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Resumo 

Nos sistemas de produção, o leite é um dos componentes que mais onera o custo de criação de bezerros sen-
do utilizados sucedâneos lácteos como substituto na alimentação para garantir um bom desempenho e saúde 
desses animais. Uma vez que a saúde dos bezerros depende essencialmente da presença de anticorpos, o 
presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito de diferentes concentrações de Matéria Seca (MS) 
presente no sucedâneo sobre a imunidade humoral de bezerros ao longo do seu desenvolvimento. Foram 
verificados as concentrações de IgG, IgG1 e IgG2 totais, por Elisa, no soro de bezerros que receberam suce-
dâneo contendo 12,5%, 15%, 17,5% e 20% de MS nos períodos de 5, 30 e 60 dias após o nascimento. As 
concentrações de IgG e IgG1 diminuíram progressivamente com a adição de matéria seca no leite, sendo que 
a suplementação com 12,5% MS apresentou maiores concentrações quando comparados com  17,5% nos 
dias 5 e 60 após o nascimento.  O contrário ocorreu para a IgG2 que apresentou um aumento crescente na 
sua concentração de acordo com a adição de MS no sucedâneo no período de 5 dias, exclusivamente. Con-
cluindo, a quantidade de matéria seca no sucedâneo parece exercer um efeito modulador sobre as concentra-
ções de imunoglobulinas constituindo um fator importante para a manutenção da saúde dos bezerros.
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