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Anexo 110

A REIDRATAÇAO E REPOSIÇÃO DE ELETRDLITOS EM
BEZERROS COM DIARREIA

Eng. Agr. Aliomar Gabriel da Silva, MS, PhO.

INTRODUÇÃO

Um fator importante na cr,ação de animais domesticos e a perda ocasio
nada pela diarreia. r bastante conhecida a diarreia que ocorre nos bezerros du
rante as primeiras semanas de vida e que e responsavel por considerãvel pe~
da econômica, principalmente em rebanhos leiteiros. Diarreia e uma alteração
dos hãbitos intestinais resultando no aparecimento de fezes com excesso de
ãgua. Algumas das principais causas dadiarreia em bezerros incluem a açao
enteropatogênica da Escherichia co1i e Sa1monelae spp. ( 6), viroses (13), s~
cedãneos do leite contendo proteina desnaturada do soro do leite (16) ou pr~
teina de soja indevidamente preparada (14,17, 19) bem como excesso de alimenta
ção e outras falhas no manejo da alimentação (3).

A diarreia e apenas a consequencia c1inica de alguma disfunção do tra
to alimentar. Um dos maiores mecan isrno pelo qual o trato intestinal de bezer -
ros reage a ação de bacterias patogênicas, viroses ou nutrientes da dieta que
não sejam digestiveis, e atraves da hipersecreção e uma relativa diminuição na
abs orção, o que resu 1ta em di arrei a.'

Não e o objetivo desta rãpida revisão, nem competência do autor, abo~
dar os aspectos patológicos da diarreia. tnfase sera dada aos aspectos fisioló-
gicos e nutricionais durante o processo diarreico.

ASPECTOS FISIOLDGICOS E NUTRICIONAIS DA DIARREIA

•• Grande quantidade de fluidos, essencial'mente isotônicos, atingem o lü
men do intestino at~avês 'da dieta e das secreções ~ndôgenas. Este volume de
fluido excede o volume extr~celu1ar e ê equivalente a grande parte do total de
ãgua existente no organismo. Mais de 90% desses fluidos são reabsorvidos resul-
tando num eficiente' ciclo enterosistemico. Alterações nesse ciclo resulta em
dt ar-re ia (10).
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