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O objetivo deste trabalho foi determinar passiveis reações alérgicas 
causadas pelo uso de proteina de soja em sucedâneos do leite para beze~ 
ros. Para tanto foram utilizados 16 bezerros da raça Holandesa alimen 
tados com sucedâneos (14% de sólidos) contendo 23% de proteina bruta 
proveniente de: a} lOCP/o de proteina do leite (PL) ou b} 66% de proteina 
concentrada de soja mais 34% de proteina do leite (PS) como Única fonte 
de nutrientes na proporção de 8, 9, 10, 11, 12, 12 e 12"/0 do peso vivo da 
11 à 7! semana de idade, respectivamente. Oito destes bezerros foram 
sensibilizados pelo uso do sucedâneo PS durante 21 dias, enquanto os 
demais não foram sensibilizados e receberam sucedâneo PL. Após o peri~ 
do de sensibilização, cada bezerro recebeu uma das duas dietas durante 
10 dias seguidos pela outra dieta durante mais 10 dias. Durante a segun 
da semana do periodo de 21 dias em cada bezerro foi colocada, cirurgic~ 
mente, uma cânula duodenal que permitia a obtenção de biópsias da mucos~ 
intestinal. As biópsias foram tornadas durante a cirurgia e no úl timo 
dia de cada periodo de 10 dias. Os dados das biópsias e do periodo de 
sensibilização fora~ a~alisados em delineamento completamente casual i 
zados e os dos periodos seguintes como parcelas subdivididas, com trat~ 
menta como subparcela, distribui das em quadrado latino. Para a compar~ 
ção de médias usou-se o teste F e contrastes ortogonais. ° fornecimen 
to do sucedâneo PS resultou em menor (P<O,OOl), ganho de peso vivo, me 
nor (P<O,OOl) eficiência alimentar, maior (P<O,OS) temperatura retal, 
maior incidência de diarréia (P<O,l) e atrofia das vilosidades (P<O,OS). 
A diminuição do t~~o das vilosidades da mucosa intestinal está de 
acordo com outros trabalhos que têm relatado reações alérgicas em bezer 
ros alimentados com proteina de soja relacionadas com o pior desempenh; 
desses animais. 
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