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As doenças respiratórias bovinas (BRD) são enfermidades que causam grande 

preocupação na produção de bovinos, devido à alta incidência e redução no 

desempenho, como diminuição crescimento e aumento na idade ao primeiro 

parto. Fatores estressantes como a troca de ambiente, transporte e alteração 

nutricional predispoem a ocorrência de BRD.  Em busca de dirimir os efeitos 

dessas doenças, tem-se realizado tratamento profilático com antibiótico de 

ação prolongada, entre eles: tulatromicina (TUL) e oxitetraciclina (TET). Com 

isso, o objetivo desse trabalho foi comparar os efeitos da TUL (200 mg) e da 

TET (1000 mg) sobre a saúde e desempenho de bezerros em condições 

comerciais.  Foram utilizados 1395 animais provenientes de 7 fazendas 

diferentes, com idade entre  1 à 5 dias, sendo alimentados com 4 litros de 

sucedâneo, duas vezes ao dia. Os bezerros foram desmamados a partir da 5ª 

semana de idade, onde foram transferidos para baias coletivas, com oferta de 

feno e ração peletizada. Com 14 semanas de idade, foram agrupados em 

celeiros de transição com 50 animais.  A administração do antibiótico ocorreu 

na 8° semana de idade, sendo que no período pré tratamento foram 

contabilizados os casos clínicos apresentados, sendo categorizados em: BRD, 

diarréia neonatal, otite média e claudicação. Os animais foram acompanhados 

60 dias após o tratamento. Bezerros tratados com TUL foram 0,5 vezes menos 

propensos a serem tratos para BRD, comparados com bezerros tratados com 

TET. Os animais tratados com TET apresentam peso de 4,9 ± 0,5 kg menor 

que animais tratados com TUL. Após 60 dias de tratamento, bezerros que não 

apresentaram BRD tiveram 7,9 ± 0,6 kg a mais que bezerros que apresentaram 

BRD. O Tratamento com TUL teve um efeito benéfico sobre a saúde e 

desempenho desses animais.  
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