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Artigo 

Trabalho 
da equipe

Perguntas



• Fase de aleitamento;

• Como avaliar os custos da fase de aleitamento;

• Principais fatores de risco envolvidos com esta
fase;

• Qual o custo para produção de uma terneira
holandês em sistema de baias suspensas;



Lactação 
Aleitamento







Fase de aleitamento



Aleitamento 

Nascimento até o desaleitamento;

Aproximadamente 70-90 dias ;

Baias individuais;

• Leite;

• Concentrado;

• Feno;



Fatores de risco :

• Colostro;

• Leite;

• Ambiente;

• Época do ano;



Morbidade em bezerras suecos desde o nascimento até 90 dias de idade e 
fatores de risco individuais para doenças infecciosas ao nível de bezerra. 



Descrever a incidência de doenças que acometem 
bezerras suecos do nascimento até 90 dias de vida e 
investigar os fatores de risco na  incidência dessas.



Maior suscetibilidade a doenças

DIARREIA 

PROBLEMAS 
RESPIRATÓRIOS

AFETANDO A 
PERFORMANCE E 

DESENVOLVIMENTO 
DOS BEZERRAS



Fatores determinantes:

Ingestão adequada de colostro

Colostro de qualidade

Fornecimento nas primeiras 
horas de vida



Fatores de risco: 

Instalações 

Contato com outros 
animais

Estação 



521 receberam o 
questionário

Fazendas leiteiras de Skaraborg (Suécia)  com número de animais 
entre 28-94 animais. 

355 136

122 fazendas 
3081 animais 

46 perguntas de 
múltipla escolha

Examinado por 5 
veterinários e 1 técnico.

13 meses 

Visitas mensais- média 8 vezes



Bezerros em baias 
individuais 

Baias de 
pequenos grupos:

3-8 animais 

Baias de grandes 
grupos:

6-30 animais 

1 a 5 semanas 1 a 2 semanas 1 a 2 semanas 



Questionário

Casos de doenças 
(tratadas e não tratadas)

Tratamentos terapêuticos 
(farmacêuticos e não 

farmacêuticos) 

Produtor, veterinário ou 
fazendeiro após consulta 

com um veterinário. 

Lugar de nascimento 

Hora de nascimento 

Se o parto foi ou não 
supervisionado

Tempo da primeira mamada do 
colostro observada.

Maneira de fornecimento 
do colostro ao bezerro. 

Caracteristicas da mãe



Receberam leite até 
desmamar:

55 rebanhos (45%)

Substituição do 
leite:

55 rebanhos (45%)

Combinação de 
leite integral e leite: 
12 rebanhos (10%)

5L de leite/dia
Desmamados 

com 9 semanas

As 4º semanas: 0,5 kg de 
concentrado / 0,2 kg de 

feno. 

No desmame: 1,3 kg de 
concentrado / 0,8 kg de 

feno. 
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infecciosa 
presumida
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digestivos 
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Má-
formação

Lesão 
traumatica

Deficiência

Doenças acometidas nos bezerros até 90 dias de vida. 

708 bezerros desenvolveram, uma ou mais, doenças 
entre o 0 e 90º dia de vida.

23%



Fig. 1 Distribuição de idade de diarreia e doença respiratória de 0-90 dias em bezerros leiteiros de 122 
fazendas leiteiras no sudoeste da Suécia em Janeiro  a Março. 
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(P  0,0001)

A Diarreia foi mais frequente nas 
primeiras semanas de vida dos 

bezerros.

As doenças respiratórias  
acometeram bezerros mais velhos.
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CASOS DE DIARRÉIA 

Diarréia leve Diarréia moderada Diarréia graveDiarreia leve Diarreia moderada Diarreia grave

Fontes de colostro

Imunidade 
passiva

Incidência de 
doenças 
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CASOS DE DIARREIA
Diarréia leve Diarréia moderada Diarréia grave

Fontes de colostro

Imunidade 
passiva

Incidência de 
doenças 

Baias de 
grupos Baias

individuais 

Diarreia leve Diarreia moderada Diarreia grave



46%

8%

46%

CASOS DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Leve Moderada Grave

Superlotação

Habitação e Estação 

Bezerro mais velho, 
já infectado

Bezerro mais 
jovem, 

imunossuprimido



• As principais doenças que acometem bezerros até os 90 dias de
idade, são as doenças respiratórias e enterites.

• Para uma melhor eficiência produtiva e evitar doenças como
diarreia, é necessário se certificar que a ingestão do colostro
está se dando por completo, pois a sua deficiência acarreta em
maior disponibilidade a alguns tipos de doenças.

• A melhor opção, levando em consideração o risco de
transmissão de doenças, para alojar os bezerros é em baias
individuais, pois assim evita possíveis contaminações.



Análise econômica de um sistema de criação de 

terneiras leiteiras em fase de aleitamento



• 143 animais da raça Holandês;
• Setembro 2014 a maio 2015.

• Sistema de baias suspensas;

• Os animais foram mantidos por um mínimo de 12 horas
em contato com a vaca;

• Após a ingestão do colostro, os animais foram levados
para baias individuais, onde permaneceram até atingirem
o dobro do peso de nascimento;



OBJETIVO

Avaliar as principais 
doenças que acometem 

os animais nesta fase

Avaliar o custo médio por 
animal em fase de 

aleitamento



Análise de custos:

tratamento Alimentação Outros custos

Medicamento;
Nº de aplicações;
Volume das aplicações;
Material;

Dieta líquida;
Concentrado;

Água;
Luz;

Depreciação

Mão de obra 



Análise de doenças:

• Incidência:

• Reincidência:

• Mortalidade:

• Letalidade:



12 hParto

Colostro

Dobro do 
peso de 
entrada

Leite

5º dia

Leite + Concentrado



PN PD GMD Tempo de 
permanência

38,56 kg 93,13 kg 636 g 88 dias

DADOS GERAIS:



65

94

incidência:

Saudáveis
45%

Doentes
55%

65

78



17%

24%

22%

37%

Desidratação

Diarreia

Febre

Problemas
respiratorios

incidência:

´

´



Reincidência:

11,1%
17,9% 25% 20%



38

121

Óbitos
15%

Vivos
85%

MORTALIDADE:

colostragem

22

121



desconhecida
23%

timpanismo
13%

tétano
9%

pneumonia
23%

fratura
14%

inanição
18%

CAUSAS:

Método de 
diagnóstico



Letalidade:

• Diarreia não foi letal a nenhum animal;

• Problemas respiratórios apresentou uma
letalidade de 8,3%.



Custos



Custo fase de aleitamento:

MEDICAÇÃO R$     30,84 
ALIMENTAÇÃO R$   189,95 
MÃO-DE-OBRA R$     18,52 
OUTROS R$       8,11 
DEPRECIAÇÃO R$       4,22 
TOTAL R$   251,63 

12,26%
75,49%
7,36%
3,22%
1,68%



Problemas
respiratórios Efetividade

Preciso

Elucidar 
melhor os 
resultados



OBRIGADO




