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A eicirplo da outras Unidades da federação, a criaço de bezerros no Es 

tado de bergiçe ruo apresenta índices de produtividade capazes de oferer ao 

produtor razciveis exrectativas de retorno ecauàniw. Muitos fatores podem ser 

respaisabili zados por este fato, estando, entxe eles, as mndiçEes de saude' 

dos atais aito ref1eo pola nio utilização de cnteciuentos t&nicns riais 

siurpies no sistema de produção de leite, principa2nnte apies relativos à a 

lirtntação, marejo, profilaxia e higiene0 

Considerando-se a saúde dos bezerros aro parte essencial no aulnto 

da taxa de desfrute dos rebanhos, torna-se fliportante tia estudo mais efetivo 

do prcb lema, visando cnn cai nedidas que favoreçam os serviços profi]ltiaB, de 

forma a oferecer maior resistncta arutra as diversas enfennLdades camins aos 

animaIs jovens, amt oaasntte dfltuiçao dos riscris ao nascinnntø e desenvol 

vinejito normal na prineira fase da vida. 

Vet. MSc. — Pesquisadores da BRPA-tJBM de Aracaju - G. 44 — CEP. — 

49000 - ARW21.JU/SE. 
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Intro deste attexto e mio parte de un estto mais anplo, referente à 

sanidade dos bezerros, está sendo realizado o presente trabalho sobre as diar 

r6ias bacterianas, objetivando ent.xntrar o nível de orrancia das principais 

ente rcbactzrias, aro tarb&m estaheleosr n'edidas de cmtroi.e preventivo. 

O trabalho foi realizado, no período de 80 - 82 nos municipios de Laran 

jeiras, Capela, Maroim, Rosário de Catete, Siriri, Riadnlo e Japaratita, en-
volvendo 912 bezerros de 53 propriedades. P. ant4nuidade dos trabalhos nesses 

nwipios dar-se-á apôs o dia6sticr, de situação das reoLs leiteiras do Es 

tado, atra€s de novas etapas de atividades lictadas a a,ntrole. Animais de 'au 

dia a quatro noses de idade foram examinados, visando ao isolanento e identifi-

ca?ão dos principais itd crorganisnrs ent&i CDS. P. colheita do material para exa 

tre foi feita atravs de "Swab" est&il pela via retal. Cada "Swab" foi deposita 

do au tubo de ensaio cxntendo neto de enrigu3dsrento selenito e renetido ao La 

boratório Pegicnal do Apoio ArWmal - LPRA para o orossanento das anLises bac 

teriol6gicas. 

No decorrer doe trabalhos de canto foram aplicados qlLestionárics mii a 

finalidade de d'ter infonnaç6es sobre as crndiç6es de crião de bezerros na re 

gião, a saber: índice de nasdnanto, nrtalidade e norbidade, período de maior 

ancentração dessas nortes, idade cnn qte os animais são mais acnteticbs pelas 

dian6ias, al6m de dados qerais referentes a hic'iene, profilaxia, manejo e ali-

nentação. 

Na tabela 1, são apresentados os resultados das análises bacteriolôi - 

cas. Por esses achados laboratoriais anstataran-se níveis elevados de infecção 

provocada pela Esdierictia coli. Este fato não apresenta maiores cz,nseqtncias, 

levando-se au consideraç5o que a E. co]i 6 enattrada nonnaJ.nente na flora in 

testinal dos bezerros. C i- -ciincias cfrsticas Seo observadas quando o diacn6s 

tia) deste gente estã em associação mii siritnrtatoloç'ia clínica de infeao in 

testinal, prindpalxiente em bezerros mii ató 30 dias de vida, período crítico 

para a colibacilose. Ainda na tabela 1, constata-se una baixa incid&icia da 

Sa]atcrie lia dubLin. Os dentais cantes engttrados e taarb&u nonos jirportantes wto 

causadores da doença foram dos céneros Proteus, Citrobacter, Enterrbacter e 

Cem base nos qtEstionáxios aplicados, verificou-se que o índice de nor 

e para todos os municípios foi de l ,16%, sendo qin 89% dessas ncrtes o 
at 90 dias de vida. Por faixa etária, a nortalidade orreu nas seotiin 
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tes porcentacens: até 30 dias (59%); 31-90 dias (30%) e a nartir de 91 	dias 

(fl%). O maior índice foi Nerificado au Canela (31,8%), sec,uido por Laranjei 

ras (22%), Pcsrio do Catete (19,7%), Maroim (18,5%), Rierhtelo (17,0%), Jana-

ratuba (11,1%) e Siriri (10,3%). 

Pelos resultados das anLises bacteriol6c4cas, axwtataram-se, de nrin 

eXpio, crndiçes de saride satisfat6rias para cc bezerros da reciio estudada, 

relativos a prttlanas ocasionados pelas enterobactrias. flitretanto, esses te-

sultac3os apresentam certa diverctcia cnn os índices de rrortalidac3e e iuorbida-

de levantados, fato qu3 pede rã ter ocorrido devido a ai uns &s aspectos no 

controlados no dea)ntr do esttx3o e anresentados a secruir: 1) a e,cuç&> 	do 

projeto no se cii centrou nos períodos mais predisponontes às di an'gi as - 

ca invernosa - quando estas aurentaru wnsideraveiirnnte; 2) o sistema de manejo 
no estã sendo adpiado à maiutenço de un bczu estado de sãte dcc bezerros, 

provase imente em razk da founa de alinentac&, instalaç6es e hicdene arpreaa 

dos qw podem ser responsãveis por parte desse índice de nortalidarie; 3) ter 

sido tservado gte, em narte, outras enfenriidades azro as endcarasitoses O-

dem ser respcnstlizadas relas frecnEntes osd1a<es nas taxas de scbrevivn-

cia desses animais. 

Estas diferentes lnterpretac3es sucrun estudos qin possam oferecer in 

fonnaçs mais anclusivas dcc fatores que interferem no desenvolvimento dos 
bezerros. 

¶I\BEL. 1. Inddnd.a do utcroraanisirrs causadores da diarr&a eu mwiictfpics do 

Vale do Cotinquiba, Serciipe, no nerícdo de 1920 - 82. 

N'? de 	Incid&icja 
	Porcentacein de infecço 

Muni eXpio 	
aniwais 	total. 	% 	

E. coli 	S. dublin 
	[.iT1flÇ 

RLad-nnlo 119 87,0 36,1) 1,0 
Teraijeiras 89 7P,6 '2,0 3,0 33,6 
Maroim 86 86,5 C7,0 

- 39,5 
rio do Catete 167 PF,0 68,0 5,0 35,0 

Jaarattba 155 94/ '6,0 1,0 
Cela 177 fl,O 64,0 È1,0 13,0 
Siriri III? 85,0 t5,0 2,0 38,0 


