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Os cuidados com bezerros nas primeiras 24 horas após parto são importantes para garantir um
bom desempenho do neonato, menor incidência de doenças e maior lucro na atividade de cria
de bovinos com maior produção de bezerros. O objetivo desse trabalho é demonstrar a
importância dos cuidados com neonato bovino, desde o pré-parto, durante o parto e no pósparto. Os cuidados no pré-parto começam com a vaca desde o acasalamento, até aplicação de
vacinas e antiparasitários. As vacas devem ser identificadas com numeração e separadas em
lotes pequenos para que possa facilitar a observação e anotações do rebanho. Deve-se realizar
o exame ginecológico das vacas para identificação de doenças reprodutivas. A maternidade é
o pasto onde fica as vacas no final da gestação e parto. Deve ser um pasto limpo, sem
cacimbas de águas paradas, sem buracos e grotas evitando doenças e acidentes com os
animais. O materneiro é funcionário que observa as vacas na maternidade e acompanha o
parto e cuidados com os bezerros recém-nascidos. Este profissional deve ser treinado e ter
conhecimentos para prevenir perdas de bezerros, com maior reflexo na produtividade da cria
nas primeiras 24 horas após o nascimento. O parto é um momento crítico, no qual o neonato
passa do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino, e vai assumir o controle de suas
funções vitais como a alimentação, termorregulação e eliminação de mecônio. O trabalho de
parto tem duração de até 4 horas. Após esse período deve ter uma intervenção para avaliar
qual é causa da dificuldade do parto. Deve-se avaliar a condição corporal das vacas, pois
vacas gordas apresentam contrações mais fracas e as magras podem não terem contrações
para o parto. Logo após o parto deve-se fazer a cura do umbigo do neonato com o iodo
metálico a 5% a 10%. Falha na cura do umbigo pode se uma porta de entrada de bactérias
podendo ocasionar artrite, pneumonia, diarreia e outras doenças. Outro cuidado é observar se
bezerro conseguiu mamar o colostro. Este possui três funções: nutricional fornecendo energia
para o bezerro; função laxativa auxiliando a liberação do mecônio. A função imunológica do
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colostro auxilia na prevenção de doenças respiratórias, diarreias e outras doenças durante os
primeiros 3 meses de vida. A quantidade de colostro que deve ser ingerida são de 3 a 6 litros
até 8 horas após nascimento. Após esse período perde-se a função imunológica porque as
imunoglobulinas não serão absorvidas de forma integral, deixando de proteger o neonato
contra as doenças. No Brasil tem uma mortalidade média de 8% em animais até 12 meses.
Este valor representa uma mortalidade alta e deve ser diminuída para valor ideal de até 2% de
mortes em animais jovens. Portanto, pode-se concluir que os cuidados com os animais
neonatos podem contribuir com a redução de mortes e aumentar a lucratividade da
bovinocultura.
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