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RECONHECER SINAIS 
DE DOENÇA EM 

VITELOS
Juan Pineda Bosch DMV

SINAIS DE DOENÇA

EXAME GERAL
– proceder de forma profissional e ordenada

Estado geral do indivíduo ou grupo
Anamnesis
Exame físico completo

Patologia primária
Doenças que acompanham ou conseqüentes

Diagnóstico diferencial
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SINAIS DE DOENÇA
EXAME GERAL

– proceder de forma profissional e ordenada
 Estado geral do indivíduo ou grupo
 Anamnesis
 Exame físico completo

 Patologia primária
 Doenças que acompanham ou conseqüentes

Diagnóstico diferencial

SINAIS DE DOENÇA
EXAME GERAL

– proceder de forma profissional e ordenada
 Estado geral do indivíduo ou grupo
 Anamnesis
 Exame físico completo

 Patologia primária
 Doenças que acompanham ou conseqüentes

Diagnóstico diferencial

Diagnóstico presuntivoAnálise

PRONÓSTICODiagnóstico
definitivo

Estabelecimento de terapia
Curativa

Preventiva
no resto do grupo
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EXAME GERAL

Atitude corporal
Comportamento
Estado nutricional
Hábitos
Aparência externa
Frequencia respiratória
Tª corporal
Grau de desidratação

EXAME GERAL

Atitude corporal

impressão anatômica geral do animal
• Em pé ou deitado
• Quieto/parado vs movimento
• Cabeça, orelhas, olhos, pescoço
• Olhe para os flancos, da patadas no abdômen
• Lombo arqueado:

– Para cima
– Para baixo
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EXAME GERAL

Comportamento

forma de reação fisiológica

EXAME GERAL

Comportamento
 forma de reação fisiológica

reação patológica relacionada com à doença
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EXAME GERAL

Comportamento
 forma de reação fisiológica
 reação patológica relacionada com à doença

experiência e senso comum

EXAME GERAL

Comportamento
 forma de reação fisiológica
 reação patológica relacionada com à doença
 experiência e senso comum

comparar com outros animais saudáveis
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EXAME GERAL

Comportamento
 forma de reação fisiológica
 reação patológica relacionada com à doença
 experiência e senso comum
 comparar com outros animais saudáveis

não deve ser confundido comportamento 
patológico com alterações de caráter

Animais medrosos
Agressivos
Esgotados
Vícios

EXAME GERAL

Comportamento

Excitabilidade motora aumentada
Inquietação
Esgaravatar a palha
Tenesmo
Contrações do abdômen
Cambalear
Dor de cólica
Moer os dentes e salivação
Pedalada em decúbito lateral
Investir
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EXAME GERAL

Comportamento

Excitabilidade motora diminuída
Depressão
Apatia
Sonolência
Coma
Paresia
Paralisia
Desidratação
Anemia
etc

EXAME GERAL

Estado nutricional

comparar com outros animais do grupo
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EXAME GERAL

Estado nutricional
 comparar com outros animais do grupo

Desnutrição
Primária.......insuficiente qualidade/quantidade

EXAME GERAL

Estado nutricional
 comparar com outros animais do grupo

Desnutrição
Primária.......insuficiente qualidade/quantidade
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EXAME GERAL

Estado nutricional
 comparar com outros animais do grupo
 Desnutrição

 Primária.......insuficiente qualidade/quantidade

Secundária
 Inanição por doença
Dificuldade de apreensão de alimentos
Transtornos digestivos
Lesões orgânicas graves

EXAME GERAL

Hábito ou impressão clínica

doença aguda
doença crônica
estação do ano
instalação
localização no parque
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EXAME GERAL

Frequencia respiratória

Normal bovino adulto 24-36 rpm
bezerro 30-45 rpm

Aumentada
DRB aguda
DRB crônica
edema pulmonar
Tª e umidade (UR%) elevada 
sobrecarga ruminal e meteorismo

EXAME GERAL

Tª corporal

“calor interno de corpo” 
oscilações fisiológicas relativamente grandes

Idade
Raça
Horário
Condições ambientais (Tª e UR%) (frio/vento)
BCS
Fêmeas com estro
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EXAME GERAL

Aumento daTª corporal

Endógena: FEBRE
Exógena: golpe de calor / insolação

Febre
“Estado patológico com aumento da produção de calor 

(Δ metabolismo) e diminuição da cessão”
Importante mecanismo de cura e defesa do organismo 

doente.
Outros sintomas: Δ freq.resp.,mucosas, orelhas, …

EXAME GERAL

Diminução daTª corporal

Hipotermia: 

Diarréia
perda de sangue
Fase final de uma doença
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RESUMO

não alterado, leve, moderado ou intensamente 
alterado

localização da doença

individual ou coletivo

ANAMNESIS

Conhecer a origem dos animais
países, regiões, municípios
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ANAMNESIS

Conhecer a origem dos animais
países, regiões, municípios

ANAMNESIS
Conhecer a origem dos animais

países, regiões, municípios

Época do ano
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ANAMNESIS
Conhecer a origem dos animais

países, regiões, municípios
Época do ano

Sistema de produção

ANAMNESIS
Conhecer a origem dos animais

países, regiões, municípios
Época do ano
Sistema de produção

Programas de saúde de explorações de origem
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Diagnóstico diferencial

Diagnóstico diferencial
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Diagnóstico diferencial

Diagnóstico diferencial
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Diagnóstico diferencial

Diagnóstico diferencial
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Parámetro Indigestión 
simple

Acidosis ruminal 
aguda

Acidosis ruminal 
crónica

Aú:alosis 
ruminal

Putre[acri(m 
ruminal

Vaca sana

Color Verde-pardo oscuro Lechoso
grisáceo

Gris verdoso Verde pardo Negro verdoso Verde olivo

Olor Mohoso Ácido picante Ácido Amoniacal Amoniacal putrido Aromático

Viscosidad Acuoso Acuoso Ligeramente viscoso Variable Pastoso espumoso Ligeramente viscoso

Sedimentación Rápida con
poco

Rápida, 
más tarde

Rápida Variable Sin separación Durante 4 a 8 min

sedimento sin sedimento

Flotación Ausente Ausente Ausente Variable Ausente Durante 4a 8 min

pH 6.8-7.2 3.8-4.9 5.0-5.9 7.3-8.0 7.5-8.5 6.0-7.0

Actividad redox >8 min. Ausente Acelerada o normal >8min. >8min. 3-6 min.

(15-30 min) (2-6 min)

Protozoarios 40-100 Ausente 0-150 50-150 10-50 (falta) 200-400

(1,000/ml)

pH de orina 7.0- 7.5 5.5-7.0 6.0-7.5 Alcalina Alcalina o variable 7.7-8.4

(por bicarconato)

ovariable

Diagnóstico diferencial de 
distúrbios ruminais
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Diarréia neonatal

Rotavirus (en las dos primeras semanas)

Coronavirus (en las 4 primeras semanas)

Cryptosporidios (en las 3 primeras semanas)

E. coli (en los primeros días de vida)

Clostridium perfringens A, B y C (entre 1 y 10 días)

Coccidios (más de 3-4 semanas)

Salmonella, Parvovirus, Bredavirus (Torovirus)
….

42

CRIPTOSPORIDIOSIS
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43

COLIBACILOSIS

44

SALMONELLAS
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45

SALMONELLAS

46

SALMONELLAS
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47

COCCIDIOSIS

48

Eimeria bovis
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49

Eimeria zuernii

50
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51

parasitos

52
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PENSAR

UTILIZAR O

PENSAR

UTILIZAR O 
SENTIDO COMUM


