite kg

peso kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

peso Kg

pesoKg

pesoKg

ca1

34,02

40

0,233

43,5

0,487

50,8

0,720

61,6

0,560

70

0,93

84 44

ca2

34,08

45,5

0,233

49

0,533

57

0,467

64

0,713

74,7

0,68

84,9

39,4

ca3

34,08

38,7

0,233

42,2

0,267

46,2

0,533

54,2

0,680

64,4

0,97

78,9

40,2

ca4

34

46,2

0,187

49

0,373

54,6

0,627

64

0,587

72,8

0,47

79,8

33,6

ca5

33,8

47,6

0,340

52,7

0,073

53,8

0,473

60,9

0,620

70,2

1,17

87,7

40,1

ca6

34,08

33,8

0,200

36,8

0,467

43,8

0,673

53,9

0,613

63,1

0,47

70,1

36,3

ca7

34,08

43,3

0,247

47

0,453

53,8

0,587

62,6

0,673

72,7

0,53

80,7

37,4

ca8

34 38

0,253

41,8

0,400

47,8

0,660

57,7

0,487

65

0,53

72,9

34,9
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ca9

34,08

30,5

0,173

33,1

0,593

42

0,480

49,2

0,593

58,1

0,89

71,4

40,9

ca10

33,9

46,1

0,260

50

0,153

52,3

0,560

60,7

0,793

72,6

0,87

85,7

39,6

média 34,012 40,97 0,24 44,51 0,38 50,21 0,58 58,88 0,63 68,36 0,75 79,61 38,64

sa1

34 33

0,187

35,8

0,600

44,8

0,267

48,8

0,340

53,9

0,69

64,2

31,2

sa2

34,08

48,3

0,113

50

0,553

58,3

0,787

70,1

0,380

75,8

0,53

83,8

35,5

sa3

34 44

0,160

46,4

0,420

52,7

0,693

63,1

0,413

69,3

0,53

77,3

33,3

sa4

33,8

44,8

0,187

47,6

0,620

56,9

0,567

65,4

0,560

73,8

0,51

81,4

36,6

sa5

34 40

0,280

44,2

0,293

48,6

0,320

53,4

0,787

65,2

0,63

74,6

34,6

sa6

33,5

38,5

0,153

40,8

0,240

44,4

0,387

50,2

0,767

61,7

0,59

70,5

32

sa7

33,7

34

0,553

42,3

0,487

49,6

-0,200

46,6

0,507

54,2

0,72

65 31

sa8

33,08

30

0,180

32,7

0,340

37,8

0,733

48,8

0,673

58,9

0,53

66,8

36,8

sa9

34 35

0,200

38

0,160

40,4

0,627

49,8

0,640

59,4

0,69

69,8

34,8

sa10

34,08

46,9

0,167

49,4

0,293

53,8

0,473

60,9

0,407

67

1,07

83

36,1

33,82 39,45 0,22 42,72 0,40 48,73 0,47 55,71 0,55 63,92 4,87 73,64 34,19

(conclusão)
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Anexo VII

Gráficos de dispersão (evolução da altura da cernelha)



83

Anexo VIII

Gráficos de dispersão (evolução da altura da garupa)
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Anexo IX

Ficha do suplemento Delta®Soluvox™


