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Diarreia em vitelos
 

A diarreia neonatal é uma das principais afecções dos 
vitelos, sendo responsável por elevadas perdas 
económicas nas explorações. É também a causa de 
morte mais frequente no primeiro mês de vida. 
 

Causas 
 
• Alimentares: Leites de substituição, desmame, 
alimentação sólida. 
 
• Infecciosas: bactérias (E. Coli, Salmonella sp.), vírus 

(Rotavírus, Coronavírus), fungos e parasitas 
(Cryptosporidium sp., Coccídias) 
 

• Maneio: más condições de higiene durante o parto e 
das instalações. 
 

• Tóxicas: plantas tóxicas. 
 

• Outras: doenças subjacentes. 
 

Sinais Associados 
 

Os animais com diarreia manifestam ainda um conjunto 
de sinais variáveis de acordo com a etiologia: 
prostração, febre ou hipotermia, anorexia, depressão, 
mau estado corporal e desidratação. A evolução deste 
estado conduz ao coma e à morte. 
 

Tratamento 
 
• Etiológico, baseado na identificação laboratorial do 
agente e histopatologia. 
 
• Sintomático, com o recurso a antipiréticos e 
suplementos nutricionais. 

 
• De suporte, com a reposição de fluidos e 
electrólitos. 
 
As diarreias em vitelos necessitam de intervenção 
médica urgente. O tratamento é instituído pelo Médico 
Veterinário, de acordo com a especificidade de cada 
caso. 
 

Os animais afectados deverão ser isolados em locais 
quentes e secos, ao abrigo da chuva e do vento. 
 

Medicamentos mais utilizados 
 
Electrólitos: Rehydion gel, Enerlyte, Flory’boost Veau, 
Guttelac 
 
Antibióticos: Albipen LA, Amoxisol Retard, Clamoxyl. As 
tetraciclinas, quinolonas e os aminoglicosidos estão 
contra-indicados nalguns casos. A antibioterapia é da 
inteira responsabilidade do Médico Veterinário e é 
específica para cada caso. 
 

Antipiréticos: Metacam inj. 20 mg 
 

Suplementos nutricionais: Diarsanyl, Benfital, Bê-
complex, Duphafral multi, Vitaction 
 

Profilaxia 
 

Bom estado corporal das mães antes dos partos; 
 
Ingestão de colostro logo após o nascimento; 
 
Vacinação e desparasitação das mães antes da gestação e 
dos vitelos. 
 
Boas condições de maneio: higiene das instalações, 
utensílios e equipamentos; remoção imediata da urina e 
fezes dos animais; manter os animais em locais limpos e 
secos. 
 
 
 
 
 

 

  

 


