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RESUMO

RICCI SILVA, L. Influência do tipo de nascimento (parto espontâneo, parto
cesariana sem indução e com indução) no eritrograma de bezerros Nelore.
[Influence of type of birth (spontaneous delivery, cesarean delivery without induction
and induction) at the erythrogram of calves of Nelore breed]. 2016. 60 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da cesariana
eletiva no eritrograma de bezerros neonatos da raça Nelore durante os primeiros
trinta dias de vida. Os neonatos foram alocados em 3 grupos 8 bezerros obtidos por
parto espontâneo (PE), 8 bezerros nascidos por cesariana, sem indução do parto
(CSI) e 8 bezerros nascidos por cesariana, com indução do parto (CCI) pelo uso de
25 mg de Dexametasona, 24 horas antes do procedimento cirúrgico, pela via intramuscular. Os nascimentos ocorreram entre 282 e 292 dias de gestação. As
amostras de sangue para a determinação do quadro eritrocitário foram colhidas por
punção da veia jugular externa, utilizando-se Sistema Vacutainer®. A determinação
do eritrograma foi realizada no contador automatizado BC-2800 Vet Mindray®. Os
resultados obtidos evidenciam que a cesariana eletiva não influenciou o número de
hemácias, das taxas de hemoglobina e nos valores do volume globular a crase
sanguínea de bezerros na primeira semana de vida. Na primeira semana de vida
observou-se, independentemente do grupo experimental uma diminuição no número
de hemácias, das taxas de hemoglobina e nos valores do volume globular. Até os 5
dias de vida, os valores de Volume Corpuscular Médio (VCM) e de Hemoglobina
Corpuscular Média (HCM) dos bezerros nascidos de partos espontâneos por via
vaginal são estatisticamente menores do que os obtidos em bezerros nascidos de
cesariana eletiva. A partir de 10 dias de vida observou-se, nos animais obtidos de
parto espontâneo, uma rápida recuperação nos valores de hemácias, hemoglobina e
volume globular, enquanto nos animais nascidos por cesariana (induzida e não
induzida) não ocorria essa recuperação nas taxas de hemoglobina e nos valores do
volume globular. Nos bezerros obtidos por cesariana observou-se que no período
entre 10 e 30 dias de vida o Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Hemoglobina
Corpuscular Média (HCM) diminuíram, passando a apresentarem microcitose e
hipocromia quando comparados com bezerros obtidos por parto espontâneo. Entre
todos os grupos, os animais nascidos por cesariana sem indução apresentaram os

valores com menor magnitude do início ao fim do período experimental. Os animais
nascidos a termo demonstram uma capacidade de recuperação fisiológica mais
apurada que dos animais nascidos por cesariana.

Palavras-chave: Eritrograma. Bezerros neonatos. Hematologia veterinária.
Cesariana.

ABSTRACT

RICCI SILVA, L. Influence of type of birth (spontaneous delivery, cesarean
delivery without induction and induction) at the erythrogram of calves of
Nelore breed [Influência do tipo de nascimento (parto espontâneo, parto cesariana
sem indução e com indução) no eritrograma de bezerros Nelore]. 2016. 60 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

This study aimed to evaluate the influence of elective cesarean section in
erythrogram of newborn calves of the Nellore breed for the first thirty days of life.
Neonates were divided into 3 groups 8 calves obtained by spontaneous birth (PE), 8
calves born by caesarean section without labor induction (CSI) and 8 calves born by
cesarean section with induction of labor (CCI) by the use of 25 mg of dexamethasone
24 hours before the surgical procedure, by the intra-muscular). Births occurred
between 282 and 292 days of gestation. Blood samples for determining the
erythrocyte frame were collected by puncture of the external jugular vein using
Vacutainer ™ System. The determination of erythrocyte was performed in the
automated counter BC-2800 Vet Mindray®. The results show that elective caesarean
section did no affect the number of red blood cells, hemoglobin rates and values of
the globular volume in the first week of life of calves. At this first week of life was
observed, regardless of the experimental group a decrease in the number of red
blood cells, hemoglobin rates and values of the globular volume. Until 5 days of age,
the mean corpuscular volume values (MCV) and Mean Corpuscular Hemoglobin
(MCH) of calves born from spontaneous vaginal deliveries are statistically lower than
those obtained in calves born from elective cesarean section. From 10 days of life
was observed in animals obtained by from spontaneous delivery, a quick recovery in
the values of erythrocytes, hemoglobin and packed cell volume, whereas in animals
born via caesarean section (induced and uninduced) did not occur such recovery in
the rates of hemoglobin and packed cell volume values. In calves obtained by
Caesarean section it was observed that in the period between 10 and 30 days of life
Mean Corpuscular Volume (MCV) and Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
decreased, submitting a microcytic hypochromic when compared with calves
obtained by spontaneous delivery. Among all groups, animals born by caesarean
section without induction showed the values with lower magnitude from beginning to

end of the trial period. Animals born at term show a more accurate physiological
recovery capability in comparingson with animals born by Caesarean section.

Keywords: Erythrogram. Calves neonates. Veterinary hematology. Caesarean.
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1 INTRODUÇÃO

A anemia tem sido constatada em bezerros, principalmente em recémnascidos (KANEKO; MILLES, 1970; BIRGEL, 1972; TENNANT et al, 1975). Nos
Estados Unidos da América, em estudos realizados sobre a ocorrência de anemia
em bezerros das raças Jersey e Holandesa foi demonstrado que 8% dos animais
avaliados apresentavam essa deficiência da crase sanguínea (TENNANT et al.
1975). Nestes casos evidenciou-se uma significante incidência de anemia em
bezerros a partir do momento do nascimento até uma semana de vida, sendo
evidenciado inclusive bezerros gerados por vacas sadias (BIRGEL, 1972; TENNANT
et al. 1975).
Em estudo realizado na Alemanha, Birgel (1972) analisou o quadro
eritrocitário de 454 amostras de sangue de bezerras da raça Holandesa preta e
branca em seus primeiros 14 dias de vida, e avaliou a influência do desenvolvimento
etário sobre os componentes do eritrograma, verificando que as variações mais
significativas eram observadas no primeiro dia de vida, ocorrendo nos primeiros sete
dias seguintes a diminuição nos valores médios do número de hemácias, do volume
globular, da taxa de hemoglobina e do volume corpuscular médio. Os esfregaços
sanguíneos permitiram afirmar a presença de eritroblastos nas amostras sanguíneas
dos bezerros sadios.
A presente pesquisa, pelo delineamento experimental proposto, teve a
finalidade de estudar a variação nos componentes do eritrograma em bezerros da
raça Nelore e relaciona-los ao tipo de nascimento (parto espontâneo, parto
cesariana sem indução e com indução, utilizando 25 mg de Dexametasona), e
determinar os valores médios dos constituintes sanguíneos durante os primeiros 30
dias de vida.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A ocorrência de anemia tem sido registrada em bezerros, particularmente,
no período neonatal (KANEKO; MILLES, 1970; BIRGEL, 1972; TENNANT et al.,
1975; REECE, 1980; McGILLARY et al., 1985; JAIN, 1986; BAXTER, 1996; BENESI
et al., 2000). Nos Estados Unidos da América, em estudos realizados sobre a
ocorrência de anemia em bezerros das raças Jersey e Holandês demonstrou-se que
15,8% dos animais avaliados apresentavam essa deficiência (TENNANT et al.,
1975).
Muitas dessas observações foram feitas durante estudos de hematologia
veterinária desenvolvidos em bezerros neonatos que objetivaram tanto estabelecer,
como avaliar as variações fisiológicas do quadro hemático nos primeiros momentos
de vida. Nestes casos, destacou-se conjuntamente uma incidência significante de
anemia em bezerros no momento do nascimento e antes da ingestão do colostro,
sendo evidenciadas incluive em bezerros gerados por vacas sadias (BIRGEL, 1972;
TENNANT et al., 1975).
Birgel (1972), estudou na alemanha, o quadro eritrocitário de 454 amostras
de sangue colhidas de bezerras da raça Holandês preto e branco durante os
primeiros 14 dias de vida, e entre vários fatores de variabilidade, avaliou a influência
do desenvolvimento etário sobre o constituinte do eritrograma. Obteve 200 amostras
de sangue provenientes de animais sadios, verificando que as variações mais
significativas foram observadas no primeiro dia de vida, ocorrendo a seguir
diminuição nos valores médios do número de hemácias, do volume globular, da taxa
de hemoglobina e do volume corpuscular médio; além do mais, o exame dos
esfregaços sanguíneos permitiu afirmar a presença no sangue dos bezerros sadios
de eritroblastos (basófilos policromáticos e ortocromáticos), policromatofilia,
hemácias com basofilia difusa, (ponteado basófilos e corpúsculo de Howell Jolly) e
anisocitose ligeira. O pesquisador demonstrou em 87 amostras de bezerros
neonatos anêmicos que essa condição patológica poderia ser de origem ferropriva
ou não. Outro fato digno de realce foi a verificação de que as bezerras nascidas com
o auxílio obstétrico (tração ou cesariana) apresentavam quadro eritrocitário com os
valores médios de menor magnitude.
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2.1 Anemia
A anemia dos bezerros apresenta etiologia plurifatorial, no entanto, a
deficiência de ferro foi considerada a causa determinante mais frequentemente
observada (BIRGEL, 1972; TENNANT et al., 1975). Tal fato poderia desenvolver-se,
prematuramente, durante o período de desenvolvimento fetal, pelo impedimento de
transferência de íons de ferro da mãe para o feto (TENNANT et al., 1975).
O ferro é um mineral de fundamental importância para diversas funções
orgânicas dos animais, particularmente para a síntese de hemoglobina. Também
tem participação na ativação da resposta imune celular e produção de radicais livres.
(ATYABI et al. 2006).
Quando em presença de deficiência de Ferro, a anemia decorrente é
microcítica hipocrômica poiquilocítica poicilocítica (SCHALM et al. 1975). Pode haver
ainda, debilidade da saúde do animal com comprometimento de algumas funções
dependentes do ferro, como reações enzimáticas e imunes (HENTZE et al. 2004).
A forma de anemia mais encontrada em neonatos é a ferropriva, isso é
explicado pelo baixo teor do mineral no colostro materno (RADOSTITS et al. 2000).
Além da pouca quantidade de ferro armazenada no fígado que também é citada
(ANDREW et al. 2004).
Nos neonatos essa forma da anemia decorre sem sintomas aparentes,
dessa maneira diagnosticadas apenas quando há auxílio laboratorial (FAGLIARI et
al. 2006). A forma clínica evidente com sintomas clássicos como mucosas pálidas é
de menor frequência (RADOSTITS et al. 2000).
Segundo Atyabi et al. (2006), a contagem de hemácias, e os teores de
hemoglobina, volume globular e ferro sérico, diminuem de forma drástica nos dois
primeiros dias de vida. O fato é explicado pela expansão do volume plasmático
induzido pelo consumo de colostro ou leite, e pela destruição dos eritrócitos fetais,
além da baixa reserva de ferro para produção de hemoglobina (BENESI, 1992;
THRALL, 2007).
Parsons et al. (2006) mostraram em um estudo com eletroforese de
hemoglobinas que existiam dois tipos, avaliando constatou-se que o primeiro
diminuiu sua concentração de acordo com o envelhecimento do animal, enquanto o
outro aumentou. O primeiro tipo de hemoglobina é a fetal, e a segunda é a adulta, o
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que indica que a anemia neonatal pode ter correlação com o déficit da concentração
de hemoglobina fetal e atraso na síntese da hemoglobina adulta.
Estabelecer os parâmetros da avaliação sanguínea de bezerros recémnascidos é de suma importância para diagnosticar precocemente os animais com
deficiência de imunidade e suscetíveis às enfermidades características do período
neonatal. Possivelmente devido falha na transferência de imunidade, a qual é
estabelecida por meio da ingestão de colostro. Nesse período o diagnóstico deve ser
o mais precoce possível para que o tratamento tenha eficiência suficiente (BLOOD &
RADOSTITIS, 1989).
.

O período de maior mortalidade de recém-nascidos é durante a

primeira semana de vida dos animais. Para diminuir esse índice, deve-se estudar a
relação entre os eventos durante o parto e no período pós-parto e os mecanismos
de adaptação fisiológica dos bezerros (ADAMS, 1992).
Fatores diversos como raça, sexo, idade, manejo e estado nutricional
podem influenciar o quadro hematológico de bovinos (BIONDO et al., 1998, BIRGEL
JR et al., 2001).
Além desses aspectos particulares de cada animal, as condições
maternas podem significar uma influência positiva ou negativa no desenvolvimento
do bezerro e consequentemente em alterações hematológicas e doenças neonatais
(KASARI e WILKSE, 1994).

2.2 Glicocorticoides

Os glicocorticoides participam no parto e também são necessários para
maturação fetal dos pulmões e outros órgãos.
Parto pode ser descrito como a expulsão do feto e da placenta pelo
útero. É constituído por três fases. A primeira é a interação hormonal, como o
aumento do cortisol fetal, a diminuição da progesterona, produção da prostaglandina
F2α (PGF2α) e da relaxina, essas interações tem como objetivo a preparação do
útero para o parto (BARTH, 2006).
A interação hormonal tem início com o grande tamanho do bezerro nas
últimas semanas de gestação. Com a limitação física imposta, ocorre a liberação do
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hormônio adrenocorticotrófico (ACHT) pela adenohipófise fetal, que estimula a
adrenal do feto a liberar cortisol (BARTH, 2006). Aproximadamente 30 dias antes do
parto o cortisol do feto desencadeia o aumento das concentrações de progesterona
(CUNNINGHAM, 1997).
Com o aumento do estradiol e a PGF2α produzida, a musculatura lisa
do miométrio se contrai projetando o feto para a cérvix e o canal vaginal. Na
segunda fase do parto as contrações se tornam mais intensas e coordenadas e o
feto é expulso. A terceira fase é a expulsão dos envoltórios fetais pelo útero.

2.3 Adaptação neonatal

Com a expulsão do feto e posteriormente da placenta, o animal neonato que
antes dependia exclusivamente da placenta deve sofrer alterações para poder
sobreviver. Entre as alterações destacam-se a maturação pulmonar, produção de
glicose a partir de glicogênio, aumento na produção de catecolaminas para
aumentar a taxa metabólica e manter a temperatura corporal, fechamento do ducto
arterioso. Tais alterações ocorrem pela relação de enzimas que são induzidas pelos
glicocorticoides, cortisol e corticosterona (HAFEZ; HAFEZ, 2004).

2.4 Tipos de hemoglobinas

Hemoglobinas embrionárias, fetais e adultas são encontradas em diversas
espécies de animais. A hemoglobina fetal substitui a embrionária no período
gestacional, constituindo de 40% a 100% do total da hemoglobina no momento da
concepção. Sua concentração diminui sendo substituída pela adulta com 4 semanas
de vida e é naturalmente trocada pela hemoglobina tipo A aos três meses de idade,
o qual é o tipo mais comum em animais adultos (SWENSON, 1996; LATIMER et al.,
2003).
Os tipos de hemoglobina adulta podem diversificar entre as raças bovinas,
sendo que até 5 tipos diferentes podem ser identificados (JAIN, 1993).
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2.5 Valores sanguíneos fetais

A hematopoiese na vida intrauterina inicia-se dentro do saco vitelínico.
Órgãos como fígado e baço, e a medula óssea possuem atividade hematopoiética, e
após o nascimento a medula torna-se o principal local de hematopoiese. Com o
avanço da gestação, de forma gradual, os eritrócitos se tornam menores e sem
núcleo, diminuindo o Volume Corpuscular Médio (VCM) até o momento do
nascimento. O VCM em fetos decresce no período gestacional, onde valores de 90 a
100fl chegam a diminuir até 46fl no momento do parto.
Considerando o quadro geral, o número total de hemácias (He),
hemoglobina (Hg) e hematócrito (Ht) nos fetos crescem de forma progressiva, e ao
momento do nascimento atingem seus valores mais altos. Os eritrócitos fetais tem
maior tamanho que os dos adultos. O VCM e a hemoglobina corpuscular média
(HCM) tem um decréscimo gradual no período fetal e em alguns meses após o
parto, até que estabilizam-se, enquanto a concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) sofre variação de baixa amplitude (JAIN, 1993)
A diminuição de forma progressiva do VCM é de forma simultânea com o
desaparecimento da hemoglobina fetal com substituição pelas células adultas (JAIN,
1993).
Alguns autores relatam que o VCM foi elevado até os 6 meses de idade em
diferentes raças de bovinos (BONFIM, 1995; MARÇAL et al., 1995; BIRGEL JUNIOR
et al., 2001).

2.6 Variação do eritrograma de acordo com a idade

Considerando um aspecto geral, os valores de He, Hg e Ht obtidos são altos
ao nascimento, e apresentam queda de maneira rápida momentos após a
alimentação do animal recém nascido (JAIN 1993; BIONDO, 1996; SILVA et al.,
2005).
A redução destes valores é justificada pela rápida expansão do volume
plasmático após o consumo de colostro, aumento da destruição dos eritrócitos fetais
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e suplementação de ferro ineficaz para que exista síntese de hemoglobina de forma
adequada (BIRGEL JUNIOR, 1991; JAIN, 1993; BIONDO, 1996).
A baixa concentração de ferro no leite e a expansão do volume plasmático
podem resultar no desenvolvimento de uma anemia congênita por deficiência de
ferro, observada por Jain (1993).
A medula óssea é hematopoieticamente ativa em todos os ossos dos
neonatos o que resulta na alta produção de eritrócitos. Tal atividade é em
consequência do rápido crescimento do animal jovem com associação ao aumento
do volume sanguíneo que exige uma grande demanda destas células oriundas da
medula óssea.
Conforme o animal envelhece a demanda de eritrócitos sofre uma queda e a
hematopoiese se restringe à medula óssea vermelha, presente nos ossos longos
(JAIN, 1993).
Essa é a justificativa para os animais jovens possuírem maiores valores de
He, Ht e Hb ao nascimento e posterior à ingestão do colostro. Também há relatos de
valores de Ht elevados até os seis meses de vida seguido de declínio (BIRGEL
JUNIOR, 1991; MARÇAL et al., 1995)
Após os 60 dias de idade é constatado aumento de forma progressiva nas
contagens de He, Hb e Ht até que os valores alcancem os encontrados em animais
adultos (JAIN, 1993).
Animais recém nascidos possuem grandes quantidades de eritrócitos de
origem fetal, e esses são substituídos por outras células de menor tamanho,
resultando consequentemente na diminuição do valor do VCM. Esses valores
diminuem cerca de 10% após 2 dias de vida, e continuam decrescendo até os 6
meses de idade. Quando atingem 12 meses o tamanho dos eritrócitos encontrado é
semelhante ao do animal adulto (JAIN, 1993; BIONDO, 1996).
A diminuição do VCM é simultânea ao desaparecimento da hemoglobina fetal
e aparecimento da hemoglobina de adultos (JAIN, 1993). Alguns autores
encontraram aumento no VCM até os seis meses de vida, mas em diversas raças de
bovinos (BIRGEL JUNIOR, 1991; MARÇAL et al., 1995; GONÇALVES et al., 2001).
De forma semelhante o HCM tem altos valores no nascimento e diminui a
valores similares aos dos adultos até os 12 meses de vida. Tal fato é causado pela
troca de hemoglobinas fetais pelas adultas. E o CHCM tem uma variação baixa com
o avanço da idade (JAIN, 1993).
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A presente pesquisa, pelo delineamento experimental proposto, teve a
finalidade de estudar a variação nos componentes do eritrograma em bezerros da
raça Nelore e relaciona-los ao tipo de nascimento (parto espontâneo, parto
cesariana sem indução e com indução), e também se há relação com a evolução da
idade, realizando o acompanhamento nos primeiros 30 dias de vida dos animais.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Animais utilizados

Para a realização do presente projeto foram acompanhados 24 bezerros da
raça Nelore durante os primeiros trinta dias de vida. Os neonatos foram alocados em
3 grupos

experimentais : Grupo composto por 8 bezerros nascidos de parto

espontâneo (PE), 8 bezerros nascidos por cesariana, sem indução do parto (CSI) e
8 bezerros nascidos por cesariana, com indução do parto (CCI) pelo uso de 25 mg
de Dexametasona

24 horas antes do procedimento cirúrgico, pela via intra-

muscular). Os nascimentos ocorreram entre 282 e 292 dias de gestação sendo a
descrição do grupos experimentais, apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Grupos experimentais e momento da colheita das amostras
Momento
de
colheita

Tempo das colheitas

Cesariana sem

Cesariana Com

Indução

Indução

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Parto espontâneo

das
amostras

A

B

C

D

E

F

1º dia de vida
Imediatamente após o
nascimento
1º dia de vida
3 horas após o
nascimento
1º dia de vida
6 horas após o
nascimento
1º dia de vida
12 horas após o
nascimento
1º dia de vida
24 horas após o
nascimento
2º dia de vida
48 horas após o
nascimento
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G

H

I

J

K

L

3º dia de vida
72 horas após o
nascimento
5º dia de vida
144 horas após o
nascimento
7º dia de vida
168 horas após o
nascimento
10º dia de vida
240 horas após o
nascimento
15º dia de vida 360
horas após o
nascimento
30º dia de vida 720
horas após o
nascimento

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).

3.2 Colheita de Sangue

As amostras de sangue para a determinação do quadro eritrocitário colhidas
por punção da veia jugular externa, utilizando-se Sistema Vacutainer®.
As amostras foram colhidas em tubos de vidro siliconizados contendo 0,05 ml
de uma solução aquosa de etilenodiamino-tetracética-dissódica (EDTA) a 10 % e
com vácuo suficiente para aspirar 5 mL de sangue (Sistema Vacutainer®) sendo
mantidas refrigeradas, em geladeira com temperatura controlada entre 2 a 8º C, até
o momento da realização dos exames, sempre concluídos antes de decorridas 12
horas de conservação.

3.3 Determinação do Eritrograma

A determinação do eritrograma foi realizado no contador automatizado BC2800 Vet Mindray®. Esse equipamento utiliza o método de impedância elétrica para
contagem do número de hemácias e determinação do volume corpuscular médio
(VCM), sendo os teores de hemoglobina determinados pelo método da
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cianometahemoglobina. O volume globular (Ht), a hemoglobina corpuscular média
(HCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) são calculados
são calculados pelo aparelho que utiliza as equações abaixo para determinação.

Ht= VCM X He
10
HCM = Hb x 10
He
CHCM = Hb x100
Ht

O processamento do material foi realizado no Laboratório Multiusuário Em
Análises Clínicas Veterinárias do Departamento de Medicina Veterinária da FZEAUSP.

3.4

Análise Estatística

Para calcular os valores das médias aritméticas, dos desvios padrão, do erro
padrão da média e do coeficiente de variação dos resultados obtidos nesta
pesquisa, bem como para realizar os testes estatísticos, comparando as médias
obtidas nos vários grupos experimentais, foi utilizado o programa de computador
SAS - Statistical Analysis System (SAS, 1985).
Inicialmente, os resultados foram submetidos a análise de variância, sendo o
contraste das médias analisado pelo Teste de Duncan, ambos os testes com níveis
de significância igual a 5 % (p<0,05), conforme recomendam Berquó et al. (1981).
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4 RESULTADOS

Com o objetivo de facilitar a visualização e interpretação dos dados obtidos no
experimento dessa dissertação sobre a influência do tipo de nascimento, parto
normal, cesariana com e sem indução, em bezerros da raça Nelore, optou-se
realizar a apresentação na forma de tabelas e figuras, demonstrando os 24 animais
utilizados, subdivididos em grupos de acordo com a forma de nascimento: Parto
Espontâneo (PE), Cesariana Sem Indução do Parto (CSI), e Cesariana com Indução
do Parto (CCI).
Os resultados obtidos evidenciam que a cesariana eletiva não influenciou o
número de hemácias, das taxas de hemoglobina e nos valores do volume globular a
crase sanguínea de bezerros na primeira semana de vida. A partir de 10 dias de vida
observou-se, nos animais obtidos de parto espontâneo, uma rápida recuperação nos
valores de hemácias, hemoglobina e volume globular, enquanto nos animais
nascidos por cesariana (induzida e não induzida) não ocorria essa recuperação nas
taxas de hemoglobina e nos valores do volume globular (Tabela 1,2 3 e Gráfico 1,2 e
3).
Os valores de hemácias obtidos não demonstraram diferença estatística
significativa entre os três grupos experimentais durante os 30 dias de
acompanhamento (Tabela 1 e Gráfico 1). Os animais do grupo com parto
espontâneo mantiveram médias que variavam entre 7,06 ± 0,45 e 9,01 ± 0,32 X 106
hemácias /mm3, enquanto nos animais com cesariana não induzida e induzida esses
valores oscilaram, respectivamente, entre 6,27 ± 0,30 e 7,91 ± 0,45 X 106 hemácias
/mm3e entre 7,07 ± 0,33 e 8,27 ± 0,25 X 106 hemácias /mm3.
Os resultados obtidos evidenciam que a cesariana eletiva não influenciou as
taxas de hemoglobina de bezerros na primeira semana de vida (Tabela 2 e Gráfico
2). Do nascimento até sete dias de vida , os teores de hemoglobina oscilaram entre
9,26 ± 0,61 e 11,25 ± 0,56 g/dL para bezerros nascidos de parto espontâneo, entre
9,05 ± 0,41 e 11,29 ± 0,37 g/dL para bezerros nascidos de cesariana sem indução
do parto e entre 9,67 ± 0,54 e 11,36 ± 0,46 g/dL
cesariana com indução do parto

para bezerros nascidos de

sem que diferenças estatísticas pudessem ser

observadas entre os grupos experimentais.

30

Durante a análise dos dados foi observado que nos momentos 10 e 15 dias
de vida existiu diferença estatística entre os três grupos, sendo que os valores
médios encontrados em

bezerros nascidos de

cesarianas não

induzidas

(respectivamente iguais a 9,33 ± 0,41 e 9,02 ± 0,42 g/dL) eram menores do que os
observados em bezerros nascidos de cesarianas induzidas com dexametasona
(respectivamente iguais 10,76 ± 0,57 e 10,12 ± 0,47 g/dL) e nascidos de partos
espontâneos (respectivamente iguais a 11,59 ± 0,36 e 11,66 ± 0,22 g/dL).
Ao se analisar os valores do volume globular foi observado variação
estatística significativa de acordo com o grupo de nascimento a partir dos 10 dias de
vida (Tabela 3 e Gráfico 3). Do nascimento até sete dias de vida, os teores de
hemoglobina oscilaram entre 29,54 ± 2,39 e 36,89 ± 1,69 % para bezerros nascidos
de parto espontâneo, entre 28,46 ± 1,36 e 37,65 ± 1,15 % para bezerros nascidos de
cesariana sem indução do parto e entre 31,78 ± 1,82 e 39,01 ± 1,73 % para bezerros
nascidos de cesariana com indução do parto sem que diferenças estatísticas
pudessem ser observadas entre os grupos experimentais.
Durante a análise dos dados foi observado que entre 10 e 30 dias de vida existiu
diferença estatística entre os três grupos. Os valores médios encontrados aos 15
dias de vida e aos 30 dias de vida em bezerros nascidos de partos espontâneos
(respectivamente iguais a 38,11 ± 0,68 e 38,18 ± 0,69 %) foram significativamente
maiores do que os observados nesses dois momentos para bezerros nascidos de
cesarianas não induzidas (respectivamente, iguais a 28,16 ± 1,35 e 28,66 ± 1,66 %)
e bezerros nascidos de cesarianas induzidas com dexametasona (respectivamente
iguais 31,73 ± 1,47 e 31,60 ± 2,00 %).
A análise dos resultados obtidos para os índices hematimétricos absolutos
(Tabela 4,5 6 e Gráfico 4,5 e 6) evidenciam que até 72 horas de vida, os valores de
Volume Corpuscular Médio (VCM) e de Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) dos
bezerros nascidos de partos espontâneos por via vaginal são estatisticamente
menores do que os obtidos em bezerros nascidos de cesariana eletiva.
Nos bezerros obtidos por cesariana observou-se que no período entre 10 e 30
dias de vida o Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Hemoglobina Corpuscular
Média (HCM) diminuíram, passando a apresentarem microcitose e hipocromia
quando comparados com bezerros obtidos por parto espontâneo.
Os resultados obtidos evidenciam que a cesariana eletiva influenciou o
Volume Corpuscular Médio (VCM) de bezerros (Tabela 4 e Gráfico 4). Do
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nascimento até 72 horas de vida , os valores do VCM nos bezerros nascidos de
parto espontâneo variaram entre 41,70 ± 1,32 e 44,51 ± 1,80 fL e foram
significativamente menores do que os observados em

bezerros nascidos por

cesariana sem indução do parto e que variaram entre 45,74 ± 0,79 e 48,76 ± 0,80
fL.
A partir dos 7 dias de vida observou-se inversão no padrão de
comportamento dessa variável. Entre 7 e 30 dias de vida os valores obtidos pra o
VCM de bezerros nascidos de parto espontâneo foram estatisticamente diferentes e
maiores do que os observados em bezerros nascidos de cesarianas. Entre 7 e 30
dias de vida os valores do VCM de bezerros nascidos de parto espontâneo variaram
entre 42,78 ± 1,39 e 48,87 ± 2,34 fL, enquanto no grupo de bezerros nascidos de
cesarianas não induzidas variaram entre 36,53 ± 1,03 e 43,08 ±0,73 fL e no grupo de
bezerros nascidos de cesarianas induzidas com dexametasona variaram entre
38,42 ± 0,75 e 43,50 ± 0,89 fL.
Os resultados obtidos evidenciam que a cesariana eletiva influenciou a
Hemoglobina Corpuscular Médio (HCM) de bezerros (Tabela 5 e Gráfico 5). Entre 24
e 72 horas de vida, os valores do HCM nos bezerros nascidos de parto espontâneo
variaram entre 13,05 ± 0,52 e 13,13 ± 0,59 pg e foram significativamente menores do
que os observados em bezerros nascidos por cesariana sem indução do parto e
que variaram entre 14,38 ± 0,34 e 14,56 ± 0,29 pg.
Entre 10 e 15 dias de vida observou-se que os valores obtidos pra o HCM de
bezerros nascidos de parto espontâneo foram estatisticamente diferentes e maiores
do que os observados em bezerros nascidos de cesarianas. Com 10 dias e 15 dias
de vida os valores do HCM de bezerros nascidos de parto espontâneo foram iguais
a 14,63 ± 0,52 e 15,24 ± 0,65 pg, enquanto no grupo de bezerros nascidos de
cesarianas não induzidas foram iguais a 12,70 ± 0,25 e 13,01 ± 0,23 pg e no grupo
de bezerros nascidos de cesarianas induzidas com dexametasona foram iguais a
12,91 ± 0,33 e 13,26 ± 0,40 pg.
Exceção feita ao momento 15 dias de vida, os valores de Concentração de
Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM) oscilaram sem que diferenças estatísticas
fossem observadas entre os grupos experimentais. Nos primeiros 30 dias de vida, os
valores de CHCM variaram entre 29,73 ± 0,40 e 31,89 ± 0,14 % no grupo de
bezerros com parto espontâneo, variaram entre 29,63 ± 0,36 e 33,25 ± 0,90 % nos
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bezerros nascidos de cesariana não induzida e variaram entre 29,07 ± 0,25 e 32,93
± 1,16 % nos bezerros nascidos de cesariana induzida.
Apesar de existir diferenças estatísticas na amplitude de variação do volume
celular (RDW) nos diferentes momentos experimentais, não foi possível a detecção
de um padrão que pudesse ser relacionado com o tipo do parto do nascimento.
Verificou-se que durante o primeiro mês de vida , os valores de RDW variaram entre
17,20 ± 0,41 e 22,16 ± 1,39 % no grupo de bezerros com parto espontâneo,
variaram entre 16,71 ± 0,21 e 23,78 ± 0,97 % nos bezerros nascidos de cesariana
não induzida e variaram entre 17,37 ± 0,19 e 24,64 ± 0,77 % nos bezerros nascidos
de cesariana induzida.
Na primeira semana de vida observou-se, independentemente do grupo
experimental uma diminuição no número de hemácias, das taxas de hemoglobina e
nos valores do volume globular.
Entre todos os grupos, os animais nascidos por cesariana sem indução
apresentaram os valores com menor magnitude do início ao fim do período
experimental. Os animais nascidos a termo demonstram uma capacidade de
recuperação fisiológica mais apurada que dos animais nascidos por cesariana.
Tabela 1 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, expressos
em mm³, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados
segundo o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução
do parto e parto espontâneo)
(continua)

HEMÁCIAS
x106mm3
Tempo

Cesariana sem

Cesariana com

Parto

Espontâneo

de vida

Indução do Parto

Indução do Parto

0 Horas

7,77 ± 0,29A

8,27 ± 0,25A

8,39 ± 0,44A

3 Horas

7,36 ± 0,36A

8,02 ± 0,28A

8,66 ± 0,48A

6 Horas

7,19 ± 0,35A

7,93 ± 0,30A

8,18 ± 0,45A

12Horas

6,75 ± 0,31A

7,54 ± 0,34A

7,86 ± 0,26A

24Horas

6,45 ± 0,31A

7,22 ± 0,33A

7,32 ± 0,42A
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(conclusão)

Tempo
de vida
48Horas

Cesariana sem
Indução do Parto
6,27 ± 0,30A

HEMÁCIAS
x106mm3
Cesariana com
Indução do Parto
7,07 ± 0,33A

72Horas

6,50 ± 0,36A

7,25 ± 0,33A

7,06 ± 0,45A

5 Dias

6,48 ± 0,37A

7,46 ± 0,33A

7,10 ± 0,43A

7 Dias

6,62 ± 0,31A

7,59 ± 0,34A

6,67 ± 0,45A

10 Dias

7,17 ± 0,33A

8,09 ± 0,37A

7,70 ± 0,38A

15 Dias

7,07 ± 0,28A

7,79 ± 0,28A

8,04 ± 0,31A

30 Dias

7,91 ± 0,45A

8,23 ± 0,50A

9,01 ± 0,32A

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante

Parto

Espontâneo

7,21 ± 0,38A
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Figura 1 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, expressos
em mm³, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de
nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto espontâneo

Fonte: RICCI SILVA, 2016.
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Tabela 2 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a hemoglobina, expressos em g/dl,
de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de
nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto espontâneo)

HEMOGLOBINA
g/dl
Tempo

Cesariana sem

Cesariana com

Parto Espontâneo

de vida

Indução do Parto

Indução do Parto

0 Horas

11,29 ± 0,37A

11,36 ± 0,46A

11,10 ± 0,56A

3 Horas

10,54 ± 0,49A

11,08 ± 0,50A

11,25 ± 0,59A

6 Horas

10,32 ± 0,48A

10,77 ± 0,48A

10,65 ± 0,50A

12 Horas

9,71 ± 0,44A

10,41 ± 0,52A

10,07 ± 0,53A

24 Horas

9,36 ± 0,39A

10,05 ± 0,52A

9,54 ± 0,56A

48 Horas

9,06 ± 0,38A

9,67 ± 0,54A

9,26 ± 0,61A

72Horas

9,19 ± 0,46A

9,87 ± 0,55A

9,28 ± 0,76A

5 Dias

9,17 ± 0,50A

10,22 ± 0,50A

9,98 ± 0,73A

7 Dias

9,05 ± 0,41A

10,35 ± 0,51A

9,77 ± 0,52A

10 Dias

9,33 ± 0,41B

10,76 ± 0,57AB

11,59 ± 0,36A

15 Dias

9,02 ± 0,42B

10,12 ± 0,47AB

11,66 ± 0,22A

30 Dias

9,41 ± 0,46A

10,19 ± 0,51A

12,19 ± 0,20A

A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante entre colunas
Fonte: RICCI SILVA, 2016.
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Figura 2 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a hemoglobina, expressos em g/dl, de
bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento
(cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto espontâneo)

A, B - letras diferentes entre grupos (parto não induzido, parto induzido e parto espontâneo) Indica
diferença estatística estatística significante
Fonte: RICCI SILVA, 2016.
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Tabela 3 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o hematócrito, expressos em %, de
bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento
(cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto espontâneo)

HEMATÓCRITO
%
Tempo

Cesariana sem

Cesariana com Indução

de vida

Indução do Parto

do Parto

0 Horas

37,65 ± 1,15A

39,01 ± 1,73A

36,89 ± 1,69A

3 Horas

35,50 ± 1,61A

37,52 ± 1,68A

37,86 ± 2,10A

6 Horas

34,69 ± 1,60A

37,05 ± 1,76A

35,80 ± 2,10A

12 Horas

32,11 ± 1,44A

34,60 ± 1,94A

33,76 ± 1,83A

24 Horas

30,59 ± 1,43A

32,79 ± 1,79A

31,34 ± 1,97A

48 Horas

29,02 ± 1,28A

31,83 ± 1,89A

30,12 ± 1,97A

72 Horas

29,25 ± 1,61A

31,78 ± 1,82A

29,54 ± 2,39A

5 Dias

28,56 ± 1,68A

32,73 ± 1,70A

31,70 ± 2,23A

7 Dias

28,46 ± 1,36A

33,01 ± 1,72A

31,87 ± 1,49A

10 Dias

29,61 ± 1,43B

33,91 ± 1,78AB

37,35 ± 1,03A

15 Dias

28,16 ± 1,35B

31,73 ± 1,47B

38,11 ± 0,68A

30 Dias

28,66 ± 1,66B

31,60 ± 2,00B

38,18 ± 0,69A

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante

Parto Espontâneo
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Figura 3 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o hematócrito, expressos em %, de
bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento
(cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto espontâneo)

A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
* Indica diferença estatística entre os grupos experimentais
Fonte: RICCI SILVA, 2016.
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Tabela 4 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o Volume Corpuscular Médio,
expressos em fL, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o
tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto
espontâneo)

VCM
fL
Tempo

Cesariana sem

Cesariana com

Parto

de vida

Indução do Parto

Indução do Parto

Espontâneo

0 Horas

48,76 ± 0,80A

47,04 ± 1,10AB

44,51 ± 1,80B

3 Horas

48,50 ± 0,80A

46,78 ± 1,03A

44,14 ± 1,76A

6 Horas

48,52 ± 0,76A

46,69 ± 1,01A

44,04 ± 1,72A

12 Horas

47,79 ± 0,78A

45,79 ± 0,98A

42,94 ± 1,60A

24 Horas

47,59 ± 0,73A

45,39 ± 1,07AB

43,10 ± 1,64B

48 Horas

46,56 ± 0,79A

44,82 ± 0,98AB

41,81 ± 1,52B

72 Horas

45,74 ± 0,79A

43,67 ± 0,87AB

41,70 ± 1,32B

5 Dias

44,22 ± 0,68A

43,86 ± 0,90A

44,68 ± 1,34A

7 Dias

43,08 ± 0,73B

43,50 ± 0,89B

48,87 ± 2,34A

10 Dias

41,42 ± 0,66B

41,99 ± 1,19B

49,41 ± 2,25A

15 Dias

39,81 ± 0,74B

40,69 ± 1,04B

48,03 ± 1,76A

30 Dias

36,53 ± 1,03B

38,42 ± 0,75B

42,78 ± 1,39A

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Figura 4 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o Volume Corpuscular Médio,
expressos em fL, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o
tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto
espontâneo)

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Tabela 5 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para Hemoglobina Corpuscular Média,
expressos em pg, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo
o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto
espontâneo)

HCM
pg
Tempo de

Cesariana sem

Cesariana com Indução

Parto

Indução do Parto

do Parto

Espontâneo

0 Horas

14,56 ± 0,31A

13,64 ± 0,25A

13,39 ± 0,74A

3 Horas

14,31 ± 0,25A

13,74 ± 0,26A

13,11 ± 0,61A

6 Horas

14,36 ± 0,24A

13,50 ± 0,23A

13,10 ± 0,52A

12 Horas

14,39 ± 0,29A

13,69 ± 0,25A

12,73 ± 0,47A

24 Horas

14,56 ± 0,29A

13,85 ± 0,28AB

13,13 ± 0,59B

48 Horas

14,48 ± 0,26A

13,56 ± 0,24AB

12,78 ± 0,44B

72 Horas

14,38 ± 0,34A

13,49 ± 0,24AB

13,05 ± 0,52B

5 Dias

14,20 ± 0,29A

13,63 ± 0,19A

14,00 ± 0,44A

7 Dias

13,66 ± 0,26AB

13,57 ± 0,25B

14,82 ± 0,54A

10 Dias

13,01 ± 0,23B

13,26 ± 0,40B

15,24 ± 0,65A

15 Dias

12,70 ± 0,25B

12,91 ± 0,33B

14,63 ± 0,52A

30 Dias

12,12 ± 0,54A

12,63 ± 0,60A

13,60 ±,40A

vida

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Figura 5 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para Hemoglobina Corpuscular Média,
expressos em pg, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o
tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução do parto e parto
espontâneo)

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Tabela 6 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a Concentração de hemoglobina
corpuscular media, expresso em %, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e
agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução
do parto e parto espontâneo)

CHCM
%
Tempo de

Cesariana sem

Cesariana com

Parto

vida

Indução do Parto

Indução do Parto

Espontâneo

0 Horas

29,94 ± 0,32A

29,16 ± 0,26A

30,03 ± 0,61A

3 Horas

29,63 ± 0,36A

29,49 ± 0,21A

29,73 ± 0,40A

6 Horas

29,72 ± 0,32A

29,07 ± 0,25A

29,93 ± 0,86A

12 Horas

30,24 ± 0,34A

30,20 ± 0,33A

29,80 ± 0,37A

24 Horas

30,71 ± 0,48A

30,69 ± 0,31A

30,50 ± 0,35A

48 Horas

31,22 ± 0,21A

30,44 ± 0,29A

30,68 ± 0,24A

72 Horas

31,49 ± 0,37A

31,05 ± 0,27A

31,40 ± 0,48

5 Dias

32,18 ± 0,37A

31,16 ± 0,33A

31,38 ± 0,23A

7 Dias

31,83 ± 0,36A

31,36 ± 0,31A

30,52 ± 0,37A

10 Dias

31,55 ± 0,25A

31,69 ± 0,36A

30,95 ± 0,25A

15 Dias

32,07 ± 0,38A

31,84 ± 0,27A

30,53 ± 0,23B

30 Dias

33,25 ± 0,90A

32,93 ± 1,16A

31,89 ± 0,14A

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Figura 6 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a Concentração de hemoglobina
corpuscular media, expresso em %, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e
agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução
do parto e parto espontâneo)

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Tabela 7 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a Amplitude de Variação do Volume
Celular (RDW), expressos em %, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e
agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução
do parto e parto espontâneo)

RDW
%
Tempo de vida

Cesariana sem

Cesariana com

Parto

Indução do Parto

Indução do Parto

Espontâneo

0 Horas

16,97 ± 0,18A

17,72 ± 0,21A

17,34 ± 0,37A

3 Horas

16,74 ± 0,18A

17,37 ± 0,19A

17,42 ± 0,42A

6 Horas

16,71 ± 0,21A

17,57 ± 0,15A

17,22 ± 0,39A

12 Horas

16,82 ± 0,20B

17,72 ± 0,18A

17,27 ± 0,38AB

24 Horas

16,78 ± 0,18A

17,49 ± 0,19A

17,20 ± 0,41A

48 Horas

17,01 ± 0,23A

17,66 ± 0,28A

17,41 ± 0,39A

72 Horas

16,85 ± 0,19A

17,65 ± 0,27A

17,64 ± 0,53A

5 Dias

17,33 ± 0,22A

17,81 ± 0,28A

17,74 ± 0,45A

7 Dias

17,94 ± 0,18A

18,06 ± 0,20A

19,19 ± 0,48A

10 Dias

20,29 ± 0,69AB

18,62 ± 0,28B

22,16 ± 1,39A

15 Dias

23,16 ± 0,98A

20,88 ± 0,73A

21,12 ± 0,92A

30 Dias

23,78 ± 0,97A

24,64 ± 0,77A

20,42 ± 0,39B

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante
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Figura 7 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para a Amplitude de Variação do Volume
Celular (RDW), expressos em %, de bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e
agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana sem indução do parto, cesariana com indução
do parto e parto espontâneo)

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B - letras diferentes significam diferença estatística significante

8,02 ± 0,28 A

7,84 ± 0,3 A

7,54 ± 0,34 A

7,22 ± 0,33 A

7,07 ± 0,33 A

7,23 ± 0,32 A

7,46 ± 0,33 A

7,59 ± 0,34 A

8,09 ± 0,37 A

7,88 ± 0,31 A

8,14 ± 0,46 A

3 Horas

6 Horas

12 Horas

24 Horas

48 Horas

72 Horas

5 Dias

7 Dias

10 Dias

15 Dias

30 Dias
10,19 ± 0,51 A

10,12 ± 0,47 A

10,76 ± 0,57 A

10,35 ± 0,51 A

10,22 ± 0,50 A

9,87 ± 0,55 A

9,67 ± 0,54 A

10,05 ± 0,52 A

10,41 ± 0,52 A

10,77 ± 0,48 A

11,08 ± 0,50 A

11,36 ± 0,46 A

Hemoglobina

31,60 ± 2,00 A

31,73 ± 1,47 A

33,91 ± 1,78 A

33,01 ± 1,72 A

32,73 ± 1,70 A

31,78 ± 1,82 A

31,83 ± 1,89 A

32,79 ± 1,79 A

34,60 ± 1,94 A

37,05 ± 1,76 A

37,52 ± 1,68 A

39,01 ± 1,73 A

Hematócrito

38,42 ± 0,75 D

40,69 ± 1,04 CD

41,99 ± 1,19 BCD

43,50 ± 0,89 ABC

43,86 ± 0,90 ABC

43,67 ± 0,87 ABC

44,82 ± 0,98 ABC

45,39 ± 1,07 AB

45,79 ± 0,98 AB

46,69 ± 1,01 AB

46,78 ± 1,03 A

47,04 ± 1,10 A

VCM

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B, C, D - letras diferentes significam diferença estatística significante entre linhas

8,27 ± 0,25 A

0 Horas

Hemácias

do parto

Cesariana com indução

12,63 ± 0,60 A

12,91 ± 0,33 A

13,26 ± 0,40 A

13,57 ± 0,25 A

13,63 ± 0,19 A

13,49 ± 0,24 A

13,56 ± 0,24 A

13,85 ± 0,28 A

13,69 ± 0,25 A

13,50 ± 0,23 A

13,74 ± 0,26 A

13,64 ± 0,25 A

HCM

32,93 ± 1,16 A

31,84 ± 0,27 AB

31,69 ± 0,36 AB

31,36 ± 0,31 ABC

31,16 ± 0,33 ABCD

31,05 ± 0,27 BCDE

30,44 ± 0,29 BCDE

30,69 ± 0,31 BCDE

30,20 ± 0,33 BCDE

29,07 ± 0,25DE

29,49 ± 0,21 CDE

29,16 ± 0,26 E

CHCM

24,64 ± 0,77 A

20,88 ± 0,73 B

18,62 ± 0,28 C

18,06 ± 0,20 C

17,81 ± 0,28 C

17,65 ± 0,27 C

17,66 ± 0,28 C

17,49 ± 0,19 C

17,72 ± 0,18 C

17,57 ± 0,15 C

17,37 ± 0,19 C

17,72 ± 0,21 C

RDW

Tabela 8 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW de bezerros
da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana com indução do parto)
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7,36 ± 0,36 A

7,19 ± 0,35 A

6,75 ± 0,31 A

6,45 ± 0,31 A

6,27 ± 0,30 A

6,50 ± 0,36 A

6,48 ± 0,37 A

6,62 ± 0,31 A

7,17 ± 0,33 A

7,07 ± 0,28 A

7,91 ± 0,45 A

3 Horas

6 Horas

12 Horas

24 Horas

48 Horas

72 Horas

5 Dias

7 Dias

10 Dias

15 Dias

30 Dias
9,41 ± 0,46 A

9,02 ± 0,42 A

9,33 ± 0,41 A

9,05 ± 0,41 A

9,17 ± 0,50 A

9,19 ± 0,46 A

9,06 ± 0,38 A

9,36 ± 0,39 A

9,71 ± 0,44 A

10,32 ± 0,48 A

10,54 ± 0,49 A

11,29 ± 0,37 A

Hemoglobina

28,66 ± 1,66 D

28,16 ± 1,35 D

29,61 ± 1,43 BCD

28,46 ± 1,36 CD

28,56 ± 1,68 CD

29,25 ± 1,61 BCD

29,02 ± 1,28 BC

30,59 ± 1,43 ABCD

32,11 ± 1,44 ABCD

34,69 ± 1,60 ABC

35,50 ± 1,61 AB

37,65 ± 1,15 A

Hematócrito

36,53 ± 1,03 D

39,81 ± 0,74 CD

41,42 ± 0,66 BCD

43,08 ± 0,73 ABCD

44,22 ± 0,68 ABC

45,74 ± 0,79 ABC

46,56 ± 0,79 ABC

47,59 ± 0,73 AB

47,79 ± 0,78 ABC

48,52 ± 0,76 ABC

48,50 ± 0,80 ABC

48,76 ± 0,80 A

VCM

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B, C, D - letras diferentes significam diferença estatística significante entre linhas

7,77 ± 0,29 A

0 Horas

Hemácias

do parto

Cesariana sem indução

12,12 ± 0,54 B

12,70 ± 0,25 AB

13,01 ± 0,23 AB

13,66 ± 0,26 AB

14,20 ± 0,29 AB

14,38 ± 0,34 AB

14,48 ± 0,26 AB

14,56 ± 0,29 AB

14,39 ± 0,29 A

14,36 ± 0,24 A

14,31 ± 0,25 A

14,56 ± 0,31 AB

HCM

33,25 ± 0,90 A

32,07 ± 0,38 ABC

31,55 ± 0,25 ABCD

31,83 ± 0,36 ABC

32,18 ± 0,37 AB

31,49 ± 0,37 ABCD

31,22 ± 0,21 ABCDE

30,71 ± 0,48 ABCDE

30,24 ± 0,34 CDE

29,72 ± 0,32 DE

29,63 ± 0,36 E

29,94 ± 0,32 BCDE

CHCM

23,78 ± 0,97 A

23,16 ± 0,98 A

20,29 ± 0,69 B

17,94 ± 0,18 C

17,33 ± 0,22 C

16,85 ± 0,19 C

17,01 ± 0,23 C

16,78 ± 0,18 C

16,82 ± 0,20 C

16,71 ± 0,21 C

16,74 ± 0,18 C

16,97 ± 0,18 C

RDW

Tabela 9 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW de bezerros
da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento (cesariana som indução do parto)

48

8,66 ± 0,48 AB

8,18 ± 0,45 AB

7,86 ± 0,26 AB

7,32 ± 0,42 AB

7,21 ± 0,38 AB

7,06 ± 0,45 B

7,10 ± 0,43 B

6,67 ± 0,45 B

7,70 ± 0,38 AB

8,04 ± 0,31 AB

9,01 ± 0,32 A

3 Horas

6 Horas

12 Horas

24 Horas

48 Horas

72 Horas

5 Dias

7 Dias

10 Dias

15 Dias

30 Dias
12,19 ± 0,20 A

11,66 ± 0,22 AB

11,59 ± 0,36 AB

9,77 ± 0,52 AB

9,98 ± 0,73 AB

9,28 ± 0,76 B

9,26 ± 0,61 B

9,54 ± 0,56 B

10,07 ± 0,53 AB

10,65 ± 0,50 AB

11,25 ± 0,59 AB

11,10 ± 0,56 AB

Hemoglobina

38,18 ± 0,69 A

38,11 ± 0,68 A

37,35 ± 1,03 AB

31,87 ± 1,49 AB

31,70 ± 2,23 AB

29,54 ± 2,39 B

30,12 ± 1,97 AB

31,34 ± 1,97 AB

33,76 ± 1,83 AB

35,80 ± 2,10 AB

37,86 ± 2,10 AB

36,89 ± 1,69 AB

Hematócrito

42,78 ± 1,39 A

48,03 ± 1,76 A

49,41 ± 2,25 A

48,87 ± 2,34 A

44,68 ± 1,34 A

41,70 ± 1,32 A

41,81 ± 1,52 A

43,10 ± 1,64 A

42,94 ± 1,60 A

44,04 ± 1,72 A

44,14 ± 1,76 A

44,51 ± 1,80 A

VCM

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B, C, D - letras diferentes significam diferença estatística significante entre linhas

8,39 ± 0,44 AB

0 Horas

Hemácias

Espontâneo

Parto

13,60 ±,40 A

14,63 ± 0,52 A

15,24 ± 0,65 A

14,82 ± 0,54 A

14,00 ± 0,44 A

13,05 ± 0,52 A

12,78 ± 0,44 A

13,13 ± 0,59 A

12,73 ± 0,47 A

13,10 ± 0,52 A

13,11 ± 0,61 A

13,39 ± 0,74 A

HCM

31,89 ± 0,14 A

30,53 ± 0,23 AB

30,95 ± 0,25 AB

30,52 ± 0,37 AB

31,38 ± 0,23 AB

31,40 ± 0,48 AB

30,68 ± 0,24 AB

30,50 ± 0,35 AB

29,80 ± 0,37 AB

29,93 ± 0,86 AB

29,73 ± 0,40 B

30,03 ± 0,61 AB

CHCM

20,42 ± 0,39 ABC

21,12 ± 0,92 AB

22,16 ± 1,39 A

19,19 ± 0,48 BCD

17,74 ± 0,45 CD

17,64 ± 0,53 CD

17,41 ± 0,39 D

17,20 ± 0,41 D

17,27 ± 0,38 D

17,22 ± 0,39 D

17,42 ± 0,42 D

17,34 ± 0,37 D

RDW

Tabela 10 – Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW de bezerros
da raça Nelore durante o primeiro mês de vida e agrupados segundo o tipo de nascimento (parto espontâneo)
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8,66 ± 0,48 AB

8,18 ± 0,45 AB

7,86 ± 0,26 AB

7,32 ± 0,42 AB

7,21 ± 0,38 AB

7,06 ± 0,45 B

7,10 ± 0,43 B

6,67 ± 0,45 B

7,70 ± 0,38 AB

8,04 ± 0,31 AB

9,01 ± 0,32 A

3 Horas

6 Horas

12 Horas

24 Horas

48 Horas

72 Horas

5 Dias

7 Dias

10 Dias

15 Dias

30 Dias

12,19 ± 0,20 A

11,66 ± 0,22 AB

11,59 ± 0,36 AB

9,77 ± 0,52 AB

9,98 ± 0,73 AB

9,28 ± 0,76 B

9,26 ± 0,61 B

9,54 ± 0,56 B

10,07 ± 0,53 AB

10,65 ± 0,50 AB

11,25 ± 0,59 AB

11,10 ± 0,56 AB

Hemoglobina

38,18 ± 0,69 A

38,11 ± 0,68 A

37,35 ± 1,03 AB

31,87 ± 1,49 AB

31,70 ± 2,23 AB

29,54 ± 2,39 B

30,12 ± 1,97 AB

31,34 ± 1,97 AB

33,76 ± 1,83 AB

35,80 ± 2,10 AB

37,86 ± 2,10 AB

36,89 ± 1,69 AB

Hematócrito

42,78 ± 1,39 A

48,03 ± 1,76 A

49,41 ± 2,25 A

48,87 ± 2,34 A

44,68 ± 1,34 A

41,70 ± 1,32 A

41,81 ± 1,52 A

43,10 ± 1,64 A

42,94 ± 1,60 A

44,04 ± 1,72 A

44,14 ± 1,76 A

44,51 ± 1,80 A

VCM

Fonte: (RICCI SILVA, 2016).
A, B, C, D - letras diferentes significam diferença estatística significante entre linhas

8,39 ± 0,44 AB

Hemácias

0 Horas

Tempo de vida

Nelore (CSI; CCI; PE)

Bezerros Raça

13,60 ±,40 A

14,63 ± 0,52 A

15,24 ± 0,65 A

14,82 ± 0,54 A

14,00 ± 0,44 A

13,05 ± 0,52 A

12,78 ± 0,44 A

13,13 ± 0,59 A

12,73 ± 0,47 A

13,10 ± 0,52 A

13,11 ± 0,61 A

13,39 ± 0,74 A

HCM

31,89 ± 0,14 A

30,53 ± 0,23 AB

30,95 ± 0,25 AB

30,52 ± 0,37 AB

31,38 ± 0,23 AB

31,40 ± 0,48 AB

30,68 ± 0,24 AB

30,50 ± 0,35 AB

29,80 ± 0,37 AB

29,93 ± 0,86 AB

29,73 ± 0,40 B

30,03 ± 0,61 AB

CHCM

20,42 ± 0,39 ABC

21,12 ± 0,92 AB

22,16 ± 1,39 A

19,19 ± 0,48 BCD

17,74 ± 0,45 CD

17,64 ± 0,53 CD

17,41 ± 0,39 D

17,20 ± 0,41 D

17,27 ± 0,38 D

17,22 ± 0,39 D

17,42 ± 0,42 D

17,34 ± 0,37 D

RDW

Tabela 11 - Valores médios e erro padrão da média obtidos para o número de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW de 24
bezerros da raça Nelore durante o primeiro mês de vida (cesariana sem indução; cesariana com indução; parto espontâneo)
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5 DISCUSSÃO

Os valores de hemácias obtidos não demonstraram diferença estatística
significativa entre os três grupos durante os 30 dias de acompanhamento. Os
animais do grupo não induzido se mantiveram com médias entre 6,27 x10 6mm3 e
7,77 x106mm3 (Tabela 1 e Gráfico 1), onde os maiores valores encontrados foram
nos dias 0 e 30 de vida e as menores médias obtidas próximas ao tempo de coleta
de 48 horas. O grupo induzido manteve suas médias entre 7,07 x10 6mm3 e 8,27
x106mm3 e apresentaram uma tendência similar aos animais não induzidos, onde o
valor mais alto foi obtido no tempo 0 horas de vida. Os animais oriundos de parto a
termo apresentaram valores de média de 7,06 x106mm3 a 9,06 x106mm3.
Comparando estatisticamente os tempos de vida não foi observada
diferença nos grupos de animais de parto cesariana induzida e não induzida (Tabela
8 e Tabela 9). Corroborando com os dados de Benesi et al. (2012) que não
observaram diferença significativa na contagem de hemácias durante o primeiro mês
de vida em bezerros da raça Holandesa. Os menores valores registrados no
presente trabalho foram encontrados próximos de 48 horas, o que pode ser
explicado pela hemodiluição devido o consumo de colostro nos primeiros dias de
vida, baixa taxa de eritropoietina associado à alta tensão de oxigênio, devido a meia
vida baixa dos eritrócitos fetais, e baixa reserva nutricional, especialmente de ferro
(ADAMS et al., 1992).

Wise (1947) relata que há diminuição durante as duas

primeiras semanas. Entretanto nos animais do grupo de parto espontâneo foram
registrados os menores valores entre três e sete dias de vida, e igualmente relatado
por Biondo (1998) há redução do número de hemácias e concentração de
hemoglobina, atingindo a maior magnitude na contagem de hemácias no momento
30 dias.
As concentrações de hemoglobina se mantiveram entre 9,02g/dl e 12,17g/dl
(Tabela 2 e Gráfico 2). O grupo não induzido apresentou médias variando entre
9,02g/dl e 11,29g/dl. Os animais induzidos tiveram os valores de 9,67g/dl a
11,36g/dl. O grupo de animais a termo obteve as médias entre 9,28g/dl e 12,17g/dl.
Durante a análise dos dados foi observado que nos momentos 10 e 15 dias de vida
existiu diferença estatística entre os três grupos, onde os animais provenientes de
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parto não induzido indicaram os valores mais baixos, em contraposto aos bezerros
do grupo parto espontâneo.
Analisando os dados conforme a evolução do tempo de coleta os valores de
hemoglobina mantiveram-se sem diferença estatística significativa nos grupos de
animais nascidos por cesariana independente se foi induzida ou não (Tabela 8 e
Tabela 9). Os animais de parto espontâneo apresentaram os valores mais baixos de
hemoglobina entre 24 e 72 horas, dos 5 aos 15 dias os valores foram
estatisticamente iguais ao momento do nascimento (0 horas), e nos 30 dias foi
observado o maior (Tabela 10).
Em comparação com os dados encontrados por, Fagliari et al. (1998); Mohri
et al. (2007) e Benesi et al. (2012) que apresentaram uma tendência decrescente, os
animais do grupo parto espontâneo indicaram um aumento nos valores a partir dos 5
dias de vida, atingindo maior valor absoluto nos 30 dias de vida. De forma geral os
valores encontrados para hemácias e hemoglobina foram semelhantes aos dados
apresentados de animais de raça Holandesa em contraposto aos Nelore-Chanchim
no estudo de Rocha et al. (2010).
Ao se analisar os valores de hematócrito foi observada variação estatística
significativa de acordo com o grupo de nascimento a partir dos 10 dias de vida. O
grupo não induzido indicou os menores valores de média entre 28,46% a 37,65%, os
valores de 30,79% a 39,01% foram observados nos animais induzidos e o grupo a
termo apresentou maiores valores de médias: 29,54% a 38,26% (Tabela 3 e Gráfico
3).
Em relação ao tempo, foi registrada diferença estatística conforme a
evolução da idade no grupo cesariana não induzida (Tabela 9). De forma contrária, o
grupo induzido não apresentou diferença (Tabela 8). A maior média encontrada nos
valores de hematócrito foi registrada no momento 0 hora nos grupos de animais
nascidos por cesariana, e mantiveram-se numa tendência decrescente até os 30
dias de vida, com aumento detectado no período de 10 dias.
Os animais de parto espontâneo demonstraram uma queda no hematócrito
com 72 horas de vida, mas apresentaram posterior recuperação, atingindo aos 10
dias de vida média semelhante ao momento do parto e com maior valor nos 30 dias
de vida, indicando diferença significativa entre tais tempos (Tabela 10).
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Os valores de VCM encontrados nos grupos de bezerros nascidos de parto
cesariana induzida e não induzido foram estatisticamente semelhantes durante os
30 dias e com tendência decrescente entre 36,7fL e 48,63 fL; e 37,9 fL e 47,04 fL
respectivamente. Enquanto o grupo de bezerros de parto espontâneo demonstrou
uma variação com valores médios de 41,7 fL a 49,41 fL com tendência crescente
após as 72 horas até os 10 dias de vida (Tabela 4 e Figura 4).
As hemácias dos bezerros neonatos são de maior tamanho, o que resulta
em valores de VCM maiores quando comparados aos de animais mais velhos (JAIN,
1986).

Ainda de acordo com Jain (1986), durante a gestação o tamanho das

hemácias fetais durante a pode chegar a valores próximos a 100 fL, diminuindo para
próximo a metade logo após o nascimento.
Em relação ao tempo, a análise dos valores encontrados para as médias do
VCM apresentaram tendência decrescente até os 30 dias de vida nos animais
nascidos por cesariana, induzida ou não, corroborando com os dados obtidos por
Adams et al. (1992); Benesi, (1992); Biondo (1998); Brun-Hansen et al. (2006); Mohri
et al. (2007); Paes et al. (2011) e Benesi et al. (2012) (Tabela 8 e Tabela 9)
Diferentemente os animais de parto espontâneo demonstraram a mesma
tendência até os 5 dias de vida, após isso iniciou uma curva com aumento nos
valores encontrados porém sem diferença estatística significativa, relatado de forma
semelhante por Biondo et al. (1998), com comportamento inverso do VCM, com
menores valores ao nascimento e aumento entre uma e duas semanas de vida
(Tabela 10).
Após as 24 horas de vida os valores obtidos no HCM apresentaram
diferença entre grupos, exceto no momento 5 dias onde todos grupos confluíram. Os
dados seguiram uma tendência com médias de 12,14(pg) a 14,56(pg) nos animais
não induzidos. O grupo induzido obteve resultados entre 12,44(pg) e 13,85(pg). Os
animais a termo apresentaram valores entre 12,78(pg) e 15,24(pg), inicialmente
menor que os animais nascidos por cesariana, até os 5 dias de vida, seguido uma
inversão até os 15 dias (Tabela 5 e Gráfico 5).
As médias obtidas para o HCM em animais nascidos por cesariana não
induzida apresentaram uma tendência decrescente até os 30 dias de vida,
registrando neste momento valor significativamente menor em comparação ao dia
do nascimento (Tabela 8). Em animais nascidos por cesariana induzida a mesma
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tendência foi observada, porém sem diferença estatística significativa entre os dois
grupos, e ambos progrediram de maneira semelhante à encontrada em animais da
raça Holandesa presentes no estudo de Benesi et al, 2012 (Tabela 8).
Os valores de HCM seguiram evolução semelhante aos valores encontrados
para o VCM nos animais de parto espontâneo, com tendência de crescimento após
as 72 horas de vida, porém sem diferença estatística indicada (Tabela 10).
A concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) manteve-se
semelhante entre os grupos experimentais com as médias entre 29,63% e 33,17%
nos animais não induzidos, nos induzidos de 29,16% a 32,89% e o grupo de animais
de parto espontâneo entre 29,73% e 31,77% (Tabela 6 e Gráfico 6).
Os animais dos grupos cesarianas com e sem indução mantiveram a
tendência decrescente até os 30 dias de vida, enquanto os bezerros nascidos por
parto espontâneo apresentaram recuperação dos valores após os 5 dias de vida,
mesmo não indicando diferença significativa (Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10).
De acordo com diversos autores, o comportamento do CHCM frente ao fator
etário é caracterizado como tendo pequenas oscilações do nascimento até um mês
de vida (KANEKO; MILLS, 1970; JAIN, 1986; ADAMS et al., 1992; BENESI et al.,
2012), o que só pôde ser constatado no presente estudo no grupo de animais
nascidos por parto espontâneo.
Os grupos nascidos por cesariana apresentaram diferença significativa em
relação ao tempo durante os 30 dias de experimento, com aumento progressivo. Tal
fato pode ser interpretado como período de renovação de eritrócitos (BIONDO,
1998).
O RDW é uma avaliação estatística fornecida pelo aparelho hematológico,
que avalia a variação do volume celular, sem informar, entretanto, se esta se deve
ao aumento ou diminuição do volume das células.
Os valores médios de RDW aumentaram conforme avançou a idade dos
animais. Os grupos cesariana induzida e não induzida seguiram tendência similar
com valores entre 17,37% e 25,12% (Tabela 7 e Gráfico 7); e 16,74% e 24,44%
respectivamente, enquanto nos animais do grupo Parto Espontâneo foi encontrado
um decréscimo após os 10 dias de vida e os valores médios encontrados
permaneceram entre 17,18% e 22,16%. Apenas no momento 15 dias foi detectada
diferença estatística entre os animais a termo e os bezerros nascidos por cesariana.
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Os valores encontrados para as médias de RDW demonstraram uma
tendência crescente nos grupos de parto cesariana, atingindo o maior valor no
momento 30 dias de vida (Tabela 8, Tabela 9). Os animais do grupo de parto
espontâneo apresentaram um aumento nos 10 dias de vida com posterior
diminuição estatisticamente significativa, mas ainda maior que os dois primeiros dias
de vida (Tabela 10). Diferente dos dados obtidos em bezerros da raça Holandesa
estudados por Benesi et al. (2012), que se mantiveram estatisticamente iguais
durante os primeiros 30 dias de vida.
Paes et al. (2011) demonstraram que há uma elevação significativa do RDW
ao longo das três primeiras semanas de vida dos bezerros holandeses. Isso ocorre
devido a substituição gradativa das células fetais pelas células produzidas pelo
bezerro, caracterizando discreta a moderada anisocitose pela presença de hemácias
de diferentes tamanhos na circulação. Sendo relatada uma elevação da amplitude
de variação do volume das hemácias entre quatro e 21 dias de vida, com posterior
estabilização próxima dos 30 dias de idade.
Em aspectos gerais, na primeira semana de vida foi relatado que
independente do grupo experimental, há diminuição no número de hemácias, taxas
de hemoglobina, valores de volume globular. Até os cinco dias de vida os valores de
VCM e HCM são estatisticamente menores nos animais nascidos por parto
espontâneo em relação à cesariana eletiva. A partir dos 10 dias de idade foi
observada rápida recuperação no número de hemácias, hemoglobina e volume
globular nos animais nascidos a termo por via vaginal. Fato que não foi observado
nos animais oriundos de cesariana. Dados corroborados por estudo realizado por
Brun-Hanses et al. (2006), apresentando microcitose e hipocromia quando
comparado aos animais obtidos por parto espontâneo.
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6 CONCLUSÕES

A avaliação dos resultados dos hemogramas dos bezerros dos diferentes
grupos experimentais possibilitou as seguintes conclusões:

- a cesariana não influenciou o número de hemácias, as taxas de
hemoglobina e os volume globular na primeira semana de vida dos bezerros;
- nas primeiras 48 horas de vida observou-se, independentemente do
grupo experimental uma diminuição no número de hemácias, das taxas de
hemoglobina e nos valores do volume globular;
- bezerros nascidos de parto espontâneo demonstraram uma capacidade
de recuperação fisiológica da crase sanguínea mais apurada que dos animais
nascidos por cesariana;
- a partir de 10 dias de vida observou-se, nos animais obtidos de parto
espontâneo, uma rápida recuperação nos valores de hemácias, hemoglobina e
volume globular, enquanto nos animais nascidos por cesariana (induzida e não
induzida) essa recuperação não ocorria nas taxas de hemoglobina e nos valores do
volume globular;
- em bezerros nascidos de cesariana observou-se que no período entre
10 e 30 dias de vida o Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Hemoglobina
Corpuscular Média (HCM) diminuíram, passando a apresentarem uma microcitose e
hipocromia quando comparados com bezerros obtidos por parto espontâneo.
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