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Em rebanhos leiteiros, 0 cuidado com os bezerros
recem-nascidos e importante nao s6 porque as femeas
representam as futuras matrizes do rebanho, mas
tambem porque a venda de animais excedentes,
especial mente de machos, pode constituir importante
fonte de renda.

Corte e desinfec~ao do umbigo - 0 cordao umbilical
deve ser cortado logo ap6s 0 nascimento, deixando-se
3-4 cm de cordao. Imediatamente ap6s 0 corte,
mergulhar 0 umbigo em uma solu<;:ao de iodo durante 1
minuto e, no dia seguinte, aplicar substancia
repelente, para evitar a presem;a de moscas
causadoras de mifase.

Ingestao do colostro - 0 colostro e 0 primeiro leite
produzido pela mae logo ap6s 0 parte e que confere ao
recem-nascido resistencia a varias doen<;:as. Portanto,
e importante 0 bezerro tomar 0 colostro 0 mais cedo
possfvel, mesmo que seja auxiliado para isso, caso nao
consiga faze-Io sozinho.

Sistema de aleitamento - 0 tipo de aleitamento (natural
ou artificial) depende do padrao genetico e do sistema
de manejo utilizado. a aleitamento artificial e indicado
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principalmente para ra<;:asespecializadas, de alta
produ<;:ao, que aceitam a ordenha na ausencia do
bezerro. No caso de vacas com elevado grau de
sangue zebu, a ausencia do bezerro dificulta a
fdescidalJdo leite, interferindo na produ<;:ao,
encurtando 0 perfodo de lacta<;:ao, podendo inclusive
afetar a saude da glandula mamaria.

Alimenta~ao dos bezerros - e importante fornecer
alimenta<;:ao adequada aos bezerros, para que eles
possam crescer com saude e apresentar um bom
desempenho na fase adulta. A partir da terceira
semana, os bezerros devem ter acesso a uma
pastagem e feno de boa qualidade. Isso estimulara 0

desenvolvimento do rumen, porem, s6 a partir de 60-
90 dias e que 0 bezerro se transforma em ruminante.
No entanto, a silagem s6 deve serfornecida a partir
dos 3 meses. Independentemente do sistema de
aleitamento, devem-se fornecer concentrados de boa
qualidade aos bezerros do nascimento ate 60-70 dias
de idade. Ap6s esse perfodo, a dieta pode ser
complementada com volumoso de boa qualidade.

* Carbunculo sintomatico ou manqueira: vacinar entre
3 e 4 meses e revacinar aos 12 meses. Dar
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preferencia a vacinas mistas, contra manqueira e
gangrena gasosa.

* Brucelose - vacinar as femeas a idade de 3 a 6
meses.

* Febre aftosa - aplicar a primeira dose quando os
(as) bezerros (as) atingirem 4 meses de idade e
revacina-Ios a intervalos de 6 meses.

* Raiva e carbunculo hematico - nas regioes onde
ocorrem essas doenl;as aplicar a primeira dose a
idade de 4 a 6 meses, com revacinal;ao anual. No
caso da raiva, pode ser usada a vacina com validade
de 3 anos.

Controle de parasitas extern os - os principais saD os
carrapatos e a mosca-dos-chifres.

o combate ao carrapato e feito com inseticidas
especfficos, na forma de banhos carrapaticidas ou
pulverizac;:oes, a intervalos que variam com 0 grau de
infestac;:ao. Periodicamente, e necessario usar
carrapaticidas diferentes, para evitar resistencia do
carrapato ao produto. Porem, nunca se deve eliminar
total mente os carrapatos de um rebanho e os bezerros
devem ser expostos a uma reduzida ocorrencia desses
parasitas desde as primeiras semanas de vida, para
desenvolverem resistencia as doenc;:aspor eles
transmitidas.

o combate a mosca-dos-chifres e feito com inseticidas
especfficos, usando-se criterios semelhantes aos
empregados no controle dos carrapatos.
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Controle de parasitos internos - no Meio-Norte, os
vermes de maior ocorrencia em bezerros de rebanhos
leiteiros saD os do genero Cooperia, Haemonchus,
Trichostrongylus, Oesophagostomum e Strongyloides
e seu controle deve ser realizado com anti-helmfnticos
a base de avermectinas, benzimidaz6is e imidotiaz6is .
A aplical;ao desses anti-helmfnticos deve ser a partir
dos 3 meses de idade, repetindo-se 2 vezes no perfodo
das chuvas e 3 vezes no perfodo seco.

Descorna - tem por finalidade facilitar 0 manejo dos
animais e evitar acidentes. Deve ser realizada a ferro
quente nos primeiros 30 dias de vida, seguida da
aplical;ao de um repelente e de cicatrizante.

Castrac;:ao- os machos nao recomendados para
reproduc;:ao deverao ser castrados 0 mais cedo
possfvel (entre 3 e 6 mesesl. por ser menos traumatico
e de facil cicatrizac;:ao. A castrac;:aotem a vantagem
de prevenir coberturas indesejaveis, tomar os animais
mais d6ceis e facilitar 0 manejo.

Desmama - 0 desaleitamento precoce e recomendado
em rebanhos de alta produc;:aoe deve ocorrer quando 0

bezerro estiver consumindo 600-BOO 9 de
concentrado/dia. Apresenta como vantagem principal a
reduc;:aoda mao-de-obra no processo de manejo e a
liberal;ao do leite para venda ou outros fins, que nao 0
consumo pelo bezerro. Ap6s 0 desaleitamento,
recomenda-se a venda dos machos e de femeas
excedentes a necessidade de reposic;:aodo rebanho.
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