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RESUMO 

 

 

GOMES, R. C. Influência etária na resposta imunológica de bezerros à vacinação 

intranasal. [Age influence on immune response of calves to intranasal vaccination].  2016. 

145 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Devido à intensa oscilação de funções e mecanismos de defesa respiratórios evidenciados nos 

primeiros meses de vida dos bezerros, o discernimento do limiar etário para a resposta vacinal 

intranasal efetiva, atrelado ao risco de infecção e perfil da vacina são fundamentais para a 

pecuária racional. Diante disto, o estudo buscou comparar a resposta imune humoral e 

mediada por células, local e sistêmica, entre bezerros vacinados intranasalmente aos 15 ou 45 

dias de vida com vacina polivalente contendo vírus sincicial respiratório bovino vivo 

modificado, cepas quimicamente alteradas de herpesvirus bovino tipo 1 e vírus da 

parainfluenza tipo 3, vírus da diarreia viral bovina tipos 1 e 2 inativados, além de  culturas 

inativadas dos cinco sorotipos de Leptospira e adjuvante Quil-A. Foram utilizados 16 

bezerros holandeses alocados em três grupos, o grupo GA composto por seis animais 

primovacinados aos 15 dias de idade, o grupo GB composto por cinco animais 

primovacinados aos 45 dias de idade e o grupo controle composto por cinco animais não 

vacinados. Os animais vacinados receberam uma segunda dose vacinal 21 dias após a 

primeira. Para avaliação da interferência da vacinação intranasal no estado geral dos bezerros, 

na expressão das populações leucocitárias, na capacidade fagocítica e microbicida, além da 

investigação de anticorpos humorais e locais, foram realizados exames clínicos e colhidas 

amostras de sangue e lavado broncoalveolar (LBA) antes da primeira e da segunda dose 

vacinal, bem como uma terceira colheita 21 dias após a segunda dose. Foi observado que após 

a vacinação a maioria dos animais vacinados apresentou manifestações clínicas respiratórias, 

acompanhadas de leucograma com declínio de leucócitos totais e linfócitos nos animais do 

GA em relação ao CTLA. Nos animais do GB além das manifestações clínicas, foi encontrada 

somente uma tendência ao aumento de neutrófilos em relação ao CTLB. Houve diminuição de 

macrófagos alveolares e aumento de neutrófilos sanguíneos e alveolares tanto na citologia do 

LBA quanto na imunofenotipagem dos animais do GA em relação ao CTLA e diminuição de 

macrófagos na citologia do LBA ao longo dos momentos do GA, enquanto que nos animais 

do GB houve diminuição de monócitos-like CD14
+
 ao longo dos momentos. Simultaneamente 

ao aumento de monócitos CD14
+
 ao longo dos momentos, foi notado o aumento de linfócitos 



TCD3
+
CD4

-
CD8

-
 nos animais do GA ao longo dos momentos e em relação ao CTLA. Além 

disso, a porcentagem de linfócitos sanguíneos TCD3
+
 aumentou no GA em relação ao CTLA, 

porém não acompanhada pelo aumento na porcentagem de células TCD4
+
 ou TCD8

+
 mas sim 

pelas populações TCD3
+
CD4

-
CD8

-
 ao longo dos momentos e em relação ao CTLA e 

TCD3
+
CD4

+
CD8

+
 em relação ao CTLA. No LBA a porcentagem de células CD4

+
 diminuiu 

em relação ao CTLA. Nos animais do GB não houve diferença entre essas populações 

celulares, somente a diminuição de células CD4
+
CD8

+
 em relação ao CTLB no LBA. Ao se 

avaliar as funções de fagocitose e microbicida dos grupos vacinados, foi constatada 

diminuição expressiva na maioria das avaliações após a vacinação, principalmente em relação 

ao GA. Em relação à resposta humoral por anticorpos, o estudo demonstrou que a resposta 

vacinal por via intranasal não sofreu influência de anticorpos colostrais, tampouco induziu 

imunidade sérica específica por anticorpos, no entanto, no LBA foi capaz de induzir aumento 

de IgA nos animais do GA e uma tendência ao aumento em animais do GB. Diante dos 

resultados, conclui-se que: a resposta à vacina utilizada por via intranasal em bezerros com 15 

dias de idade é diferente de quando utilizada aos 45 dias, e que causou alterações de exame 

clínico, leucograma e citologia do LBA mais intensas nos animais vacinados aos 15 dias de 

idade. Embora não apresente resposta anticorpo específica sistêmica em ambos os casos, aos 

15 dias apresentou resposta neutrofílica e monocítica sistêmica acompanhada de aumento de 

linfócitos T duplo negativos e duplo positivos, enquanto a resposta local celular foi pobre em 

macrófagos e rica em neutrófilos e IgA, porém com comprometimento das funções celulares. 

Dessa forma, a vacina utilizada nesse período, por via intranasal, em especial aos 15 dias de 

idade pode predispor o animal a infecções bacterianas secundárias. No entanto, deve-se ficar 

claro que este resultado se aplica somente a estas condições de vacina, via e idade. 

 

Palavras-chave: Resposta vacinal. Via intranasal. Bezerro. Sistema respiratório. 

Immunossupressão. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GOMES, R. C. Age influence on immune response of calves to intranasal vaccination. 

[Influência etária na resposta imunológica de bezerros à vacinação intranasal]. 2016. 145 f. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Due to the intense oscillating of functions and respiratory defense mechanisms evidenced in 

the first months of life of calves, the discernment about the age threshold for the effective 

intranasal vaccine response, linked to the risk of infection and vaccine’s profile are 

fundamental to rational livestock. In view of this, the study aimed to compare the humoral 

immune response and local and systemic cell-mediated among calves vaccinated intranasally 

to 15 or 45 days of life with polyvalent vaccine containing bovine respiratory syncytial 

modified live virus, chemically altered strains of bovine herpesvirus type 1 and parainfluenza 

virus type 3, inactivated bovine viral diarrhea types 1 and 2, inactivated cultures of five 

Leptospira serovars and Quil-A adjuvant. 16 Holstein calves were allocated in three groups, 

the GA group consisting of six animals vaccinated at 15 days of age, the GB group consisting 

of five animals vaccinated at 45 days of age and the control group of five animals not 

vaccinated. Vaccinated animals received a second immunization dose 21 days after the first 

one. To evaluate the impact of intranasal vaccination in the general condition of the calves, in 

the expression of leukocyte populations, phagocytic and microbicide capacity, as well as 

research of humoral and local antibodies, clinical examinations were performed and blood and 

bronchoalveolar lavage (BAL) samples were collected before the first and second vaccine 

vaccination, as well as a third sample 21 days after the second dose. It was observed that after 

vaccination most vaccinated animals showed respiratory clinical manifestations, accompanied 

by white blood cell count with decline of total leukocytes and lymphocytes in GA animals 

compared to CTLA. In GB animals beyond the clinical manifestations, it was only found a 

tendency to increase in neutrophils in relation to CTLB. There was a decrease in alveolar 

macrophages and increased blood and alveolar neutrophils in both BAL cytology and 

immunophenotyping of GA animals compared to the CTLA and reduction of macrophages in 

BAL cytology over the times in GA animals, whereas in GB animals there was a decreased in 

CD14
+
 monocyte-like along time. Simultaneously with the increase in CD14

+
 monocytes over 

the time, it was noted an increase in TCD3
+
CD4

-
CD8

-
 lymphocytes in GA animals along time 

and compared to CTLA. Furthermore, the percentage of TCD3
+
 blood lymphocytes increased 



in GA compared to the CTLA but it was not accompanied by an increase in the percentage of 

CD4
+ 

or CD8
+
 T cells but by TCD3

+
CD4

-
CD8

-
 population along time and compared to the 

CTLA and TCD3
+
CD4

+
CD8

+
 cells compared to CTLA. In BAL the percentage of CD4

+
 cells 

decreased compared to CTLA. In animals GB there was no difference between these cell 

populations, only the reduction of CD4
+
CD8

+
 BAL cells compared to CTLB. When 

evaluating the phagocytosis and microbicidal functions of the vaccinated groups it was 

observed significant decrease in most evaluations after vaccination, especially in relation to 

GA. Regarding the humoral antibody response, the study demonstrated that the vaccine 

response by intranasally rout was not influenced by colostral antibodies, either induced serum 

specific immunity antibodies, however, in BAL was able to induce increase of IgA in GA 

animals and a tendency to increase in GB animals. Given the results, it is concluded that: the 

response to the vaccine used intranasally in 15 days old calves is different than when used at 

45 days, and it caused clinical examination, WBC and BAL fluid cytology more intense 

changes in animals vaccinated at 15 days of age. Although it has not systemic specific 

antibody response in both cases, after 15 days showed neutrophilic and monocytic systemic 

response accompanied by increase of double negative and double positive T lymphocytes, 

while the local cell response was poor in macrophages and rich in neutrophils and IgA, but 

with impairment of cellular functions. Thus, the vaccine used intranasally in that period, 

particularly at 15 days of age may predispose an animal to secondary bacterial infections. 

However, it should be clear that this result applies only to these conditions of vaccine, route 

and age. 

 

Keywords: Vaccine response. Intranasal route. Calf. Respiratory system. Immunosuppression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

APC    aloficocianina 

CD    grupo de diferenciação  

CDRB     Complexo Doença Respiratória dos Bovinos  

CTLA   grupo controle de GA 

CTLB    grupo controle de GB 

DCFH-DA   diacetato de diclorofluoresceína  

Ec-PI    Escherichia coli conjugada a iodeto de propídio  

EDTA    ácido etilenodiamino tetra-acético  

ERO    espécies reativas de oxigênio  

FITC    isotiocianato de fluoresceína 

FMVZ   Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia  

FSC    forward scatter  

GA    grupo A  

GB    grupo B  

HIV    vírus da imunodeficiência humana  

HVB-1   herpesvírus bovino tipo 1  

IFNɣ    interferon-gamma  

Ig    imunoglobulina  

IL    interleucinas  

ISCOMs   complexo imuno estimulante  

LB   linfócitos B  

LBA    lavado broncoalveolar  

Lkt    leucotoxina  

LPS    lipopolissacarídeo  

LT    linfócitos T  

M1   momento 1 

M2   momento 2  

M3   momento 3  

MALT   tecido linfóide associado à mucosa 

MDBK  Madin Darby Bovine Kidney 

MGIF    média geométrica de intensidade de fluorescência  



MHC    complexo principal de histocompatibilidade  

MLV    vírus vivo modificado  

MØ1   macrófagos classicamente ativados  

MØ2   macrófagos alternativamente ativados  

NALT    tecido linfóide associado à nasofaringe  

NK    natural killer  

PAMPs   padrões moleculares associados a patógenos  

PBS    tampão fosfato-salino  

PE    ficoeritrina 

PECy5    ficoeritrina-cianina 5 

PI    iodeto de propídio  

PI-3   vírus da parainfluenza bovina tipo 3  

pvMD   post vaccinal mucosal disease 

RPMI    Roswell Park Memorial Institute 

SAM    soroaglutinação microscópica  

Sa-PI    Staphylococcus aureus conjugado a iodeto de propídio  

SFB    soro fetal bovino  

SSC    side scatter  

TCID50   50% tissue culture infective doses 

TCR    receptor de células T  

TGFβ    fator de transformação do crescimento beta  

TLR    toll like receptors  

TNFα    fator de necrose tumoral alfa  

VDVB-1  vírus da diarreia viral bovina  

VSRB    vírus sincicial respiratório bovino  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Nos primeiros meses de vida, os bovinos vivenciam a oscilação constante de uma 

série de funções, dentre as quais mecanismos imunológicos de defesa respiratórios 

(BERTAGNON et al., 2007; BATISTA et al., 2012, 2015; BERTAGNON, 2015) que 

influenciam na resposta à vacinação intranasal para prevenção de um importante 

complexo nosológico descrito como Complexo Doença Respiratória dos Bovinos 

(CDRB). 

 Diante do cenário mundial de morbidade e mortalidade de bezerros por doenças 

respiratórias (HICKEY; DRENNAN; EARLEY, 2003; LYNCH et al., 2011), alguns 

estudos apontam o uso de vacinas no período neonatal como medida profilática. Apesar 

disso, a imaturidade do sistema imune neonatal, voltada para o perfil Th2, somada a 

possibilidade da interferência de anticorpos maternais são frequentemente citados como 

razões pelas quais a vacinação não induz resposta imune protetiva nessa idade (CHASE; 

HURLEY; REBER, 2008; GRIEBEL, 2009; SILVA, 2015), estudos contrariam essas 

informações uma vez que a vacinação precoce e por via intranasal estimulou resposta 

protetiva específica humoral e celular inclusive sob a presença de anticorpos colostrais 

(ELLIS et al., 2007; WOOLUMS et al., 2013).  

 A vacinação que funciona estimulando o sistema imunológico no combate a 

infecções, aparece como abordagem promissora e necessária no tratamento e prevenção 

de doenças (SIEGRIST, 2008). O reconhecimento da porta de entrada para doenças 

infecciosas e da relevância da resposta imune de mucosa para proteção, tem encorajado 

o desenvolvimento de vacinas administradas via mucosa, principalmente oral e 

intranasal para o estímulo de tecidos linfoides (SHEWEN et al., 2009; CHEN; 

CERUTTI, 2010).  

 Dessa forma, a imunização intranasal tem sido considerada atraente uma vez que 

induz imunidade antígeno-específica no trato respiratório, especialmente no tecido 

linfóide associado à nasofaringe (NALT) (REBELATTO; MEAD; HOGENESCH, 

2000; TANAKA et al., 2007; LAMICHHANE; AZEGAMIA; KIYONOA, 2014). Ao 

que tudo indica, essa é a via mais eficaz para induzir imunidade da mucosa do trato 

respiratório, especialmente por meio da administração de vacinas contendo antígenos 

vivos. Entretanto, a maioria das vacinas disponíveis contra as doenças respiratórias em 

bovinos é indicada pela via parenteral (REBELATTO et al., 2001).  



1  I n t r o d u ç ã o  | 21 
 
 
 

   O CDRB, por sua vez, tem por desafio sua diversidade de agentes etiológicos e 

respectivas associações (AMES; BAKER; WIKSE, 2006). Dentre os quais, o vírus 

sincicial respiratório bovino (VSRB), o vírus da parainfluenza bovina tipo 3 (PI-3), o 

herpesvírus bovino tipo 1 (HVB-1) e o vírus da diarreia viral bovina (VDVB-1), que 

podem atuar sinergicamente ou com bactérias, como Mannheimia haemolytica, 

Pasteurella multocida, Haemophilus somnus e Mycoplasma bovis e causar lesões 

broncopneumônicas de variada monta (BABIUK; LAWMAN; OHMANN, 1988; 

BAKER, 1995). 

 Nesse contexto, a indicação da vacinação polivalente contendo os principais 

patógenos responsáveis pelo CDRB, e a precocidade desta submeteria um número 

expressivo de animais à implementação de um protocolo vacinal proposto para um 

manejo racional, considerando o risco de exposição aos patógenos, risco de infecção e 

variação de resposta imune de uma faixa etária de acordo com a via de aplicação e perfil 

das vacinas disponíveis. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 O rebanho bovino brasileiro proporciona o desenvolvimento de dois segmentos 

econômicos: as cadeias produtivas da carne e leite. O valor bruto da produção desses 

dois segmentos, estimado em R$ 67 bilhões, aliado a presença da atividade em todos os 

estados brasileiros, evidenciam a importância econômica e social da bovinocultura em 

nosso país (BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). Alia-se a sua 

importância econômica direta, a necessidade de produzir com responsabilidade sócio-

ambiental, uma realidade cada vez mais inserida em nossas preocupações globais (FAO; 

WHO, 2015). Neste contexto, a frequência e a intensidade de doenças, principalmente 

com sintomatologia respiratória, têm aumentado de maneira acentuada, sendo os 

problemas de saúde mais graves quando relacionados à criação de bezerros (VAN DER 

POEL et al., 1994). 

Diante da realidade que a maior frequência de ocorrência de broncopneumonias 

em bovinos ocorre até o quinto mês de idade (GONÇALVES et al., 2000) e que essas 

doenças são geralmente desencadeadas por agentes virais que causam imunossupressão 

(AMES; BAKER; WIKSE, 2006) e podem preceder a infecção bacteriana, a vacinação 

precoce de bezerros vem sendo considerada como estratégia de prevenção da doença 

(KIMMAN et al., 1988; SIVULA et al., 1996; ASSIÉ; SEEGERS; BEAUDEAU, 2004; 

PLATT et al., 2009; SCHELCHER, 2012).  

 No entanto, a adoção da vacinação envolve um investimento que deve ser 

considerado a luz de dois gargalos. O primeiro limitante refere-se à idade e à via de 

administração adequada para uma resposta vacinal eficiente (WEST et al., 2000; 

GRELL et al., 2005; ELLIS et al., 2007; VAN DER SLUIJS; KUHN; MAKOSCHEY, 

2010; XUE et al., 2010), e o segundo, ao tipo de vacina disponível no Brasil, que difere 

das comercializadas e validadas em sistemas de produção de outros países.  

 Dessa forma, o esclarecimento da influência etária na resposta imune de bezerros 

já demonstrada por Batista et al. (BATISTA et al., 2012) fundamenta a hipótese que 

variações etárias também interfiram na resposta vacinal.  
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2.1 COMPLEXO DOENÇA RESPIRATÓRIA DOS BOVINOS 

 

 

O CDRB consiste de entidade clínica única de broncopneumonia, no entanto 

possui etiologia multifatorial, com comprometimento das defesas do hospedeiro 

aumentando sua susceptibilidade a infecções por microrganismos oportunistas 

(GONÇALVES et al., 2000; AMES; BAKER; WIKSE, 2006; ACKERMANN; 

DERSCHEID; ROTH, 2010; CASWELL, 2014). Em bezerros de raças de leite, o 

CDRB é denominado pneumonia enzoótica e é mais comum em bezerros criados em 

sistemas de confinamento. Por sua vez, em bezerros de raças de corte, é mais conhecido 

como “febre do transporte” devido à sua alta incidência após carregamento para 

operações de recria ou confinamentos (AMES; BAKER; WIKSE, 2006).  

O CDRB possui etiologia multifatorial e parece ser precedido por um 

desequilíbrio na tríade de interação entre um ou mais agentes causais, o sistema de 

defesa do hospedeiro e fatores ligados ao ambiente e ao manejo (BOWLAND; 

SHEWEN, 2000). Dentre os principais agentes infecciosos causadores do CDRB, estão 

o VSRB, o PI-3, o HVB-1 e o VDVB, que podem atuar sinergicamente ou com 

bactérias, como Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni e 

Mycoplasma bovis (BABIUK; LAWMAN; OHMANN, 1988; BAKER, 1995). 

A vulnerabilidade do sistema imune secundária a fatores estressantes, como 

superlotação, mistura de lotes de diferentes faixas etárias, estresse térmico, alimentação 

deficiente ou bruscamente modificada, infecção parasitária e desmame, propicia a 

infecção viral e bacteriana (GONÇALVES, 2009). Adicionalmente, a anatomia do 

pulmão bovino contribui para a instalação de doenças infecciosas, já que não existe 

ventilação colateral interalveolar e interbronquiolar, o que aumenta a taxa de ventilação 

e resulta em forte resistência ao fluxo de ar no interior das vias aéreas inferiores 

(LEKEUX, 1995). 

A doença está presente nos mais importantes centros de produção de bovinos, 

como em países da América do Norte (TAYLOR et al., 2010), Austrália (CUSACK; 

MCMENIMAN; LEAN, 2003), Nova Zelândia (FASTIER; HANSEN, 1966; 

DURHAM; FORBES-FAULKNER, 1975), países da Europa (LEKEUX, 1995), 

Argentina (MIRANDA, 2014) e Uruguai (GUARINO et al., 2008). No Brasil, o CDRB 

está difundido por todo o país ocasionando prejuízo considerável em virtude da perda 

expressiva de bezerros, pois além da sua morte comprometer as taxas de reposição, 
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impede o retorno do investimento na sua concepção e nascimento (GONÇALVES et al., 

1993; GONÇALVES, 2009). 

 

 

2.2 RESPOSTA IMUNE 

 

 

O meio ambiente apresenta uma diversidade de microrganismos, incluindo 

bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos que na luta pela sobrevivência, muitos 

utilizam o organismo animal como fonte de nutrientes e local de abrigo tentando, dessa 

forma, invadir os tecidos do hospedeiro. Essa invasão é evitada ou controlada pelas 

defesas imunológicas, arquitetando uma resposta que resultará desde a higidez até os 

diversos graus de severidade da doença (MURPHY, 2014; TIZARD, 2014). 

As defesas do organismo são mediadas por barreiras físicas, imunidade inata e 

imunidade adquirida.  As barreiras físicas são aquelas que impedem a penetração dos 

microrganismos invasores e são imprescindíveis para a proteção bem sucedida. No trato 

respiratório, os mecanismos de defesas físicas incluem os processos de “autolimpeza”, 

como tosse, espirro e o fluxo de muco no trato respiratório (LEACH et al., 2013; 

TIZARD, 2014).  

Apesar das barreiras físicas serem essenciais, elas são insuficientes para evitar as 

infecções, as quais são bloqueadas também pelo sistema imune inato caracterizado por 

mecanismos celulares e químicos de resposta rápida (PRINGLE et al., 1988; BARROS 

et al., 1994; GONÇALVES et al., 2004; BENESI et al., 2012).  

O organismo animal é capaz de centralizar seus mecanismos de defesa inata nos 

locais de infecção, estabelecendo um complexo de reações denominado inflamação 

(TAYLOR; THOMAS; STOTT, 1989; GRIFFIN et al., 2010). Durante esse processo, 

as alterações teciduais provocadas pelo patógeno resultam em elevado fluxo sanguíneo 

de neutrófilos e monócitos, macrófagos intersticiais, células dendríticas, enzimas do 

sistema complemento e moléculas antimicrobianas, como a lisozima, que atuam 

conjuntamente na eliminação de microrganismos invasores. O sistema imune inato é 

desprovido de memória, portanto as infecções são tratadas de maneira e intensidade 

semelhantes, independentemente da frequência com que se detecte o patógeno 

(ACKERMANN; DERSCHEID; ROTH, 2010; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012; 

TIZARD, 2014). 
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Os macrófagos e neutrófilos estão amplamente distribuídos pelo sistema 

imunológico e desempenham papel indispensável na homeostase. O macrófago possui 

perfil multipopulacional no organismo, e no trato respiratório posterior representa a 

principal defesa celular, seguido dos neutrófilos (LOHMANN-MATTHES; 

STEINMULLER; FRANKE-ULLMANN, 1994; ACKERMANN; DERSCHEID; 

ROTH, 2010). 

O perfil multipopulacional dos macrófagos é caracterizado pela sua 

diferenciação fenotípica polarizada pelo microambiente para montar programas 

funcionais específicos, o que os classifica em dois principais grupos: macrófagos 

classicamente ativados (MØ1) que ficam quiescentes no tecido hígido, apresentando o 

fenótipo MØ1 somente quando há secreção de citocinas inflamatórias como interferon-

gamma (IFNɣ) e cujo estímulo ativador é o lipopolissacarídeo (LPS). Participam das 

fases iniciais da inflamação e possuem alta atividade de metabolimo oxidativo. Os 

macrófagos alternativamente ativados (MØ2) estão presentes nas fases finais da 

inflamação. São responsáveis pela reparação tecidual, limitando a resposta inflamatória 

por meio da secreção das citocinas anti-inflamatórias. São subdivididos em MØ2a (após 

a exposição às interleucinas (IL) 4 ou 13), MØ2b (imunocomplexos em combinação com 

IL-1β ou LPS) e MØ2c (IL-10, Fator de transformação do crescimento beta (TGFβ) ou 

glicocorticóides) (MARTINEZ et al., 2008; MOSSER; EDWARDS, 2008; 

SINDRILARU et al., 2011).  

Os neutrófilos, assim como os macrófagos, atuam na fagocitose e metabolismo 

oxidativo bacteriano, porém são mais eficientes que os macrófagos e liberam produtos 

reativos que podem causar injúrias teciduais mais intensas (FADEN; OGRA, 1986; 

DONNELLY; HASLETT, 1992; BURTON et al., 2005). Hoje, os neutrófilos são 

estudados no campo da biologia celular a fim de se conhecer melhor sua atuação no 

desvio da resposta imunológica a afecções e sua importância na regulação da resposta 

imune (TABIASCO et al., 2002; WHALE et al., 2006a, 2006b; WHALE; GRIEBEL, 

2009; KUMAR; SHARMA, 2010) e na integração dos sistemas imunes inato e 

adaptativo (WHALE; GRIEBEL, 2009). 

As duas populações celulares, macrófagos e neutrófilos, possuem receptores que 

reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), dentre os quais, os 

receptores da família do tipo Toll - Toll like receptors (TLR) é a mais estudada em 

bovinos, sendo identificados 10 destes receptores. O receptor TLR-2 reconhece 
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peptideoglicanas de bactérias Gram positivas, presentes em Staphylococcus spp e 

Streptococcus spp, lilpoarbinomanose de micobactérias e zimosan fungos. O receptor 

TLR-4, por sua vez, reconhece o lipopolissacarídeo presente na parede das bactérias 

Gram negativas, como Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus 

somni, as quais em conjunto com Staphylococcus spp e Streptococcus spp são as 

bactérias mais envolvidas nos quadros de broncopneumonia em bezerros (GRIEBEL et 

al., 2005; ACKERMANN; DERSCHEID; ROTH, 2010; GRIFFIN, 2010; BENESI et 

al., 2013). Diversos receptores TLR estão envolvidos em respostas a vírus, inclusive os 

TLR-2 e TLR-4 (BARTON, 2007; BASTO; LEITÃO, 2014; MARIN et al., 2014) 

Uma vez reconhecido o patógeno, estes fagócitos ativados englobam as 

partículas microbianas e liberam grânulos com substâncias microbicidas desencadeando 

o metabolismo oxidativo (BURTON et al., 2005). Esse processo é protagonizado pelas 

espécies reativas de oxigênio (ERO), incluindo ânion superóxidos, peróxido de 

hidrogênio e ácido hipocloroso, dos quais derivam metabólitos oxidantes, direcionados 

à eliminação dos patógenos internalizados (BURGOS et al., 2011). Embora existam 

diversas enzimas e grânulos citoplasmáticos envolvidos na eliminação de partículas 

intracelulares, o metabolismo oxidativo é o mecanismo mais importante, pois é um 

indicador de defesa contra infecções bacterianas e pode ser usado para investigar a 

variação entre indivíduos, detectar deficiências funcionais e estudar a resposta a 

invasores distintos em diferentes tecidos (FORMANT; BABIUKL, 1982; KAMPEN; 

TOLLERSRUD; LUND, 2004). A atividade reduzida de metabolismo oxidativo tem 

sido associada com capacidade prejudicada de eliminar bactérias e aumento da 

susceptibilidade a doenças infecciosas (CAI et al., 1994; WELSH; ADAIR; FOSTER, 

1995; JOHNSTON, 2001), no entanto pode ser prejudicial quando células e tecidos 

adjacentes são afetados (KLEBANOFF, 1980; ROTH; KAEBERLE; GRIFFITH, 1981; 

BRIGGS; KEHRLI; FRANK, 1988). 

Concomitantemente aos mecanismos de defesa inatos, o sistema imune 

adquirido se torna efetivo mais lentamente, no entanto eficiente em desenvolver 

imunidade contra um patógeno, diminuindo a chance de uma reinfecção bem-sucedida 

pelo mesmo patógeno. A principal diferença entre os sistemas imune inato e adquirido 

está no fato de que receptores preexistentes do sistema inato são capazes de se ligarem à 

moléculas e PAMPs comumente encontrados em diferentes microrganismos. Ao 

contrário, as células do sistema imune adquirido produzem de forma aleatória grande 
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quantidade de receptores que são estruturalmente únicos. Portanto o sistema imune 

adquirido consiste em duas grandes linhas de defesa: as proteínas denominadas 

anticorpos ou imunoglobulinas que são responsáveis pela eliminação dos invasores, 

caracterizando a resposta humoral, e a outra linha direcionada contra células anormais 

ou infectadas com microrganismos intracelulares ou endógenos, caracterizando a 

resposta celular (HALL et al., 1991; TAYLOR et al., 1995; TIZARD, 2014). 

 As células que representam a resposta imune adquirida, linfócitos T (LT), B 

(LB) e células Natural Killer (NK), tem origem de progenitoras linfoides provenientes 

de células tronco pluripotentes. As células que vão se diferenciar em LT deixam a 

medula óssea e migram para o timo, onde ocorre todo o processo de seleção e 

maturação. Apenas os LT maduros deixam o timo e caem na circulação. As células, que 

vão se diferenciar em LB, permanecem na medula óssea e, ao final de sua maturação, 

deixam a medula e entram na circulação, migrando para os órgãos linfoides secundários 

(TABIASCO et al., 2002; DASHTSOODOL et al., 2008; MESQUITA JÚNIOR et al., 

2010).  

 As moléculas responsáveis pelo reconhecimento de antígenos nos LB são as 

imunoglobulinas que participam da defesa específica do pulmão (LIGGITT, 1985). Os 

principais isotipos de imunoglobulinas (Ig) encontradas no trato respiratório são IgA, 

IgM, IgG1 e IgG2. A IgA está relacionada com neutralizações virais, de enzimas e de 

toxinas, e impede a aderência do patógeno à mucosa, sendo a imunoglobulina mais 

abundante no trato respiratório (KALINA; WOOLUMS; GERSHWIN, 2005; 

BERTAGNON et al., 2007). A IgG opsoniza a bactéria facilitando sua destruição 

(CHASE; HURLEY; REBER, 2008; TIZARD, 2014), enquanto que seu isotipo IgG1 

está relacionado com resposta do tipo Th2 e auxilia aglutinando partículas de antígeno, 

e o isotipo IgG2 é compatível com resposta padrão Th1 auxiliando função neutrofílica 

(BLISS; ZHANG; DENKERS, 1999; KIDD, 2003). A IgM é a primeira imunoglobulina 

a ser produzida durante a resposta imune adquirida e atua ativando o sistema 

complemento e auxiliando a opsonização e neutralização viral (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2012; TIZARD, 2014). 

Recentemente tem sido destacado o potencial dos LB em desempenhar suas 

funções após ativação de outros receptores relacionados à resposta imune inata, tais 

como os TLR. Foi demonstrado que os LB expressam a maioria dos TLR, tais como 

TLR-2, TLR-3, TLR-5 TLR-7 e TLR-9, respondendo a uma enorme variedade de ligantes 
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que podem ser proteicos, polissacarídicos, lipídicos e outros (GRIEBEL et al., 2005; 

GRAY; GRAY; BARR, 2007). A resposta dos LB a antígenos peptídicos requer a ajuda 

dos LT auxiliares e esses antígenos são, por isso, denominados “antígenos T 

dependentes”. Muitos antígenos não proteicos, com epítopos repetitivos, não necessitam 

da cooperação dos LT e são denominados “antígenos T independentes” (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

O processo de maturação dos LT acontece no timo e envolve a expressão de um 

receptor de células T (TCR) funcional e dos grupos de diferenciação (CD) CD4 e/ou 

CD8. Eventualmente, a liberação prematura (JIMÉNEZ et al., 2002; OVERGAARD et 

al., 2015) ou em resposta a algumas doenças pode ocasionar em células sanguíneas 

(ORTOLANI et al., 1993; WEISS et al., 1998; NASCIMBENI et al., 2004; BABA et 

al., 2012) ou teciduais (TABATA et al., 1996; PENTTILÃ et al., 1998) apresentadoras 

de ambos co-receptores de forma que serão células T CD4
+
CD8

+
. 

Os LT só reconhecem antígenos processados apresentados por moléculas de 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC) na superfície de uma célula 

apresentadora de antígeno. O TCR é expresso na membrana dos LT em associação com 

o complexo denominado CD3, composto por cinco diferentes proteínas da família das 

imunoglobulinas. O TCR é responsável pelo reconhecimento do complexo peptídeo-

molécula de MHC, e o CD3, pela sinalização celular subsequente (MESQUITA 

JÚNIOR et al., 2010; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Classicamente os dois principais subtipos de LT efetores são os auxiliares (Th) e 

os citotóxicos, que apresentam um receptor TCR αβ e as moléculas correceptoras, CD4 

ou CD8, respectivamente. Os LT CD4 (Th - T helper) são responsáveis por orquestrar 

outras células da resposta imune na erradicação patógenos e são também muito 

importantes na ativação dos LB, macrófagos ou mesmo LT CD8. Os LT CD8 estão 

envolvidos principalmente nas respostas antivirais e possuem também atividade 

antitumoral. Ambos os subtipos apresentam papel muito importante no controle de 

patógenos intracelulares (GRAHAM et al., 1991; THOMAS et al., 1996; ROMÁN et 

al., 1997; PARKIN; COHEN, 2001; SANDBULTE; ROTH, 2002; KELLING, 2004) 

Os LTh são subdivididos funcionalmente pelo padrão de citocinas que 

produzem. Na dependência de citocinas presente produzidas por uma célula 

apresentadora de antígeno mediante um estímulo, um linfócito precursor Th0 pode se 

tornar um linfócito Th1, Th2 ou Th17. Embora morfologicamente indistinguíveis essas 
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células apresentam distintos padrões de citocinas secretadas e, consequentemente, 

diferentes respostas efetoras. Assim, a resposta imune é dirigida ao tipo de resposta que 

é requerida para lidar com o perfil do patógeno encontrado, ou seja, respostas mediadas 

por células (Th1) para patógenos intracelulares ou respostas humorais (Th2) contra 

patógenos extracelulares (ROUSE et al., 1977; BRADLEY, 2003). 

As citocinas são proteínas solúveis de baixo peso molecular que atuam na 

comunicação intercelular. São produzidas e secretadas por células do sistema imune, 

das quais os linfócitos e macrófagos representam os principais produtores (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2012; TIZARD, 2014). De maneira simplificada, as citocinas 

podem ser classificadas como pro-inflamatórias ou anti-inflamatórias. As pro-

inflamatórias maximizam diferentes etapas na resposta imunológica, implicando-se as 

interleucinas IL-1, IL-2, IL-6, IL-9, IL-12, IL-14, IL-15, IL-17, IL-18, IL-20, o fator de 

necrose tumoral alfa (TNFα) e o INFɣ. As anti-inflamatórias atuam em processos 

alérgicos (IL-4, IL-5, IL-10) e imunomodulares (IL-10, IL-13, IL-19 e TNFɣ) 

(GOODBOURN; DIDCOCK; RANDALL, 2000; VARELA; FORTES, 2001). 

Outros subtipos de LT efetores, encontrados especialmente nas barreiras de 

mucosa e na pele, são os LTγδ. Essas células são importantes nas respostas imunes 

contra antígenos comumente encontrados nesses sítios anatômicos e representam um elo 

entre a resposta imune inata e adaptativa (PARKIN; COHEN, 2001) 

Os LTγδ representam 60% dos mononucleares sanguíneos em bezerros neonatos 

e são substituídas gradativamente por células B (CD21
+
) e Th (CD4

+
). A função dessas 

células, apesar de não ser totalmente esclarecida, parece estar envolvida com a 

integração entre a resposta imune inata e a adaptativa, além do reconhecimento de 

antígenos não protéicos. As células γδ podem ainda expressar o fenótipo WC11, 

considerado população inflamatória, e o CD1, regulatório (KAMPEN et al., 2006; 

ACKERMANN; DERSCHEID; ROTH, 2010).  

Por último, os LT reguladores estão associados à manutenção da autotolerância 

imunológica e no controle das respostas autoimunes. Assim, há grande interesse no 

estudo dessas células e de sua potencial aplicação no tratamento das doenças 

autoimunes (CRUVINEL et al., 2008). As células com função imunorreguladora 

apresentam como característica básica a capacidade de produção de citocinas 

imunossupressoras, como IL-4, IL-10 e TGFβ. Atuam em uma complexa rede de 

mecanismos reguladores destinados a assegurar a modulação das respostas 
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imunológicas frente aos diversos antígenos provenientes de agentes infecciosos, 

tumores, aloantígenos, autoantígenos e alérgenos (MESQUITA JÚNIOR et al., 2010). 

 

 

2.3 MATURIDADE IMUNE 

 

 

A maturidade imunológica geral evolui gradualmente favorecendo a maior 

susceptibilidade a doenças nos primeiros 30 dias de vida de bezerros (BENESI, 1993). 

O principal desafio desta fase é a adaptação do recém-nascido à vida extrauterina por 

meio de mecanismos fisiológicos, entre eles, o sistema imune coordenado por células, 

tecidos, órgãos e moléculas para a eliminação de agentes estranhos ao sistema, com a 

finalidade de manter a homeostasia (HAUSER; KOOB; ROTH, 1986; WONG; 

YEATES, 1990; YEO et al., 1993). 

Apesar de todos os componentes essenciais do sistema imunológico estarem 

presentes em recém-nascidos no nascimento, muitos dos componentes não são 

totalmente funcionais até, pelo menos, 2 a 4 semanas de idade e podem continuar a 

desenvolver até a puberdade (REBER et al., 2006).  

A produção de progesterona, prostaglandina E2, e citocinas (por exemplo, IL-4 e 

IL-10) pela placenta suprime as respostas mediadas por células (Th1). Em contraste, 

estes mediadores promovem a resposta Th2 e a produção de anticorpos (MOREIN; 

ABUSUGRA; BLOMQVIST, 2002).  

A evolução progressiva da maturidade imune foi considerada máxima na 

puberdade, por volta dos seis meses de idade (SCHELCHER, 2012). Cortese (2009) 

afirmou que a maturidade ocorre entre o quinto e oitavo mês de vida dos bezerros. 

Segundo Schelcher (1997), durante os primeiros meses de vida, ocorre a 

oscilação de subpopulações de linfócitos no sangue e provenientes de lavado 

broncoalveolar (LBA) avaliados por imunofenotipagem. A concentração de células B 

no sangue parece aumentar cinco vezes entre o nascimento e o primeiro mês de vida 

(ABELLA-BOURGES, 1994; KAMPEN et al., 2006) contudo, a resposta de células T 

parece ser reduzida nesse período (FOSSUM; LARSSON; MATSSON, 1986; 

NAGAHATA et al., 1991).  

Apesar disso, bezerros de um mês de idade demonstraram capacidade para ativar 

resposta imune local. Constatou-se nestes, o aumento dos teores de imunoglobulinas na 
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região broncoalveolar, por uma produção local ativa ou transferência seletiva a partir do 

soro conforme o trato respiratório foi submetido a desafio ambiental (BERTAGNON et 

al., 2007).  

 Agregando o estudo anterior, Kalina, Woolums e Gershwin (2005) avaliaram os 

níveis de anticorpos (IgG1, IgG2 e IgA) no LBA de bezerros entre o primeiro e o 

segundo mês de idade vacinados contra VSRB inativado com formalina. Estes autores 

referiram que os animais vacinados tinham níveis significativamente mais elevados de 

IgG1-VSRB específica no LBA antes da infecção, indicando que a presença prévia do 

anticorpo no pulmão correspondeu a uma maior proteção após desafios.  

Platt et al. (2009) concluíram que vacinas virais atenuadas contendo VSRB, 

VDVB tipos 1 e 2, HVB e PI-3 induziram resposta principalmente celular mediada por 

LT após exposição ao virus, quando administradas no primeiro mês de vida de bezerros. 

Enquanto que Grell et al. (2005) e Antonis et al. (2010) observaram maior produção de 

anticorpos específicos e migração de neutrófilos mais intensa no pulmão após desafio 

intranasal com cepa de VSRB em animais mais velhos, entre um mês e meio a dois, do 

que em neonatos. 

Para que o animal possa ser capaz de combater uma infecção, as células não só 

devem estar presentes, mas também ativas funcionalmente (PAAPE et al., 2003; 

NAUSEEF; CLARK, 2010; GONÇALVES et al., 2011). A resposta neutrofílica já é 

efetiva desde o primeiro mês de vida, porém a produção de espécies reativas de 

oxigênio apresenta um aumento contínuo até o quarto mês de vida de bezerros 

(KAMPEN et al., 2006; COSTA et al., 2008). Foi demonstrado, que a maturação de 

fagócitos mononucleares alveolares aumentou até a terceira semana de vida de bezerros 

quando os valores de fagocitose de bactérias foi maior, e a partir desse momento os 

valores decresceram (BATISTA et al., 2012). 

 

 
 

 

2.4 VACINAS DISPONÍVEIS 

 

 

 Existem mais de 80 vacinas comercialmente disponíveis no mundo contra 

agentes associados ao CDRB. São classificadas de acordo com sua composição que 

pode variar entre: a) agentes virais vivos modificados (MLV) contendo somente um ou 
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os quatro vírus VSRB, VDVB, HVB e PI-3; b) vírus mortos contendo um a quatro dos 

vírus; c) combinação de vírus morto com MLV contendo três ou quatro vírus; d) vacinas 

combinadas com dois a quatro vírus com uma ou mais cepas bacterianas; e) combinação 

de vírus respiratório com reprodutivo; f) composição de sobrenadante e extrato de 

superfície de bactérias; g) bacterinas (BOWLAND; SHEWEN, 2000; VALARCHER; 

HÄGGLUND, 2012; MERCK, 2015). Todas as indicações de administração são pela 

via intramuscular ou subcutânea, com exceção de três delas que são preconizadas a via 

intranasal, uma contendo somente o HVB-1 e PI-3, outra contendo as bactérias P. 

multocida e M. haemolitica, e outra contendo os vírus VSRB, VDVB-1 e 2, HVB-1 e 

PI-3 vivos modificados, porém não disponíveis no Brasil. No país estão acessíveis 

somente as vacinas descritas no quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Vacinas atualmente disponíveis contra agentes associados à Doença Respiratória Bovina 

Produto Empresa Agentes Via 

CattleMaster 4 Zoetis Amostras vivas de HVB-1, PI-3 e VSRB e morta de VDVB IM 

CattleMaster 

4 + L5 

Zoetis Amostras vivas quimicamente alteradas de HVB-1 e PI-3 associado 

com amostra viva modificada de VSRB, mais o diluente composto de 

combinação inativada de amostras citopáticas e não citopáticas do 

VDVB e culturas inativadas dos cinco sorotipos de Leptospira 

IM 

CattleMaster 

GOLD FP 

5/L5 

Zoetis Amostras vivas quimicamente alteradas de HVB-1 e PI-3 associado 

com amostra viva modificada de VSRB, mais uma preparação líquida 

e com adjuvante do VDVB (tipos 1 e 2) inativado e culturas 

inativadas dos cinco sorotipos de Leptospira 

SC 

Hiprabovis 4 Hipra Amostras inativadas de HVB-1, PI-3, VDBV e viva de VSRB IM/

SC 

Fonte: (SINDAN, 2016) 

IM: intramuscular; SC: subcutânea 

 

 

2.5 VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

As vias mais usuais de vacinação são intramuscular e subcutânea, ideais para se 

evitar doenças em que a imunidade sistêmica é a principal, entretanto, existem casos em 

que a imunidade local deve ser preconizada, se adequando a administração da vacina em 

sítios de potenciais invasões, como a via intranasal para doenças do sistema respiratório 

(TIZARD, 2014). 
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As vacinas MLV contra os vírus VDVB, HVB, PI-3 e VSRB estão 

comercialmente disponíveis para a prevenção e controle de infecções associadas a esses 

vírus (DHEIN; GORHAM, 1986; ELLIS et al., 2007; MEYER; DEPLANCHE; 

SCHELCHER, 2008; WOOLUMS et al., 2013) e a sua maioria tem indicação de 

administração por via subcutânea ou intramuscular, e são capazes de induzir proteção 

imunológica contra os vírus, assim como o controle de doenças respiratórias associadas 

a esses vírus (XUE et al., 2010; SILVA, 2015). Dentro do programa de imunização 

atual para a maioria dos produtores de gado, as vacinas com MLV são utilizadas por via 

parenteral em bovinos de três a seis meses de idade, quando a imunidade materna 

proveniente da ingestão do colostro diminui a tal ponto que pode não interferir sobre a 

imunização (XUE et al., 2010; BACCILI et al., 2015)  

No entanto, estratégias de vacinação de mucosas contra antígenos causadores do 

CDRB têm sido relatadas e mostraram ser eficazes apresentando vantagens em relação 

às que utilizam a via parenteral. Os resultados obtidos com a utilização da imunização 

intranasal (mucosa) indicam que esta via é capaz de preparar com sucesso o sistema 

imune do bezerro jovem mesmo quando na presença de anticorpos maternos 

(WOOLUMS et al., 2004; ELLIS et al., 2007). Além disso, os antígenos absorvidos por 

via mucosa são mais propensos a prevenir a infecção (WEST et al., 2000; PLATT et al., 

2009). Isto é especialmente verdadeiro para HVB, PI-3 e VSRB, uma vez que estes 

vírus infectam e replicam em células epiteliais de mucosa (GONÇALVES et al., 1993; 

HICKEY; DRENNAN; EARLEY, 2003).  

Para proteger o corpo, um mecanismo de defesa bem equipado está presente na 

pele e ao longo de muitos revestimentos de mucosas: tecido linfoide associado à pele e 

de tecido linfóide associado à mucosa (MALT), respectivamente (KUPER et al., 1992; 

LIEBLER-TENORIO; PABST, 2006). 

De acordo com as características anatômicas e fisiológicas das diferentes 

mucosas, o MALT pode ainda ser específico para o tecido linfoide associado ao 

intestino, MALT-gástrico, NALT, tecido linfoide associado à laringe, tecido linfoide 

associado à traqueia, tecido linfoide associado aos brônquios, tecido linfoide associado 

à conjuntiva, tecido linfoide associado ao ducto salivar, tecido linfoide associado ao 

ducto lacrimal, e tecido linfoide associado ao vascular (CASTELEYN, 2010).  
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Em bovinos, o NALT foi descrito pela primeira vez em 1992 (SCHUH; 

OLIPHANT, 1992), encontrado na entrada da faringe e equivalentes ao anel de 

Waldeyer em humanos (REBELATTO; MEAD; HOGENESCH, 2000). 

O antígeno em contato com a superfície linfoide estimula a produção de 

linfócitos T e B. Embora os sítios efetores sejam constituídos principalmente por lâmina 

mucosa, estroma de glândulas exócrinas e epitélio de superfície, são locais onde 

anticorpos e células do sistema imunológico desempenham ação específica 

(BRANDTZAEG et al., 2008; WANG et al., 2014) 

Dessa forma, o NALT tem sido considerado como local interessante para a 

apresentação de antígenos vacinais por meio da vacinação intranasal a fim de induzir 

imunidade específica ao antígeno tanto na cavidade oral, como no trato respiratório 

(TANAKA et al., 2007; KAVANAGH et al., 2013; LAMICHHANE; AZEGAMIA; 

KIYONOA, 2014). Bovinos infectados com o vírus da Febre Aftosa (Aphthae 

epizooticae) mostraram a expressão aumentada do receptor de tipo Toll-4 em NALT, 

indicando a importância do IFN tipo I em respostas NALT contra a doença (ZHANG et 

al., 2006). 

O estudo do NALT em bovinos e os mecanismos de indução da resposta imune 

nesse tecido linfoide, foi sugerido como recurso para a possibilidade de formular uma 

estratégia de vacinação intranasal que maximiza a resposta imunológica de mucosa e 

sistêmica contra patógenos respiratórios (REBELATTO; MEAD; HOGENESCH, 2000) 

 
 

 

2.6 RESPOSTA VACINAL 

 

 

Embora os princípios da vacinação sejam conhecidos há muitos anos, as vacinas 

e os procedimentos para vacinação estão em constante evolução, uma vez que buscamos 

melhorias na sua eficácia e segurança. As primeiras vacinas veterinárias frequentemente 

apresentavam eficácia limitada e induziam efeitos adversos graves, mas considerados 

aceitáveis quando comparados aos riscos de se contrair a doença. Deve-se sempre 

assegurar que os riscos da vacinação não excedam àqueles associados às chances de se 

contrair a própria doença (MARTIN et al., 1980; ROTH; KAEBERLE, 1983; 

RIDPATH; BOLIN, 1995; STRASSER et al., 2003; RIDPATH, 2013; TIZARD, 2014). 
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Os mecanismos gerais de resposta imune à vacinação têm sido alvo de revisões 

(DHEIN; GORHAM, 1986; LAMBERT; LIU; SIEGRIST, 2005; CHASE; HURLEY; 

REBER, 2008; STOKKA; GOLDSMITH, 2015) e livros (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2012; TIZARD, 2014).  

A resposta imunológica de um animal à vacinação é semelhante a sua resposta à 

doença viral natural e envolve tanto aspectos específicos como inespecíficos do sistema 

imune, sendo o inespecífico em parte representado por células fagocíticas tais como 

neutrófilos e macrófagos. Os macrófagos são responsáveis pelo processamento do 

antígeno vacinal antes da apresentação às células responsáveis pela imunidade 

específica. O sistema imune específico envolve dois tipos de células, LB e LT, porém 

há substancial interdependência entre os dois tipos de células e entre os sistemas imunes 

específico e não específico (DHEIN; GORHAM, 1986; SIEGRIST, 2008; AMANNA; 

SLIFKA, 2011; DOU et al., 2015). 

O revestimento da mucosa é a primeira barreira e parte do sistema imune inato, 

porém quando esta barreira é rompida já que as células que revestem a mucosa têm 

como principais funções absorção e secreção, outros mecanismos são envolvidos. 

Células sentinelas do sistema imunológico próximas à invasão, como macrófagos e 

neutrófilos, reconhecem os patógenos por meio dos TLR e alertam o sistema imunitário 

adaptativo que um antígeno foi detectado. Uma vez que um antígeno é detectado e 

fagocitado, o processo interno é iniciado. O antígeno é apresentado a células T 

auxiliares (Th1, Th2) via receptores do MHC para dirigir a resposta imune. Em animais 

sem prévia exposição esta função é impulsionada principalmente por células dendríticas 

que são capazes de apresentar antígenos por meio tanto de receptores MHC I como II. A 

definição de qual receptor MHC e tipo celular (Th1, Th2), vai resultar em qual resposta 

imune será conduzida: resposta mediada por células, resposta humoral, ou ambas as 

respostas efetoras (HUSSELL; OPENSHAW, 1998; HOLLING; SCHOOTEN; VAN 

DEN ELSEN, 2004; STOKKA; GOLDSMITH, 2015). 

As infecções virais e vacinas destinadas a induzir uma resposta imune protetora 

devem conduzir a resposta Th1, uma vez que os vírus são intracelulares, e portanto uma 

resposta desviada para o padrão Th2 pode ser prejudicial (GERSHWIN, 2012). No 

entanto, a produção hormonal e de citocinas anti-inflamatórias pela placenta suprime as 

respostas mediadas por células (Th1), promovendo a resposta humoral (Th2) para 

produção de anticorpos (MOREIN; ABUSUGRA; BLOMQVIST, 2002).  
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Estratégias de vacina capazes de contornar o desvio Th2 neonatal têm sido 

estudadas por meio da utilização de adjuvantes de baixa toxicidade desenvolvidos para 

induzir fortes respostas Th1 (BARRIOS et al., 1996; MOREIN; ABUSUGRA; 

BLOMQVIST, 2002). 

Nesse ponto, as vacinas administradas pelas vias intranasal ou oral induzem a 

produção de IgA local via NALT e o desenvolvimento de imunidade mediada por 

células específicas nos tratos respiratório e gastrointestinal, respectivamente. A IgA 

local protege contra a invasão de agentes infecciosos e é um benefício significativo em 

doenças que envolvem principalmente estas áreas (DHEIN; GORHAM, 1986; 

KIMMAN; WESTENBRINK; STRAVER, 1989; HALL et al., 1991; HERITAGE et al., 

1997, 1998; ANDOH et al., 2002; HISHIKI et al., 2004). 

O foco principal dos programas de saúde preventiva em bezerros jovens é a 

utilização de vacinas respiratórias para estimular respostas imunes protetoras. Um 

calendário de vacinação comum para bezerros é administrar a vacina viral respiratória 

juntamente com um componente bacteriano (STEP et al., 2008).  

Assim, estratégias de vacina podem incluir até 10 diferentes antígenos dados 

simultaneamente, o que incita à seguinte pergunta: todos os animais dentro de um grupo 

são capazes de responder igualmente a esse número de antígenos incorporados ao 

mesmo tempo ou determinados antígenos interferem ou afetam negativamente a 

resposta aos outros antígenos administrados? (LIU; LEHMKUHL; KAEBERLE, 1999; 

MAWHINNEY; BURROWS, 2005; STOKKA; GOLDSMITH, 2015). 

Dentre os antígenos vacinais, bactérias associadas ao CDRB como Mannheimia 

haemolytica e Histophilus somni, e ainda Clostridium fetus e sorovares de Leptospira 

são componentes de algumas vacinas utilizadas na prevenção do CDRB (BOWLAND; 

SHEWEN, 2000). Estudos têm demonstrado a importância da leucotoxina (Lkt) na 

patogênese e a correlação entre a presença de anticorpos anti-Lkt no soro e proteção 

contra a pneumonia, apesar de sugerirem que a presença dos anticorpos não é suficiente 

por si só para proporcionar imunidade (SHEWEN; WILKIE, 1988; JEYASEELAN; 

SREEVATSAN; MAHESWARAN, 2002). 

Baseado nisso, a vacinação intranasal foi ligada a mudanças significativa na Lkt 

IgA específica em secreções nasais de bezerros de quatro semanas utilizando complexo 

imuno estimulante (ISCOMs), o que é particularmente importante dada a correlação 

entre IgA nasal, Lkt e proteção (SHEWEN et al., 2009). Tal aspecto, chama a atenção 
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sobre a influência do tipo de adjuvante utilizado na vacina com a resposta vacinal, no 

qual o composto Quil-A formador do adjuvante tipo ISCOM tem sido considerado 

atraente por promover respostas tanto via anticorpos como celulares numa variedade de 

modelos animais experimentais e humanos (KENSIL, 1996; NORDENGRAHN et al., 

1996; SASAKI et al., 1998; SMITH et al., 1999; SPICKLER; ROTH, 2003; 

HÄGGLUND et al., 2004; SANDERS et al., 2005; COFFMAN; SHER; SEDER, 2010). 

Em todos os animais após a vacinação, há expansão nas populações clonais de 

células T e B (Figura 1). Os requisitos de uma boa resposta imune são que esta 

expansão clonal pare e que um processo ativo de morte celular (apoptose) ocorra. Este 

processo permite o descarte de células possivelmente pouco responsivas ou até mesmo 

causadoras de autoimunidade (WAGNER, 2007). Todo o processo de vacinação para 

atingir a homeostase leva pelo menos três semanas para o desenvolvimento de uma 

resposta primária, que pode então ser impulsionado para se obter uma resposta 

secundária satisfatória (CHASE; HURLEY; REBER, 2008). 

 

 

Figura 1 - A importância do sincronismo vacinal e a resposta ao reforço  

 

FONTE: Adaptado de Chase, Hurley e Reber (2008) 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

  

 

 O presente estudo buscou comparar a resposta imune humoral e mediada por células, 

local e sistêmica, entre bezerros primovacinados intranasalmente aos 15 e 45 dias de vida com 

vacina polivalente contendo vírus sincicial respiratório bovino vivo modificado, cepas 

quimicamente alteradas de herpesvirus bovino tipo 1 e vírus da parainfluenza tipo 3, e vírus 

inativado da diarreia viral bovina tipos 1 e 2, além de  culturas inativadas dos cinco sorotipos 

de Leptospira spp e adjuvante Quil-A.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Avaliar a interferência da vacinação intranasal no estado geral dos bezerros de 

diferentes idades, por meio de exame físico, hemograma e broncoscopia; 

 Comparar a dinâmica da resposta à vacinação intranasal em diferentes idades sobre a 

quantificação das populações leucocitárias no sangue e no LBA, capacidade fagocítica e 

microbicida em células CD14
+
 sanguíneas e no LBA, e em leucócitos CH138

+
 sanguíneos; 

 Investigar a influência da vacinação intranasal na imunidade humoral por meio de 

detecção de anticorpos específicos no sangue dos animais de diferentes idades. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O projeto desenvolvido foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo, em 

28 de novembro de 2012, protocolado sob o nº 2799/2012. 

 

 

4.1 ANIMAIS UTILIZADOS  

 

 

Foram utilizados 16 bezerros machos, da raça Holandesa, sadios e provenientes de 

duas propriedades próximas à cidade de São Paulo. Os animais receberam na propriedade 

cerca de 2 litros de colostro da própria mãe em mamadeira até 6 horas após o nascimento e 

foram encaminhados a FMVZ de 12 a 48 horas após o nascimento.  

 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO AMOSTRAL 

 

 

Foi utilizada como critério de inclusão amostral a adequada transferência de 

imunidade passiva, baseado nos valores de proteína sérica total (GORNALL; BARDAWILL; 

DAVID, 1949) e teste de aglutinação por glutaraldeído com soro sanguíneo (CHARLES; 

CAMPOS; LIZIERE, 1994).  

Para inclusão, era realizado o hemograma (BIRGEL, 1982), e os animais eram 

submetidos ao exame físico (DIRKSEN; GRUNDER; STOBER, 1993) antes de entrar no 

experimento, com avaliação do estado geral do animal, e aferição dos parâmetros de 

frequências cardíaca e respiratória, temperatura, motilidade intestinal, coloração de mucosas e 

palpação de linfonodos. Caso alguma alteração fosse encontrada, o animal era excluído. 
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4.3 VACINA 

 

 

Foi utilizada a vacina
1
 polivalente composta por uma preparação liofilizada de cepas 

quimicamente alteradas, termossensíveis, do HVB-1, PI-3 e VSRB vivo modificado, mais 

uma preparação líquida e com adjuvante Quil-A de VBVD tipos 1 e 2 inativados e culturas 

inativadas dos cinco sorotipos de Leptospira (canicola, grippotyphosa, hardjo, 

icterohaemorrhagiae e pomona).comercialmente disponível no Brasil semelhante a utilizada 

por Ellis et al. (2007); Ellis, Gow e Goji (2010) e Woolums et al. (2013).  

 

 

4.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 Foi realizado um estudo aleatório, onde 16 bezerros foram mantidos em baias 

individuais e acompanhados desde um a dois dias de idade (d) até 87 d. A limpeza e 

desinfecção do local eram realizadas diariamente e repetida sempre que necessário, com a 

utilização de solução de hipoclorito (10 %) e formaldeído (7,99 %). Durante o dia os animais 

permaneciam soltos em local cimentado e com incidência de sol (Figura 2) e à noite eram 

alocados em baias individuais ou em duplas com cama de maravalha. 

 

 

Figura 2 - Espaço reservado para os bezerros durante o dia - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

 

                                                           
1
 CattleMaster Gold®, Zoetis. 
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A partir do dia que chegaram na FMVZ, os bezerros foram adaptados à dieta por meio 

da administração de colostro congelado e leite em pó
2
. No primeiro dia, os animais receberam 

dois litros de colostro aquecido em banho-maria a temperatura média de 60 
o
C duas vezes ao 

dia (BITTAR; FERREIRA, 2006). Nos dias subsequentes, era realizada a diluição fracionada 

de 4:1 (quatro partes de colostro para uma de leite); 2:1; 1:1; 0,5:1 e finalmente o leite puro. 

Os animais receberam dois litros leite e ração
3
 para bezerros duas vezes por dia, e água ad 

libitum. A partir da oitava semana de vida, eles foram desmamados e alimentados com feno 

de tifton, 700 g a 1 kg de ração duas vezes por dia e sal mineral
4
. 

 Os animais foram alocados em três grupos, conforme o quadro 2, cada um com cinco 

animais, sendo o grupo controle, composto de animais que não foram imunizados, e os grupos 

A (GA) e B (GB) compostos por animais que foram vacinados em idades distintas. Ambas as 

vacinações foram prematuras, no entanto um protocolo foi iniciado aos 15 dias de vida e o 

outro aos 45 dias. Os momentos do grupo controle serviram de parâmetro para os três 

momentos dos grupos GA e GB (Figura 3). O primeiro momento dos animais do grupo 

controle foi aos 15 dias de vida, sendo os momentos subsequentes definidos de acordo com as 

idades dos grupos GA e GB.  

 Os bezerros dos grupos GA e GB receberam intranasalmente 1 mL da vacina no 

momento 1 (M1), como realizado por Xue et al. (2010) e Ellis, Gow e Goji (2010), sendo que 

os animais do GA foram primovacinados aos 15 d, enquanto que os do GB, com 45 d. A 

segunda dose da vacina (M2) foi realizada 21 dias após a primeira e a terceira e última coleta 

de GA e GB (M3) aconteceu após 21 dias da segunda dose vacinal. As idades dos bezerros à 

primeira dose vacinal correspondem àquelas definidas por Ellis et al. (2007). Nos momentos 

foram realizadas coletas de sangue e de LBA, este obtido por meio de endoscopia.  

 

 
Quadro 2 - Grupos experimentais - São Paulo – 2013 

Controles (CTLA/CTLB) 

N = 5 

GA (aos 15 dias de idade) 

N = 6 

GB (aos 45 dias de idade) 

N = 5 

Sem vacinação 

 

Sem vacinação 

1
a 
dose vacinal aos 15 dias de idade 

2
a
 dose vacinal 21 dias após a 

primeira 

1
a 
dose vacinal aos 45 dias de idade 

2
a
 dose vacinal 21 dias após a 

primeira 

Fonte: Gomes (2013) 
GA: grupo A; GB: grupo B; CTLA: grupo controle de GA; CTLB grupo controle de GB 

 
  

                                                           
2
 Piracanjuba® 

3
 Geramilk Bezerra®, 40kg - Presence 

4
 Purina Gold® com 30kg - Purina   
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Figura 3 - Diagrama representativo do experimento - São Paulo – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 

 

 

 

4.4.1 Exame clínico e exame específico do sistema respiratório 

 

 

Durante o período experimental os animais foram avaliados diariamente pelos 

métodos semiológicos classicamente preconizados por Dirksen, Grunder e Stober (1993), na 

qual foram realizadas as avaliações das funções vitais constituídas por frequências respiratória 

e cardíaca, temperatura corporal, movimentos ruminais, estado de hidratação, coloração das 

mucosas aparentes e palpação de linfonodos. Na sequência, estes animais foram submetidos 

ao exame físico específico do sistema respiratório, empregando-se os seguintes métodos 

semiológicos: inspeção direta, palpação, percussão e auscultação (GONÇALVES; FEITOSA, 

2008) como parte do exame específico do sistema respiratório, foi realizada a inspeção 

indireta do sistema respiratório de acordo com Batista et al. (2012), por meio de broncoscopia, 

utilizando um videogastroscópio flexível
5
, com 8,2 mm de diâmetro e comprimento de 

trabalho de 1100 mm, acoplado a uma processadora de imagens com fonte de luz
6
. 

De acordo com estudo realizado pela Universidade de Wisconsin, EUA (UW, 2015) 

foram definidos escores para se avaliar a quantidade de secreção pulmonar encontrada por 

meio da endoscopia (Quadro 3). 

 

 

 

  

                                                           
5
 EG-250PE5, Fujinon®  

6
 System 2200 Processador, Fujinon®   

57 

M3 GA 

M3 CTLA 

 

66 

2a dose vacinal GB 

M2 GB 

M2 CTLB 

45 

1a dose vacinal GB 

M1 GB 

M1 CLTB 

36 

2ª dose vacinal GA 

M2 GA 

M2 CTLA 

15 

1a dose vacinal GA 

M1 GA 

M1 CTLA 

 

GA: grupo A 

GB: grupo B 

CTLA: bezerros não vacinados - controle de GA      

CTLB: bezerros não vacinados - controle de GB 

Dias de idade 

    87 

M3 GB 

M3 CTLB 

 

M1: primeira amostra 

M2: segunda amostra 

M3: terceira amostra 
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Quadro 3 - Escore de secreção pulmonar de bezerros avaliados por endoscopia – São Paulo – 2013 
0 1 2 3 

Secreção serosa normal Pequena quantidade se 

secreção mucosa 

Moderada quantidade de 

secreção mucosa 

Grande quantidade de 

secreção mucosa ou 

mucopurulenta 

Fonte: Gomes (2013) 

 

 

4.5 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

Foram realizadas as coletas de sangue e LBA nos animais do três grupos GA, GB e 

controle no três momentos experimentais M1, M2 e M3. 

 

 

4.5.1 Coleta de sangue 

 

 

 A coleta de sangue venoso foi realizada por punção da veia jugular externa, com anti-

sepsia prévia, utilizando tubos de coleta à vácuo com anticoagulante (ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) e heparina) e sem anticoagulante. Com a amostra de sangue com EDTA 

foi realizado o leucograma (BIRGEL, 1982; WOOD; QUIROZ - ROCHA, 2010), enquanto 

que o sangue com heparina foi utilizado para a imunofenotipagem linfocítica e função celular. 

As amostras de sangue sem anticoagulante foram utilizadas para obtenção do soro sanguíneo 

para a pesquisa de anticorpos antivirais neutralizantes e específicos e anticorpos 

antibacterianos. 

 

 

4.5.2 Coleta de lavado broncoalveolar 

 

 

O LBA foi obtido por meio de endoscopia, segundo a técnica preconizada por Allen et 

al. (1992) e Batista et al. (2012). Os bezerros permaneceram por 12 horas em jejum sólido, 

foram sedados com 0,02 mg/kg de xilazina
7
 por via intramuscular, e contidos em decúbito 

lateral. O videogastroscópio flexível foi introduzido pela narina até a região dos brônquios, 

pelo qual três alíquotas de 20 mL cada de solução fisiológica 0,9 % estéril, a temperatura 

                                                           
7
 Rompun®2%, Bayer Sapude Animal 
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ambiente, foram injetadas pelo canal de trabalho nos brônquios, direito e esquerdo, e 

posteriormente succionadas por bomba a vácuo.  

Após o procedimento, o aparelho logo após ser higienizado interior e exteriormente 

com produto adequado
8
 conforme indicado pelo fabricante, permanecia submerso por 30 

minutos em solução
9
 de ortoftalaldeído a 0,55 % para sua completa desinfecção. 

 

 

4.5.2.1 Isolamento da suspensão celular do LBA 
 

 

No laboratório, as amostras de LBA foram centrifugadas
10

 a 1000 x g por 15 minutos 

(4 °C). Após a centrifugação, o sobrenadante foi armazenado em tubos cônicos e congelado 

para posterior quantificação de imunoglobulinas. O botão celular, conservado na superfície 

inferior do frasco, foi removido através de aspersão cuidadosa de aproximadamente 30 mL de 

PBS
11

. A centrifugação foi repetida desta vez a 400 x g por 10 minutos (4 °C). Após 

desprezar o sobrenadante, as células foram ressuspendidas em um mL de meio de cultivo 

celular (RPMI 1640)
12

 enriquecido com Soro Fetal Bovino (SFB)
13

 10 % (KOESS; 

HAMANN, 2008). 

 

 
 

4.5.2.2 Viabilidade e concentração celular das amostras de LBA 

 

 

A suspensão celular foi submetida à contagem e viabilidade celular com 80 a 90%, 

realizada na câmara de Neubauer, avaliada pela exclusão do azul de Trypan. Em seguida, a 

suspensão celular foi ajustada para 2 x 10
6
 células viáveis/mL para a realização das provas 

imunológicas e citológicas. 

 

  

                                                           
8
 Detergente EnzimáticoRiozyme Gold IV® - Rioquimica 

9
 CIDEX® OPA - Johnson & Johnson 

10
 Eppendorf® Centrifuge 5810R   

11
 Phosphate Buffered Saline – Tampão Fosfato Salino 

12
 Roswell Park Memorial Institute – RPMI 1640 Sigma® R7638 

13
 Vitrocell – Campinas, SP 
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4.6 ANÁLISES LABORATORIAIS 

  

 

 As análises laboratoriais consistiram de leucograma, avaliação citológica do LBA, 

imunofenotipagem dos leucócitos sanguíneos e pulmonares e avaliação funcional dos 

fagócitos sanguíneos e pulmonares por citometria de fluxo, detecção de anticorpos séricos 

antivirais neutralizantes e específicos, antibacterianos e mensuração da concentração de IgA 

no LBA. 

 

 

4.6.1 Leucograma 

 

 

O número total de leucócitos por µL foi mensurado por meio de contador automático 

de partículas
14

. A contagem diferencial foi feita por esfregaços sanguíneos corados com 

corante de Rosenfeld; para a diferenciação do padrão leucocitário ao microscópio óptico
15

, 

com objetiva de imersão, sendo identificados e contados 100 leucócitos (BIRGEL, 1982). 

 

 
4.6.2 Avaliação citológica do LBA 

 

 

As células foram recuperadas de acordo com o protocolo descrito nos itens 4.5.2.1 e 

4.5.2.2 Após o ajuste da concentração celular, 200 μL da suspenção foi adicionado na lâmina 

com suporte. As lâminas foram centrifugadas, utilizando uma citocentrífuga
16

, a 28 x g por 6 

minutos. As lâminas foram fixadas em Metanol P.A. durante cinco minutos, e coradas com 

corante de Rosenfeld. 

Para a contagem diferencial das células do LBA, utilizou-se um microscópio 

óptico
49

, e um contador automático Leucotron
®

 T-P. Foram contadas 300 células, em um 

aumento de 1000x com óleo de imersão, diferenciando entre monócitos, macrófagos, 

macrófagos binucleados, células gigantes, neutrófilos segmentado, linfócitos, basófilos, 

eosinófilos, de acordo com Gonçalves (1997). 

 

 

                                                           
14

 ABC Vet® Marca ABXTM HORIBA, Montpellier, França 
15

 Nikon® ECLIPSE E200 
16Cytospin 3 SHANDON® 
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4.6.3 Avaliação funcional dos fagócitos sanguíneos e pulmonares 

 

 

O metabolismo oxidativo foi avaliado por meio da oxidação intracelular de 2,7-

diacetato de diclorofluoresceína
17

 (DCFH-DA) em diclorofluoresceína (DCFH) aferindo-se 

indiretamente a produção intracelular de ERO conforme descrito por Hirabayashi, Tamiuchi e 

Kobayshi (1985) e Kobzik, Godleski e Brain (1990) (Quadro 3). Para a realização do ensaio 

da fagocitose com multiplicidade de infecção igual a 120, foi necessária a conjugação de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli (O98:H28) a iodeto de propídio
18

 

(PI) conforme Hasui, Hirabayashi e Yohnosuke (1989) e modificado por Souza (2010)  e 

Batista (BATISTA et al., 2012) (Quadro 4). 

Os ensaios foram realizados em tubos de polipropileno para citometria de fluxo. Em 

cada tubo foi adicionado 100 μL de sangue ou de LBA de cada animal e incubado
19

 a 37 °C 

por 30 minutos com 200 μL de 2’,7’ DCFH-DA (0,3 mM) ou com 100 μL de Staphylococcus 

aureus conjugado a PI (Sa-PI) ou com 100 μL de Escherichia coli conjugada a iodeto de 

propídio (Ec-PI) a concentração de 25 x 10
6
 bactérias/mL. 

Após o período de incubação, as reações foram interrompidas pela adição de 2.000 

μL de solução gelada de EDTA (3 mM), em seguida os tubos foram centrifugados a 250 x g 

por oito minutos (4 °C). Após desprezar o sobrenadante e homogeneizar as amostras, 

procedeu-se a lise hipotônica das hemácias com solução salina (0,2 % e 1,6 %) e nova 

centrifugação, em seguida foram adicionados os anticorpos para a identificação das 

populações leucocitárias avaliadas por citometria de fluxo
20

. 

 

 

4.6.4 Imunofenotipagem dos leucócitos sanguíneos e pulmonares 

 

 

A expressão das moléculas de CD14, CD4 e CD8 foram avaliadas em leucócitos 

sanguíneos e do LBA e de CH138 e CD3 nos leucócitos sanguíneos por citometria de fluxo, 

analisando-se 20 mil (sangue) e 10 a 15 mil (LBA) eventos, com a utilização de anticorpos 

monoclonais anti-CH138, anti-CD14, anti-CD3, anti-CD4 e anti-CD8 marcados com 

fluorescência (Quadro 4). 

                                                           
17 Sigma Aldrich, St. Louis, nº cat. D6883 
18

Sigma Aldrich, St. Louis, nº cat. P4170 
19 Banho-Maria – Modelo 102, Marca Fanen Ltda® - São Paulo – SP. 
20 FACSCaliburTM  - Becton Dickinson Immunocytometry SystemTM, San Diego, EUA. 
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Todos os anticorpos primários e secundários utilizados no experimento foram titulados 

para otimizar os resultados obtidos. O título inicial foi o recomendado pela empresa fabricante 

e este, foi sendo diluído da seguinte forma: 1; 1:2; 1:4. Os dados foram adquiridos por 

citometria e analisados para a determinação do melhor título a ser utilizado.  

Inicialmente as células foram incubadas com o anticorpo primário por 30 minutos a 

temperatura ambiente. Passado o período de incubação, foi realizada a lavagem das células 

com 1000 μL de tampão fosfato-salino (PBS) gelado e centrifugado a 250 x g por 8 minutos 

(4 °C). Após desprezar o sobrenadante foi feita a marcação com anticorpo secundário por 30 

minutos a temperatura ambiente e protegidas da luminosidade. Novamente, foram 

adicionados 1000 μL de PBS gelado e centrifugado a 250 x g por 8 minutos (4 °C). Após 

desprezar o sobrenadante, as células foram ressuspendidas em 400 μL de PBS e mantidas no 

escuro para a leitura no citômetro de fluxo.  

 

Quadro 4 -  Anticorpos monoclonais primários e secundários por tubo para quantificação da produção 

intracelular de espécies reativas de oxigênio, fagocitose e imunofenotipagem das amostras de LBA 

no Citômetro de fluxo (FACSCalibur
TM

) - São Paulo – 2013 

Calibração 

A - Só células 

B - Células + DCFH 

C - Células + Sa-PI  

D - Células + (CD14-IgG1
21

 + PECy-5
22

) 

E - Células + (CD8-IgM
23

 + APC
24

) 

F - Células + (CD14-IgG1 + FITC
25

) 

G - Células + (CD4-IgG2
26

 + PE
27

) 

Experimento Sangue Experimento LBA 

H - Células + DCFH + (CD14-IgG1 + PECy-5) + 

(CH138-IgM
28

 + APC) 

H - Células + DCFH + (CD14-IgG1 + PECy-5) 

I - Células + Sa-PI + (CD14-IgG1 + FITC) + 

(CH138-IgM + APC) 

I - Células + Sa-PI + (CD14-IgG1 + FITC) 

J - Células + Ec-PI + (CD14-IgG1 + FITC) + 

(CH138-IgM + APC) 

J - Células + Ec-PI + (CD14-IgG1 + FITC) 

K - Células + (CD3-IgG1
29

 + FITC) + (CD4-IgG2 + 

PE) + (CD8-IgM + APC) 

K - Células + (CD4-IgG2 + PE) + (CD8-IgM + 

APC) 

Fonte: Gomes (2013) 

DCFH - diacetato de 2,7-Diclorodihidrofluoresceína; Sa-PI - Staphylococcus aureus conjugado a iodeto de 

propídio; Ec-PI – Escherichia coli conjugada a iodeto de propídio; FITC - Isotiocianato de fluoresceína; PECy5 - 

Ficoeritrina-Cianina 5; APC - Aloficocianina; PE - Ficoeritrina 

                                                           
21 Mouse anti-bovine CD14, VRMD, Pullman, EUA nº cat MM61A  
22 Life, San Diego, CA, USA, n° cat. M32018 
23 Mouse anti-bovine CD8, VRMD, Pullman, EUA nº cat BAQ111A   
24 Life, San Diego, CA, USA, n° cat. M31505 
25 Life, San Diego, CA, USA, n° cat. A10530 
26 Mouse anti-bovine CD4, VRMD, Pullman, EUA nº cat ILA11A  
27 VMRD, Pullman, USA, n° cat. ILA11A 
28 Mouse anti-bovine CH138, VMRD, Pullman, EUA, nº cat. CH138A 
29 Mouse anti-bovine CD3, VRMD, Pullman, EUA nº cat MM1A  
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4.6.5 Análise da citometria de fluxo 

 

 

As leituras das amostras foram realizadas em citômetro de fluxo
30

 conectado a um 

computador
31

 com o programa CELLQUEST®
32

. Os dados obtidos nas leituras da citometria 

de fluxo foram analisados em software próprio (Flow Jo
33

). 

 

 

4.6.5.1 Análise do sangue 

 

 

Nas amostras sanguíneas, foi desenhado o gate de células retirando-se os debris 

celulares e em seguida, as populações de granulócitos e de mononucleares foram identificadas 

dentro desse gate primeiramente por seu tamanho (Forward Scatter - FSC) e granulosidade 

(Side Scatter - SSC) (Figura 4). Das células caracterizadas como granulócitos foram avaliadas 

as porcentagens de células que expressaram CH138 (Figura 5) e das células caracterizadas 

como mononucleares foram avaliadas as porcentagens de células que expressaram CD14 

(Figura 6), CD3 (Figura 7), CD4 e CD8 (Figura 8). 

  

 

Figura 4 -  Identificação das populações de granulócitos e mononucleares (direita) a partir do gate 

de células (esquerda) do sangue de bezerros - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

 

                                                           
30

 BD FACSCalibur Flow Cytometry® - Becton, Dickinson and Company 
31

 Macintosh Apple, CA, USA   
32

 Becton Dickinson Immunocytometry Systems™ 
33

Treestar – Versão 7.6.1 para Windows.   
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Figura 5 -  Identificação da população de granulócitos CH138
+
 (esquerda) e calibração da amostra 

com o tubo branco (direita) no sangue de bezerros - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vinho se refere à expressão de CH138 APC
+
 no tubo experimental e a 

cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL4-H+ é referente à porcentagem de 

células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 -  Identificação da população de mononucleares CD14
+
 (esquerda) e calibração da amostra 

com o tubo branco (direita) no sangue de bezerros - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor verde se refere à expressão de CD14 no tubo experimental e a cor 

cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL1-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 
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Figura 7 -  Identificação da população de mononucleares CD3
+
 (esquerda) e calibração da amostra 

com o tubo branco (direita) no sangue de bezerros - São Paulo - 2013             

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor verde se refere à expressão de CD3 no tubo experimental e a cor 

cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL1-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 

 

 
Figura 8 -  Identificação da população de mononucleares CD4

+
 (R1), CD4

+
CD8

+
 (R2), CD4

-

CD8
- 
(R3) e CD4

-
CD8

+
 (R4) (esquerda) e dos tubos de calibração para os filtros 

FL2 (direita, acima) e de FL4 (direita, abaixo) no sangue de bezerros - São Paulo - 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gomes (2013) 

A porcentagem descrita como FL2-H+ e FL4-H
+
 à direita são referentes às porcentagens de 

células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esses filtros. 
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Os valores de porcentagem de células marcadas e da intensidade de fluorescência de 

produção de ERO intracelular e de fagocitose foram obtidos dentro das populações 

identificadas expressando CH138 no gate de granulócitos (Figuras 9, 10 e 11) e CD14 no gate 

de mononucleares (Figuras 12, 13 e 14). 

 

 

Figura 9 -  Identificação da população de granulócitos CH138
+
 sanguíneos de bezerros que 

produziram espécies reativas de oxigênio intracelular (esquerda) e calibração da amostra 

com o tubo branco (direita) - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor verde se refere à expressão de DCFH no tubo experimental e a cor 

cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL1-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro 

 

 

Figura 10 -  Identificação de granulócitos CH138
+
 sanguíneos de bezerros que fagocitaram bactérias 

Staphylococcus aureus (esquerda) e calibração da amostra com o tubo branco (direita) - 

São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de S. aureus
+
 no tubo experimental e a 

cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à porcentagem de 

células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 
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Figura 11 -  Identificação de granulócitos CH138
+
 sanguíneos de bezerros que fagocitaram bactérias 

Escherichia coli (esquerda) e calibração da amostra com o tubo branco (direita) - São 

Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de E. coli
+
 no tubo experimental e a cor 

cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 

 

 

 
Figura 12 -  Identificação da população de mononuclerares CD14

+
 sanguíneos de bezerros que 

produziram espécies reativas de oxigênio intracelular (esquerda) e calibração da 

amostra com o tubo branco (direita) - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor verde se refere à expressão de DCFH no tubo experimental e a cor 

cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL1-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro 
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Figura 13 -  Identificação da população de mononuclerares CD14
+
 sanguíneos de bezerros que 

fagocitaram bactérias Staphylococcus aureus (esquerda) e calibração da amostra com 

o tubo branco (direita) - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de S. aureus
+
 no tubo experimental e 

a cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à porcentagem de 

células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 

 

 

 

 

 

Figura 14 -  Identificação da população de mononuclerares CD14
+
 sanguíneos de bezerros que 

fagocitaram bactérias Escherichia coli (esquerda) e calibração da amostra com o tubo 

branco (direita) - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de E. coli+ no tubo experimental e a 

cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à porcentagem de 

células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 
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4.6.5.2 Análise do LBA 
 

 

 Nas amostras de LBA, foi desenhado o gate de células retirando-se os debris celulares 

(Figura 14) e em seguida, a identificação de neutrófilos, macrófagos vacuolizados e 

macrófagos monócitos-like dentro desse gate foi realizada como anteriormente descrito por 

Sladek e Rysanek (2010), com algumas modificações. Inicialmente, as células foram 

diferenciadas em neutrófilos, macrófagos vacuolizados e macrófagos monócitos-like pelo 

tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) (Figura 15). Após a identificação de cada população de 

leucócitos, os neutrófilos (CD14
-
) (Figura 16), macrófagos vacuolizados (CD14

+
) (Figura 17) 

e macrófagos monócitos-like (CD14
+
) (Figura 18) foram analisados com base na porcentagem 

de células marcadas.  

 

 

Figura 15 -  Identificação das populações de neutrófilos (R1), macrófagos vacuolizados (R2) e 

macrófagos monócitos-like (R3) (direita) a partir do gate de células (esquerda) do 

LBA de bezerros - São Paulo - 2013 

 
 

Fonte: Gomes (2013) 
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Figura 16 -  Identificação das populações de neutrófilos CD14
-
 (esquerda) e calibração da amostra 

com o tubo branco (direita) no LBA de bezerros - São Paulo - 2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de células CD14+ no tubo 

experimental e a cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à 

porcentagem de células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 -  Identificação das populações de macrófagos vacuolizados CD14
+
 (esquerda) e 

calibração da amostra com o tubo branco (direita) no LBA de bezerros - São Paulo - 

2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de células CD14+ no tubo 

experimental e a cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à 

porcentagem de células no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 
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Figura 18 -  Identificação das populações de macrófagos monócitos-like CD14+ (esquerda) e 

calibração da amostra com o tubo branco (direita) no LBA de bezerros - São Paulo - 

2013 

 
Fonte: Gomes (2013) 

No citograma à direita, a cor vermelha se refere à expressão de células CD14+ no tubo experimental e a 

cor cinza, no tubo branco. A porcentagem descrita como FL3-H+ é referente à porcentagem de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esse filtro. 
 

 

Das células caracterizadas como macrófagos vacuolizados foram avaliadas as 

porcentagens de células que expressaram CD4 e CD8 (Figura 19). 

 
Figura 19 -  Identificação de células expressando CD4

+
 (R1), CD4

+
CD8

+ 
(R2), CD4

-
CD8

-
 (R3) e 

CD8
+
 (R4) (esquerda) e dos tubos de calibração para os filtros FL2 (direita, acima) e de 

FL4 (direita, abaixo) no LBA de bezerros - São Paulo - 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gomes (2013) 

A porcentagem descrita como FL2-H+ e FL4-H
+
 à direita são referentes às porcentagens de células 

no tubo branco que apresentam autofluorescência para esses filtros. 
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Os valores de porcentagem de células marcadas e da intensidade de fluorescência de 

produção de ERO intracelular e de fagocitose de S. aureus e E. coli foram obtidos dentro dos 

gates de neutrófilos CD14
-
, macrófagos vacuolizados CD14

+
 e

 
macrófagos monócitos-like 

CD14
+
 de maneira semelhante ao realizados no sangue.  

 

 

4.6.6 Detecção de anticorpos  

 

 

 Foi realizada a pesquisa de anticorpos neutralizantes e específicos contra os vírus 

VSRB, VDBV, HVB e PI-3 e contra 20 sorotipos de Leptospira. No LBA, foi mensurada a 

concentração de IgA total. 

 

 

4.6.6.1 Anticorpos antivirais neutralizantes 

 

 

Por meio da técnica de virusneutralização realizada no Laboratório de Viroses dos 

Bovídeos do Instituto Biológico de São Paulo, SP, foi analisada a presença de anticorpos 

neutralizantes contra o VRSB, VDVB-1, HVB-1 e PI-3 em todos os momentos experimentais. 

Amostras de soro e de LBA a serem testadas foram descongeladas, inativadas em 

banho-maria a 56 ºC por 30 minutos, e colocadas em duplicata nas microplacas de 96 poços. 

Na primeira coluna de cada placa, foram adicionados 100 μL de meio Eagle-MEM em cada 

poço, e nas demais colunas, 50 μL, excetuando a coluna 3. As amostras em teste foram 

adicionadas nos poços das colunas 2 (50 µL) e 3 (100 µL). A partir da coluna 3 (diluição 1:2), 

foi feita a diluição seriada do material até a coluna 12 (diluição 1:1024), e após, 50 μL de 

suspensão viral ajustada a uma concentração de 200 TCID50 (50% tissue culture infective 

doses) foram adicionados nesses poços. As microplacas foram incubadas por 60 minutos em 

estufa com concentração de 5 % de CO2 à temperatura de 37 ºC. Após esse período, foram 

acrescentados 50 μL de uma suspensão de células MDBK (Madin Darby Bovine Kidney), em 

uma concentração de 3,0 x 10
5
 células/mL, em todos os poços da microplaca. Esta foi 

novamente incubada nas mesmas condições por um período de 96 horas. Realizada a leitura, a 

amostra considerada reagente pela presença de anticorpos foi aquela que neutralizou o vírus a 

partir da diluição 1:2. Amostras pareadas de cada animal foram testadas na mesma 

microplaca, e o título, expresso como o inverso da diluição capaz de neutralizar as 200 
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TCID50, foi calculado por meio de média geométrica. Após efetuadas as médias, os valores 

dos títulos foram transformados em logaritmo (log) de base 10, para melhor visualização dos 

resultados. Os valores menores que os adquiridos na primeira diluição positiva, foram 

considerados não reagentes. 

 

 

4.6.6.2 Anticorpos antivirais específicos  

  

 

Utilizando-se as amostras de soro sanguíneo foram realizadas as dosagens de 

imunoglobulinas específicas para VSRB (IgG
34

 e IgM
35

), VDVB
36

, HVB
37

 e em amostras do 

LBA foi realizado a dosagem de IgA
38

 total por ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)  

utilizando-se kits comerciais de acordo como descrito na bula. A diluição utilizada para 

mensuração da concentração de IgA no LBA foi de 1 : 2.000.  

Como os resultados do teste de VSRB-IgG são representados por cruzes de acordo 

com a absorbância, foram definidos escores numéricos para a realização da análise estatística. 

Dessa forma, o resultado negativo tem escore zero (0); uma cruz (+), escore um (1); duas 

cruzes (++), escore dois (2) e assim por diante até cinco cruzes (+++++), escore cinco (5). 

Para os resultados de VSRB-IgM, VDVB-1 e HVB-1, adotou-se escore zero (0) para 

resultados negativos e um (1) para positivos, uma vez que a interpretação dos resultados 

nesses kits não era em cruzes, mas positivo ou negativo de acordo com a absorbância. 

 

 

4.6.6.3 Anticorpos antibacterianos 

 

 

O diagnóstico sorológico da leptospirose foi realizado pela técnica de Soroaglutinação 

Microscópica (SAM) no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal 

da FMVZ da Universidade de São Paulo, de acordo com técnica utilizada por Homem et al. 

(2001).  

                                                           
34

 Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) IgG AntibodyTest Kit® - Idexx Laboratories 
35

 Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) IgM AntibodyTest Kit® - Idexx Laboratories 
36

 Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) AntibodyTest Kit® - Idexx Laboratories 
37

 Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (BOHV1) gB AntibodyTest Kit® - Idexx Laboratories 
38

 IgA (Bovine) ELISA Kit® - Bethyl Laboratories 
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Foi empregada uma coleção de antígenos composta por 20 sorotipos: australis; 

bratislava; autumnalis; butembo; castellonis; batavie; canicola; whitcombi; cynopteri; 

grippotyphosa; hebdomadis; copenhageni; icterohaemorrhagiae; javanica; panama; 

pomona; pyrogenes; hardjo; shermani; tarassovi; sentot e  guaricura. 

  

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o GraphPad Prism 5.0 software
®

 

(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). Inicialmente, foi verificada a normalidade 

da distribuição dos dados, utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para a avaliação das 

diferenças entre os grupos aplicou-se o teste T não pareado para os dados com distribuição 

normal, e para dados que não apresentaram distribuição normal, analisou-se os dados pelo 

teste de Mann-Whitney. 

Para a avaliação das diferenças entre os momentos dentro de cada grupo, aplicou-se o 

teste Repeated Measures ANOVA seguido pós teste de Newman-Keuls, para os dados com 

distribuição normal. Para os dados não paramétrico aplicou-se o Teste de Kruskal-Wallis 

seguido pelo pós teste de Dunn’s (SAMPAIO, 1998). 
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5 RESULTADOS 

 

  

Os resultados estão representados nos itens 5.1 a 5.4.3. 

 

5.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

A partir da triagem de 20 animais, 16 foram considerados sadios e aptos a participarem 

da pesquisa atendendo todos os critérios de inclusão amostral propostos para o estudo. 

 

 

5.2 EXAMES CLÍNICO GERAL E ESPECÍFICO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

 

No exame geral, os animais dos três grupos mantiveram seus parâmetros de 

frequências cardíaca e respiratória e temperatura corporal dentro dos limites estabelecidos 

para a espécie e idade (DIRKSEN; GRUNDER; STOBER, 1993).  

Nos animais do GA, foi constatada por meio da auscultação a presença de crepitação 

pulmonar em três bezerros (50%) a partir do M2. Nesses animais, também foi observada por 

palpação e inspeção direta a presença de reflexo de tosse positivo em dois bezerros (33%) a 

partir do M2. Nos animais do GB, foi detectada a partir do M2 por inspeção direta, palpação 

ou auscultação a presença de tosse espontânea em um animal (20%), respiração polipnéica em 

um bezerro (20%), crepitação pulmonar em um animal (20%) respiração rude em dois 

animais (40%) e reflexo de tosse positivo em três animais (60%) (Quadro 5).  

Ao se avaliar os exames clínicos dos animais do grupo controle, foi verificado que dos 

cinco animais, apenas um (20%) apresentou sintomatologia clínica respiratória com presença 

de respiração polipnéica à inspeção e respiração rude e com crepitações à auscultação a partir 

dos 36 d.  
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Quadro 5 -  Número e porcentagem de animais de apresentaram manifestações 

clínicas respiratórias durante o experimento - São Paulo - 2013 

GA GB CTL 

 Reflexo de tosse +  

2 (33%) 3 (60%) - 

 Crepitação pulmonar  

3 (50%) 1 (20%) 1 (20%) 

 Respiração polipnéica  

- 1 (20%) 1 (20%) 

 Respiração ruidosa  

- 2 (40%) 1 (20%) 

Fonte: Gomes (2013) 
CTL: grupo controle (bezerros não-vacinados); GA: grupo A (primeira dose da 

vacina aos 15 dias de idade); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de 

idade). 
 

 

 No quadro 6, estão especificados os escores de secreção pulmonar definidos por 

endoscopia para os bezerros dos três grupos experimentais. Foi observado que quatro animais 

do GA apresentaram secreção pulmonar com escores que variaram de 1 a 3 a partir do M2. 

No grupo CTLA, quatro animais apresentaram escores que variaram de 1 a 3 no M3. No GB, 

foi verificado que os cinco animais apresentaram secreção pulmonar com escores que 

variaram de 1 a 3, no entanto dois apresentaram secreção no M1. No grupo CTLB, os cinco 

animais apresentaram secreção com escore que variou de 1 a 3 a partir do M2. A visualização 

da secreção pulmonar é possível pelo QR code da figura 20. 

 

 
Quadro 6 -  Escore de secreção pulmonar dos bezerros avaliados por endoscopia durante os momentos 

experimentais – São Paulo – 2013 
Animal M1 M2 M3 Animal M1 M2 M3 

1 GA 0 0 0 1 CTLA 0 0 0 

2 GA 0 1 2 2 CTLA 0 0 3 

3 GA 0 2 3 3 CTLA 0 0 2 

4 GA 0 1 1 4 CTLA 0 0 1 

5 GA 0 0 0 5 CTLA 0 0 1 

6 GA 0 0 2     

        

1 GB 0 2 0 1 CTLB 0 2 0 

2 GB 2 3 2 2 CTLB 0 3 0 

3 GB 0 2 3 3 CTLB 0 0 3 

4 GB 0 1 2 4 CTLB 0 1 2 

5 GB 1 1 1 5 CTLB 0 1 0 

Fonte: Gomes (2013) 
CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de 

idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 

dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina 

para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2.  
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Figura 20 -  QR code para visualização do 

vídeo representativo de 

endoscopias no primeiro e 

último momentos 

experimentais de um bezerro 

do grupo primovacinado aos 15 

dias de vida - São Paulo – 

2013. 

(https://www.youtube.com/wat

ch?v=kJyWCbAeZTY) 

 

Fonte: Gomes (2013) 
Para visualizar o vídeo deve-se utilizar um 

aplicativo de leitura de QR code, que pode ser 

baixado na loja de aplicativos do celular 

procurando por “QR Scanner” ou acessando 

o link diretamente do computador. 

 

 

5.3 ANÁLISES DO SANGUE 

 

 

 Nas tabelas 1 a 7 e gráficos 1 a 18 estão representados os resultados de leucograma, 

imunofenotipagem de leucócitos sanguíneos, avaliação funcional de leucócitos sanguíneos e 

pesquisa de anticorpos antivirais séricos. 

 

 

5.3.1 Leucograma 

 

 

 Os valores médios absolutos e erro padrão do leucograma de amostras sanguíneas dos 

bezerros estão representados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores médios absolutos e erros padrão do leucograma de amostras de sangue de bezerros durante os 

quatro momentos experimentais - São Paulo - 2013      
Leucócitos x 10

3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  7,76 ±0,88
 Ab

 11,28 ±1,23
 Aa

 10,04 ±0,64
 ABab

 

GA 6,77 ±1,06
 Aa

 7,12 ±0,53
 Ba

 7,35 ±1,19
 Ba

 

CTLB 9,06 ±1,27
 Aa

 10,04 ±0,64
 Aa

 8,34 ±0,65
 ABa

 

GB  12,80 ±3,42
 Aa

 13,38 ±1,87
 Aa

 13,86 ±2,85
 Aa

 

Neutrófilos x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  2,38 ±0,55 
Aa 

2,58 ±0,72
 ABa

 3,24 ±0,60
 Aa

 

GA 2,02 ±0,51
 Aa

 2,15 ±0,44
 Ba

 3,10 ±1,22
 Aa

 

CTLB 3,38 ±0,85
 Aa

 3,24 ±0,60
 ABa

 2,44 ±0,45
 Aa

 

GB  5,62 ±2,67
 Aa

 5,60 ±1,22
 Aa

 7,36 ±2,48
 Aa

 

Linfócitos x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  4,98 ±0,25
 Ab

 8,50 ±1,12
 Aa

 6,54 ±0,74
 Bab

 

GA 4,70 ±0,57
 Aa

 4,97 ±0,56
 Ba

 4,22 ±0,38
 Aa

 

CTLB 5,42 ±0,84
 Aa

 6,54 ±0,74
 ABa

 5,60 ±0,39
 ABa

 

GB  7,04 ±1,30
 Aa

 7,46 ±1,44
 ABa

 5,86 ±0,66
 Ba

 

Eosinófilos x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  0,02 ±0,02
 Aa

 0,04 ±0,04
 Aa

 0,04 ±0,02
 ABa

 

GA 0,00 ±0.00
 Aa

 0,00 ±0.00
 Aa

 0,02 ±0,02
 Ba

 

CTLB 0,02 ±0,02
 Aa

 0,04 ±0,02
 Aa

 0,16 ±0,07
 ABa

 

GB  0,00 ±0.00
 Ab

 0,10 ±0,04
 Aab

 0,44 ±0,21
 Aa

 

Monócitos x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  0,34 ±0,17
 Aa

 0,06 ±0,06
 Aa

 0,14 ±0,04
 Aa

 

GA 0,00 ±0,00
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 

CTLB 0,10 ±0,06
 Aa

 0,14 ±0,04
 Aa

 0,12 ±0,07
 Aa

 

GB  0,06 ±0,02
 Aa

 0,14 ±0,06
 Aa

 0,12 ±0,12
 Aa

 

Basófilos x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  0,00 ±0,00
 Aa

 0,04 ±0,04
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 

GA 0,02 ±0,02
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 

CTLB 0,02 ±0,02
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 

GB  0,00 ±0,00
 Aa

 0,06 ±0,06
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 

Bastonetes x 10
3
 /µL 

Grupo M1 M2 M3 

CTLA  0,08 ±0,02
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 0,06 ±0,04
 Aa

 

GA 0,03 ±0,02
 Aa

 0,00 ±0,00
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 

CTLB 0,14 ±0,07
 Aa

 0,06 ±0,04
 Aa

 0,02 ±0,02
 Aa

 

GB  0,04 ±0,04
 Aa

 0,06 ±0,06
 Aa

 0,12 ±0,12
 Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos 

GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 

Ao se analisar a média dos valores absolutos de leucócitos (Gráfico 1), nota-se que no 

GA a média permanece sem se alterar ao longo dos momentos, diferente do controle CTLA 
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no qual aumenta no M2 (P = 0,02) e se mantém no M3. No M2, a média do GA é menor que 

a do CTLA (P = 0,009) e do GB (P = 0,007). No M3, houve discreta tendência da média do 

GA ser menor que a do CTLA (P = 0,09). 

 

 

Gráfico 1 -  Valores médios absolutos e erros padrão de leucócitos 

nas amostras de sangue de bezerros dos grupos CTLA 

(box plot branco) e GA (box plot cinza) acima e dos 

grupos CTLB (box plot branco) e GB (box plot cinza) 

abaixo durante os três momentos experimentais - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos 

diferentes 

 

 

Na análise no número absoluto de neutrófilos (Gráfico 2), foi verificado no M2 que 

essas células se encontravam em maior número no sangue dos animais do GB do que do GA 

(P = 0,02). E no M3 houve tendência do número de neutrófilos ser maior no GB do que no 

CTLB (P = 0,09). 
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Gráfico 2 -  Valores médios absolutos e erros padrão de neutrófilos 

nas amostras de sangue de bezerros dos grupos CTLA 

(box plot branco) e GA (box plot cinza) acima e dos 

grupos CTLB (box plot branco) e GB (box plot cinza) 

abaixo durante os três momentos experimentais - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a indicam P ≥ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos 

diferentes 

 

  

 

Quando foram avaliados os valores médios absolutos de linfócitos (Gráfico 3), notou-

se que no GA os valores permaneceram sem se alterar ao longo dos momentos, diferente do 

controle (CTLA) no qual este número aumenta no M2 (P = 0,03) e se mantém no M3. No M2 

(P = 0,01) e no M3 (P = 0,02) os valores do GA são menores do que os do CTLA e no M3 

menores do que os do GB (P = 0,05). 
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Gráfico 3 -  Valores médios absolutos e erros padrão de linfócitos nas 

amostras de sangue de bezerros dos grupos CTLA (box plot 

branco) e GA (box plot cinza) acima e dos grupos CTLB 

(box plot branco) e GB (box plot cinza) abaixo durante os 

três momentos experimentais - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

Ao se analisar os valores absolutos de eosinófilos, foi verificado o aumento da média 

do GB do M1 ao M3 (P = 0,01), sendo a média do GB maior que a do GA no M3 (P = 0,009). 

Nas outras populações de leucócitos (monócitos, basófilos e bastonetes) não houve 

diferença estatística entre as médias dos grupos. 

 

 

5.3.2 Imunofenotipagem dos leucócitos sanguíneos 

 

 

 Na tabela 2 estão representados os valores médios percentuais referentes à 

quantificação das populações leucocitárias por citometria de fluxo nas amostras de sangue dos 

bezerros durante os três momentos experimentais. 
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Tabela 2 -  Médias e erros padrão das porcentagens populacionais de granulócitos e de mononucleares 

identificadas por citometria de fluxo no sangue de bezerros durante os três momentos experimentais 

- São Paulo – 2013 

Granulócitos 

CH138
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA  28,02 ±3,58
 Aa

 19,36 ±3,84
 Ba

 36,20 ±4,69
 Aa

 

GA 25,88 ±4,42
 Aa

 33,40 ±3,79
 Aa

 28,33 ±6,01
 Aa

 

CTLB 30,58 ±5,09
 Aa

 36,20 ±4,69
 Aa

 38,62 ±4,49
 Aa

 

GB  36,50 ±8,26
 Aa

 42,80 ±5,51
 ABa

 47,06 ±6,96
 Aa

 

Mononucleares 

CD14
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 12,48 ±2,34
 ABa

 21,79 ±6,12
 Aa

 19,46 ±2,65
 Aa

 

GA 10,73 ±1,62
 Bc

 18,43 ±1,29
 Ab

 25,90 ±3,25
 Aa

 

CTLB 20,58 ±3,61
 ABa

 19,46 ±2,65
 Aa

 17,29 ±4,61
 Aa

 

GB  21,31 ±3,73
 Aa

 18,14 ±1,82
 Aa

 19,16 ±3,03
 Aa

 

CD3
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 30,54 ±4,61
 Aa

 27,48 ±2,98
 Ba

 26,56 ±2,47
 Aa

 

GA 32,82 ±4,11
 Aa

 37,48 ±2,06
 Aa

 43,32 ±9,12
 Aa

 

CTLB 30,90 ±5,71
 Aa

 26,56 ±2,47
 ABa

 37,18 ±8,99
 Aa

 

GB 26,73 ±6,55
 Aa

 19,88 ±4,16
 Ba

 19,09 ±5,37
 Aa

 

CD4
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 4,33 ±1,90
 Aa

 7,80 ±2,04
 Aa

 6,85 ±1,65
 Aa

 

GA 7,27 ±1,47
 Aa

 10,85 ±2,47
 Aa

 8,69 ±3,02
 Aa

 

CTLB 8,42 ±1,86
 Aa

 6,85 ±1,65
 Aa

 5,18 ±1,04
 Aa

 

GB 4,71 ±2,36
 Aa

 5,56 ±2,20
 Aa

 3,85 ±1,06
 Aa

 

CD8
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 5,54 ± 1,01
 Aa

 3,94 ± 1,18
 Aa

 6,50 ± 0,46
 Aa

 

GA 9,52 ± 2,37
 Aa

 6,65 ± 0,99
 Aa

 6,62 ± 2,56
 Aa

 

CTLB 6,65 ± 0,54
 Aa

 6,50 ± 0,46
 Aa

 5,43 ± 0,62
 Aa

 

GB 5,77 ± 1,40
 Aa

 4,22 ± 1,29
 Aa

 3,17 ± 1,18
 Aa

 

CD4
+
CD8

+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 0,26 ± 0,17
 Aa

 0,21 ± 0,14
 Ba

 0,32 ± 0,10
 Ba

 

GA 0,54 ± 0,19
 Aa

 0,97 ± 0,47
 Aa

 1,08 ± 0,27
 Aa

 

CTLB 0,22 ± 0,06
 Aa

 0,32 ± 0,10
 ABa

 0,28 ± 0,10
 ABa

 

GB 0,78 ± 0,36
 Aa

 0,28 ± 0,11
 ABa

 0,30 ± 0,10
 Ba

 

CD4
-
CD8

-
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 20,40 ± 4,71
 Aa

 15,53 ± 3,00
 ABa

 12,88 ± 2,85
 Ba

 

GA 15,50 ± 2,44
 Ab

 19,01 ± 2,43
 Aab

 26,94 ± 5,10
 Aa

 

CTLB 15,60 ± 5,11
 Aa

 12,88 ± 2,85
 ABa

 26,31 ± 8,76
 ABa

 

GB 15,47 ± 5,80
 Aa

 9,822 ± 3,45
 Ba

 11,77 ± 3,73
 Ba

 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras maiúsculas diferentes sobrescritas
A,B

 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b,c

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos 

GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 

 Com base nos resultados da tabela 2, foi observado que no M2 (Gráfico 4), o GA 

apresentou maior porcentagem de granulócitos CH138
+
 do que o grupo CTLA (P = 0,03) e 

este grupo apresentou média menor do que o CTLB (P = 0,02) no M2.  
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Gráfico 4 -  Valores médios e erros 

padrão das porcentagens 

de granulócitos CH138
+
 

nas amostras de sangue 

de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa 

branca), GA e GB 

(caixa cinza) no 

momento 2 (M2) - São 

Paulo - 2013. 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento 

de grupos diferentes 

 

  

Em relação às populações de mononucleares CD14
+
 (Gráfico 5), foi constatado que o 

GA apresentou aumento no valor médio ao longo dos momentos (P = 0,02). No M1, a média 

do GA foi menor que a do grupo GB (P = 0,02). 

 

 

Gráfico 5 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

células mononucleares CD14
+
 nas amostras de sangue 

de bezerros dos grupos CTLA (caixa branca) e GA 

(caixa cinza) durante os três momentos experimentais - 

São Paulo - 2013. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b,c indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
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Ao se analisar a população de mononucleares CD3
+
 (Gráfico 6), foi demostrado que 

no M2 a porcentagem de células foi maior no GA do que nos grupos CTLA (P = 0,02) e GB 

(P = 0,003).  

 

Gráfico 6 -  Valores médios e erros 

padrão das porcentagens 

de células 

mononucleares CD3
+
 

nas amostras de sangue 

de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa 

branca), GA e GB 

(caixa cinza) no 

momento dois (M2) - 

São Paulo - 2013. 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento 

de grupos diferentes 
  

 

A média das porcentagens de células CD8
+
 não apresentou diferença estatística. 

 A média das porcentagens de células TCD4
+
CD8

+
 (Gráfico 7) foi maior no GA do que 

no CTLA nos momentos M2 (P = 0,02) e M3 (P = 0,02). No M3, o GA também apresentou 

valores maiores do que o grupo GB (P = 0,04). 

 

  

* 
* 

* 
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Gráfico 7 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de células 

TCD4
+
CD8

+
 nas amostras de sangue de bezerros dos grupos 

CTLA (caixa branca) e GA (caixa cinza) acima e dos grupos 

CTLB (caixa branca) e GB (caixa cinza) abaixo durante os três 

momentos experimentais - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras iguais indicam P ≥ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

O GA apresentou aumento progressivo dos valores percentuais de células TCD4
-
CD8

-
 

(P = 0,03), diferindo do grupo CTLA no M3 (P = 0,05) e do GB no M2 (P = 0,05) e no M3 (P 

= 0,05) (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de células 

TCD4
-
CD8

-
 nas amostras de sangue de bezerros dos grupos 

CTLA (caixa branca) e GA (caixa cinza) acima e dos grupos 

CTLB (caixa branca) e GB (caixa cinza) abaixo durante os três 

momentos experimentais - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras diferentesa, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 

Letras diferentesa, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

5.3.3 Avaliação funcional dos fagócitos sanguíneos 

 

  

Na tabela 3 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 

produziram ERO intracelular nas amostras de sangue dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 
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Tabela 3 - Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários e 

erros padrão da produção de espécies reativas de oxigênio basal por granulócitos CH138
+
 e 

mononucleares CD14
+
 no sangue de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo - 

2013 

Granulócitos CH138
+
 

Produção de ERO (%) M1 M2 M3 

CTLA 99,74 ±0,07
 Aa

 99,30 ±0,55
 Aa

 99,96 ±0,02
 Aa

 

GA 99,85 ± 0,09
 Aa

 99,95 ± 0,02
 Aa

 99,67 ±0,22
 Aa

 

CTLB 99,42 ± 0,30
 Aa

 99,96 ±0,02
 Aa

 99,98 ±0,02
 Aa

 

GB 99,78 ± 0,13
 Aa

 99,92 ±0,08
 Aa

 99,90 ±0,05
 Aa

 

Produção de ERO (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 682,3 ±195,5
 ABa

 1036,0 ±236,8
 Aa

 609,4 ±127,9
 ABa

 

GA 1115,0 ±188,4
 Aa

 702,0 ±115,2
 Aa

 1033,0 ±185,2
 Aa

 

CTLB 1151,0 ±225,7
 Aa

 609,4 ±127,9
 Aa

 774,2 ±145,5
 ABa

 

GB  450,0 ±140,7
 Ba

 763,2 ±159,7
 Aa

 375,8 ±112,4
 Ba

 

Mononucleares CD14
+
 

Produção de ERO (%) M1 M2 M3 

CTLA 28,19 ±10,93
 Ba

 59,92 ±14,52
 ABa

 46,58 ±7,17
 Aa

 

GA 42,85 ±5,94
 ABa

 44,43 ±6,06
 Ba

 63,03 ±5,14
 Aa

 

CTLB 58,86 ±5,78
 Aa

 46,58 ±7,17
 Ba

 55,38 ±8,69
 Aa

 

GB 56,34 ±7,62
 ABa

 79,30 ±2,91
 Aa

 68,84 ±1,95
 Aa

 

Produção de ERO (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 74,34 ±25,61
 ABa

 109,6 ±46,98
 Aa

 43,04 ±12,74
 Ba

 

GA 93,70 ±16,68
 Aa

 118,8 ±49,74
 Aa

 44,42 ±9,64
 Ba

 

CTLB 206,8 ±87,55
 ABa

 43,04 ±12,74
 Aa

 205,6 ±54,23
 Aa

 

GB 30,08 ±4,35
 Ba

 104,8 ±36,03
 Aa

 89,94 ±15,04
 Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna indicam diferenças significativas (P ≤ 

0,05) e letras minúsculas iguais sobrescritas
a
 dentro de uma mesma linha entre os valores indicam valores iguais 

(P ≥ 0,05). Os resultados são apresentados como a média ± SEM. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência 

de diclorofluoresceína. Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com 

CTLA. 

 

 

 Com base nos resultados da tabela 3, não foi verificada diferença na porcentagem de 

produção de ERO por granulócitos CH138
+
 entre os grupos, porém a média geométrica de 

intensidade de fluorescência (MGIF) dessa mesma população foi menor no M1 do GB em 

relação ao CTLB (P = 0,02) e em relação ao GA (P = 0,007). No M3, a MGIF do GB foi 

menor do que a do GA (P = 0,02), havendo também no M3 a tendência da MGIF do GB ser 

menor do que a do CTLB (P = 0,06) (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  R e s u l t a d o s | 73 

Gráfico 9 -  Gráfico de caixa da média geométrica de intensidade de 

fluorescência e erros padrão de granulócitos CH138
+
 que 

produziram ERO nas amostras de sangue de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa cinza) nos 

momentos um (M1; esquerda) e três (M3; direita) - São Paulo – 

2013. 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos diferentes 

 

 Na população de mononucleares CD14
+
, foi constatado que a porcentagem de 

produção de ERO não diferiu entre os grupos GA e GB no M1, porém diferiu entre os 

controles (P = 0,04) sendo a média do CTLB maior do que a do CTLA. No M2, o GB 

apresentou maior porcentagem de produção de ERO do que o CTLB (P = 0,003) e do que o 

GA (P = 0,0009). Já em relação à MGIF, foi verificado que a produção de ERO pelos 

mononucleares CD14
+
 do GB foi menor em relação ao GA no M1 (P = 0,008) e maior no M3 

(P = 0,03). Também no M3, a MGIF do GB apresentou tendência a ser menor do que a do 

CTLB (P = 0,07) e o CTLA apresentou valores menores do que o CTLB (P = 0,02) não 

diferindo do GA (Gráficos 10 e 11). 

 

 

Gráfico 10 -  Valores médios percentuais e erros padrão de células 

mononucleares CD14
+
 que produziram ERO nas amostras de 

sangue de bezerros dos grupos CTLA, CTLB (caixa branca), GA 

e GB (caixa cinza) nos momentos um (M1; esquerda) e dois 

(M2; direita) - São Paulo – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 
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Gráfico 11 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e erros padrão 

de células mononucleares CD14
+
 que produziram ERO nas 

amostras de sangue de bezerros dos grupos CTLA, CTLB (caixa 

branca), GA e GB (caixa cinza) nos momentos um (M1; esquerda) 

e três (M3; direita) - São Paulo – 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos diferentes 

 

 Na tabela 4 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 

fagocitaram S. aureus nas amostras de sangue dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 

 
Tabela 4 - Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários e 

erros padrão de granulócitos CH138
+
 e mononucleares CD14

+
 que fagocitaram Staphylococcus aureus 

no sangue de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013 

Granulócitos CH138
+
 

Fagocitose de S. aureus (%) M1 M2 M3 

CTLA 98,26 ±0,48
 Aa

 95,58 ±1,89
 ABa

 91,18 ±4,19
 Aa

 

GA 97,25 ±0,89
 Aa

 96,90 ±0,86
 Aa

 82,28 ±3,20
 Ab

 

CTLB 88,70 ±4,76
 Aa

 91,18 ±4,19
 ABa

 79,66 ±7,94
 Aa

 

GB 90,40 ±3,42
 Aa

 85,58 ±3,54
 Ba

 83,18 ±1,45
 Aa

 

Fagocitose de S. aureus (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 499,6 ±101,1
 Aa

 386,0 ±100,8
 Aa

 423,8 ±115,0
 Aa

 

GA 479,3 ±217,7
 Aa

 225,8 ±66,36
 Aa

 160,1 ±27,56
 Ba

 

CTLB 358,8 ±179,8
 Aa

 423,8 ±115,0
 Aa

 330,0 ±53,95
 ABa

 

GB 263,8 ±80,54
 Aa

 215,7 ±62,22
 Aa

 161,8 ±25,32
 Ba

 

Mononucleares CD14
+
 

Fagocitose de S. aureus (%) M1 M2 M3 

CTLA 88,06 ±5,22
 Aa

 86,06 ±1,22
 Aa

 90,82 ±3,49
 Aa

 

GA 86,20 ±2,19
 Aa

 90,70 ±2,70
 Aa

 86,77 ±4,10
 Aa

 

CTLB 86,26 ±4,35
 Aa

 90,82 ±3,49
 Aa 

81,48 ±6,62
 Aa

 

GB 88,36 ±3,19
 Aa

 91,08 ±1,74
 Aa

 90,84 ±2,34
 Aa

 

Fagocitose de S. aureus (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 445,0 ±164,4
 Aa

 220,5 ±43,92
 Aa

 211,8 ±46,70
 Aa

 

GA 157,0 ±49,86
 Aa

 136,8 ±32,44
 Aa

 132,1 ±21,46
 Aa

 

CTLB 218,1 ±116,0
 Aa

 211,8 ±46,70
 Aa

 257,0 ±25,35
 Aa

 

GB 169,0 ±22,83
 Aa

 108,6 ±13,94
 Aa

 169,6 ±36,74
 Aa

 
Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritasA,B dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes sobrescritasa,b dentro de uma 

mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os resultados são apresentados como a média ± erro pagrão da 

média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo 
controle de GB (bezerros não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda dose da vacina para GA e 

GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência. Não foram consideradas as comparações entre os 
grupos GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

* * 
* 

* 
T 
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 Ao se analisar os valores médios percentuais da população de granulócitos CH138
+
 

que fagocitaram S. aureus (Gráficos 12 e 13), foi verificado que o GA apresentou média 

menor no M3 do que nos outros momentos (P = 0,0002) e que a média deste grupo foi maior 

do que do GB no M2 (P = 0,008). Na análise da MGIF, a média dos valores de GA foi menor 

do que o CTLA no M3 (P = 0,0008) assim como a de GB foi menor do que o CTLB no M3 

(P = 0,02). 

  

Gráfico 12 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

granulócitos CH138+ que fagocitaram S. aureus nas 

amostras de sangue de bezerros dos grupos CTLA 

(caixa branca) e GA (caixa cinza) acima e dos grupos 

CTLB (caixa branca) e GB (caixa cinza) abaixo 

durante os três momentos experimentais - São Paulo - 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 
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Gráfico 13 -  Médias geométricas de intensidade 

de fluorescência e erros padrão de 

granulócitos CH138
+
 que 

fagocitaram S. aureus nas amostras 

de sangue de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa branca), GA e 

GB (caixa cinza) no momento três 

(M3) - São Paulo - 2013 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos 

diferentes 

 

Em relação à população de mononucleares CD14
+
 (Gráfico 14) não houve diferença 

entre os grupos e seus controles, no entanto ao se avaliar a MGIF foi possível notar que houve 

tendência de os valores do GB serem menores do que o CTLB tanto no M2 (P = 0,07) quanto 

no M3 (P = 0,09). 

 

Gráfico 14 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e 

erros padrão de células mononucleares CD14
+
 que 

fagocitaram S. aureus nas amostras de sangue de bezerros 

dos grupos CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa 

cinza) nos momentos dois (M2; esquerda) e três (M3; 

direita) - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos 

diferentes 

 

Na tabela 5 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 

fagocitaram E. coli nas amostras de sangue dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 

* 

* 

T T 
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Tabela 5 -  Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários 

e erros padrão de granulócitos CH138
+
 e mononucleares CD14

+
 que fagocitaram Escherichia coli no 

sangue de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013          (continua) 

Granulócitos CH138
+
 

Fagocitose de E. coli (%) M1 M2 M3 

CTLA 52,58 ±12,55
 ABa

 15,78 ±3,44
 Aa

 32,23 ±10,82
 Aa

 

GA 28,62 ±28,62
 ABa

 24,24 ±11,40
 Aa

 15,86 ±4,65
 Aa

 

CTLB 26,02 ±3,99
 Aa

 32,23 ±10,82
 Aa

 25,00 ±4,14
 Aa

 

GB 10,31 ±3,59
 Ba

 25,86 ±7,77
 Aa

 18,58 ±8,04
 Aa

 

Fagocitose de E. coli (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 34,56 ±6,22
 Aa

 15,10 ±3,13
 Ba

 37,14 ±7,66
 ABa

 

GA 21,87 ±4,32
 Aa

 24,33 ±6,07
 ABa

 32,23 ±1,33
 Ba

 

CTLB 23,49 ±5,52
 Aa

 37,14 ±7,66
 Aa

 37,76 ±5,51
 ABa

 

GB 33,34 ±5,22
 Aa

 21,28 ±3,29
 ABa

 26,50 ±1,50
 Aa

 

Mononucleares CD14
+
 

Fagocitose de E. coli (%) M1 M2 M3 

CTLA 42,85 ±22,87
 ABa

 19,56 ±9,53
 Aa

 41,14 ±12,60
 Aa

 

GA 12,29 ±3,47
 Ba

 42,55 ±9,83
 Ab

 38,96 ±8,36
 Ab

 

CTLB 37,30 ±14,30
 ABa

 41,14 ±12,60
 Aa

 41,59 ±12,04
 Aa

 

GB 38,40 ±8,48
 Aa

 60,34 ±6,26
 Aa

 47,58 ±17,68
 Aa

 

Fagocitose de E. coli (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 335,3 ±180,8
 Aa

 44,62 ±16,24
 ABa

 85,04 ±23,53
 Aa

 

GA 132,3 ±106,8
 Aa

 27,60 ±5,45
 ABa

 31,78 ±3,92
 Ba

 

CTLB 72,10 ±16,87
 Aa

 85,04 ±23,53
 Aa

 95,52 ±14,72
 Aa

 

GB 37,16 ±6,56
 Aa

 34,30 ±7,74
 Ba

 38,38 ±7,57
 Ba

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B,C
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência. 

Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 

 Ao se analisar os resultados de porcentagem de mononucleares CD14
+
 que 

fagocitaram E. coli (Gráfico 15), foi verificado que a média dos animais do GA aumentou no 

M2 (P = 0,03), porém não diferiu do CTLA. Por outro lado, ao se analisar a MGIF, foi 

constatado que a média do GB foi menor do que a do CTLB no M2 (P = 0,008) e no M3 (P = 

0,009) e no M3 a média de GA foi menor que a do CTLA (P = 0,004). 
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Gráfico 15 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e 

erros padrão de mononucleares CD14
+
 que fagocitaram E. 

coli nas amostras de sangue de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa cinza) nos 

momentos dois (M2; esquerda) e  três (M3; direita) - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

 
 

5.3.4 Pesquisa de anticorpos 

 

  

 Nas tabelas 8 e 9, e nos gráficos 16 a 18 estão representados os valores médios e erros 

padrão das unidades de anticorpos séricos neutralizantes e específicos contra os vírus VSRB, 

VDVB-1, HVB-1 e PI-3 e contra os sorotipos de Leptospira. 

 

 

5.3.4.1 Anticorpos antivirais neutralizantes 

 

 

Na tabela 6 estão representados os valores médios em escala logarítimica de 

anticorpos neutralizantes contra o VSRB, VDVB-1, HVB-1 e PI-3 de 60 amostras de soro 

sanguíneo dos bezerros durante os três momentos experimentais realizados por 

virusneutralização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 
* 

 

*
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Tabela 6 -  Médias e erro padrão dos valores em log do teste de virusneutralização na detecção de anticorpos 

que reagiram com o vírus sincicial respiratório bovino (VSRB), vírus da diarreia bovina tipo 1 

(VDVB-1), herpesvírus bovino tipo 1 (HVB-1) e vírus da parainfluenza tipo 3 (PI-3) em amostras de 

soro sanguíneo dos bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013  (continua) 

Anticorpos neutralizantes 

VSRB M1 M2 M3 

CTLA 0,4 ±0,3 
Ba 

0,2 ±0,1
 Ba

 0,4 ±0,2
 Ba

 

GA 1,6 ±0,4
 Aa

 1,5 ±0,3
 Aa

 1,2 ±0,2
 Aa

 

CTLB 0,4 ±0,2
 ABa

 0,4 ±0,2
 Ba

 0,5 ±0,2
 ABa

 

GB 0,4 ±0,3
 Ba

 0,8 ±0,2
 ABa

 0,8 ±0,3
 ABa

 

VDVB-1 M1 M2 M3 

CTLA 0,4 ±0,4
 Ba

 0,4 ±0,4
 ABa

 0,3 ±0,3
 ABa

 

GA 1,9 ±0,3
 Aa

 1,3 ±0, 3
 Ab

 1,3 ±0,3
 Ab

 

CTLB 0,3 ±0,3
 ABa

 0,3 ±0,3
 ABa

 0,3 ±0,3
 ABa

 

GB  0,0 ±0,0
 Ba

 0,0 ±0,0
 Ba

 0,0 ±0,0
 Ba

 

HVB-1 M1 M2 M3 

CTLA 0,6 ±0,4
 Aa

 0,9 ±0,4
 Aa

 0,5 ±0,2
 Aa

 

GA 1,9 ±0,1
 Ba

 1,4 ±0,3
 Aab

 1,1 ±0,2
 Ab

 

CTLB 0,7 ±0,3
 ABa

 0,5 ±0,2
 Aab

 0,2 ±0,1
 Ab

 

GB 0,5 ±0,4
 Aa

 0,4 ±0,3
 Aa

 0,9 ±0,4
 Aa

 

PI-3 M1 M2 M3 

CTLA 1,1 ±0,4
 Aa

 1,6 ±0,4
 Aa

 1,2 ±0,2
 Aa

 

GA 1,9 ±0,4
 Aa

 1,1 ±0,4
 Aa

 1,0 ±0,3
 Aa

 

CTLB 1,1 ±0,4
 Aa

 1,2 ±0,2
 Aa

 1,3 ±0,2
 Aa

 

GB 1,0 ±0,3
 Aa

 1,0 ±0,3
 Aa

 1,0 ±0,1
 Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± SEM. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-vacinados); GA: 

grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros não-vacinados); 

GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) ou 45 dias de 

idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda dose da vacina 

para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB 

nem, GB com CTLA. 

 

 

 Com base nos resultados da tabela 6, foi constatado que a média logarítimica da 

quantidade de anticorpos neutralizantes para o VSRB foi maior nos animais do GA do que do 

CTLA desde o M1 (P = 0,05) até o M3 (P = 0,02). A média de GA também foi maior que a 

do GB no momento M1 (P = 0,05). O GB não apresentou diferença em relação ao CTLB em 

nenhum momento (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 -  Valores médios em log e erros padrão da titulação de 

anticorpos neutralizantes contra o VSRB nas amostras 

de soro sanguíneo dos bezerros dos grupos CTLA 

(bola preta) e GA (bola branca) acima e dos grupos 

CTLB (bola preta) e GB (bola branca) abaixo durante 

os três momentos experimentais - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a indicam P ≥ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

Na análise dos resultados quanto à presença de anticorpos neutralizantes para o 

VDVB-1 (Gráfico 17), foi constatado que o GA apresentou a média logarítmica maior no M1 

em relação aos outros momentos M2 e M3 (P = 0,0002) e que os valores do GA foram 

maiores do que os do CTLA (P = 0,03) e do que do GB (P = 0,003) no M1. No M2 a média 

de GA foi maior que a do GB (P = 0,02). No M3, a média de GA foi maior que a média de 

GB (P = 0,02). Houve também no M3 tendência da média de GA ser maior que a de CTLA 

no M3 (P = 0,08). 

 

 

 

  

 

a 

 
 

a 

 

 

a 

 

 

a 

 

 

a 

  

a 
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Gráfico 17 -  Valores médios em log e erros padrão da titulação de anticorpos neutralizantes contra VDVB-1 

nas amostras de soro sanguíneo dos bezerros do grupo GA (acima) e dos momentos 1 (M1; 

esquerda), dois (M2; centro) e três (M3; direita) dos grupos CTLA, CTLB (bola preta), GA e GB 

(bola branca) abaixo durante os três momentos experimentais - São Paulo - 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras diferentesa, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 

Asteriscos* ** *** indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

Letra T  indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

Na análise dos resultados quanto à presença de anticorpos neutralizantes para o HVB-

1 (Gráfico 18), foi verificado que a média logarítimica de GA foi maior no M1 do que no M3 

(P = 0,01). No M1, o GA apresentou média maior do que o CTLA (P = 0,02) e do que o GB 

(P = 0,02).  

 

  

a 
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* 
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 T 

 



5  R e s u l t a d o s | 82 

Gráfico 18 -  Valores médios em log e erros padrão da titulação de anticorpos neutralizantes contra HVB-1 

nas amostras de soro sanguíneo dos bezerros do grupo GA (acima) e dos momentos 1 (M1; 

esquerda), dois (M2; centro) e três (M3; direita) dos grupos CTLA, CTLB (bola preta), GA e GB 

(bola branca) (abaixo) - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras diferentesa, b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 

Asteriscos* ** *** indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

Não foi evidenciada diferença entre os grupos quanto à presença de anticorpos 

neutralizantes para o PI-3. 

 

 

5.3.4.2 Anticorpos antivirais específicos  

 

 

Na tabela 7 estão representados os escores de anticorpos específicos contra o vírus 

sincicial respiratório bovino (VSRB-IgG; VSRB-IgM), VDVB-1 e HVB-1 de 60 amostras de 

soro sanguíneo dos bezerros durante os três momentos experimentais realizados por ELISA. 

 

  

a 

 

ab 

 
b 

 

* 

 

* 
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Tabela 7 -  Médias e erro padrão do escore de anticorpos específicos contra o vírus sincicial respiratório bovino 

(VSRB-IgG; VSRB-IgM), vírus da diarreia bovina tipo 1 (VDVB-1) e herpesvírus bovino tipo 1 

(HVB-1) no soro sanguíneo dos bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 

2013                   (continua) 
Anticorpos virais específicos 

VSRB-IgG M1 M2 M3 

CTLA 0,8 ± 0,6
Ba

 0,8 ± 0,4
ABa

 0,2 ± 0,2
Ba

 

GA 4,0 ± 0,5
Aa

 2,8 ± 0,7
Aab

 1,5 ± 0,5
Ab

 

CTLB 0,4 ±0,2
ABa

 0,2 ± 0,2
ABa

 0,0 ± 0,0
ABa

 

GB 0,4 ± 0,2
Ba

 0,4 ± 0,2
Ba

 0,6 ± 0,4
ABa

 

VSRB-IgM M1 M2 M3 

CTLA 0,0 ± 0,0
Aa

 0,0 ± 0,0
Aa

 0,2 ± 0,2
Aa

 

GA 0,0 ± 0,0
Aa

 0,0 ± 0,0
Aa

 0,2 ± 0,2
Aa

 

CTLB 0,0 ± 0,0
Aa

 0,2 ± 0,2
Aa

 0,2 ± 0,2
Aa

 

GB  0,0 ± 0,0
Aa

 0,4 ± 0,2
Aa

 0,0 ± 0,0
Aa

 

VDVB-1 M1 M2 M3 

CTLA 0,4 ± 0,2
Aa

 0,6 ± 0,2
Aa

 0,6 ± 0,2
Aa

 

GA 1,0 ± 0,0
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 0,8 ± 1,2
Aa

 

CTLB 0,6 ± 0,2
Aa

 0,6 ± 0,2
Aa

 0,4 ± 0,2
Aa

 

GB 0,4 ± 0,2
Aa

 0,6 ± 0,2
Aa

 0,4 ± 0,2
Aa

 

HVB-1 M1 M2 M3 

CTLA 0,8 ± 0,2
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 

GA 1,0 ± 0,0
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 1,0 ± 0,0
Aa

 

CTLB 1,0 ± 0,0
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 0,8 ± 0,2
Aa

 

GB 0,8 ± 0,2
Aa

 0,6 ± 0,2
Aa

 1,0 ± 0,0
Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P≤0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos 

GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 Com base nos resultados da tabela 7, foi possível observar que houve variação 

somente no escore de anticorpos IgG contra VSRB. A média dos animais do GA foi maior no 

M1 do que no M3 (P = 0,04). No M1, a média do GA foi maior que a dos grupos CTLA (P = 

0,02) e GB (P = 0,007). No M2, a média do GA foi maior do que a dos grupos GB (P = 0,04). 

Por fim, no M3, a média de GA foi maior que a do grupo CTLA (P = 0,05). 

 

 

5.3.4.4 Anticorpos bacterianos 

 

 

 A maioria dos resultados da soroaglutinação microscópica foi negativa para os 

sorotipos de Leptospira spp utilizados. De um total de 60 amostras analisadas, somente três 

foram positivas para o sorotipo pomona. Uma delas pertencente a um animal do GA no M1 
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(aos 15 dias de idade) e outras duas amostras a um dos animais do grupo controle, sendo a 

primeira reação aos 36 dias de vida e a outra aos 57. 

 

 

5.4 ANÁLISES DO LBA 

 

 

 Nas tabelas 8 a 13 e gráficos 19 a 34 estão representados os resultados de citologia do 

LBA, imunofenotipagem de leucócitos pulmonares, avaliação de fagócitos pulmonares e 

pesquisa de IgA local. 

 

 

5.4.1 Citologia 

 

 

Os dados da análise citológica broncoalveolar dos três grupos nos três momentos 

experimentais estão dispostos na tabela 8.  

 

Tabela 8 -  Médias e erro padrão das porcentagens dos componentes do lavado broncoalveolar de bezerros 

durante os três momentos experimentais - São Paulo - 2013            (continua) 
Citologia do lavado broncoalveolar 

Macrófagos M1 M2 M3 

CTLA 84,93 ± 6,05
 Aa

 73,73 ± 11,64
 Aa

 63,80 ± 11,20
 Aa

 

GA 79,83 ± 10,04
 Aa 

70,28 ± 10,25 
Aab 

38,83 ± 9,84 
Ab 

CTLB 72,25 ± 9,51
 Aa

 63,80 ± 11,20
 Aa

 60,87 ± 10,07
 Aa

 

GB 56,87 ± 11,92
 Aa

 50,47 ± 11,60
 Aa

 52,20 ± 6,70
 Aa

 

Neutrófilos M1 M2 M3 

CTLA 13,07 ± 5,72
 Aa

 23,87 ± 11,99
 Aa

 27,00 ± 10,96
 Aa

 

GA 21,53 ± 11,87
 Aa

 40,93 ± 10,33
 Aab

 68,00 ± 8,17
 Ab

 

CTLB 23,50 ± 10,07
 Aa

 27,00 ± 10,96
 Aa

 34,53 ± 9,68
 Aa

 

GB  40,73 ± 12,52
 Aa

 48,73 ± 12,14
 Aa

 35,60 ± 4,66
 Aa

 

Células gigantes M1 M2 M3 

CTLA 1,53 ± 0,36
 Aa

 1,67 ± 0,71
 Aa

 1,40 ± 0,75
 ABa

 

GA 2,33 ± 0,74
 Aa

 1,55 ± 0,49
 Aa

 1,00 ± 0,61
 Ba

 

CTLB 3,16 ± 1,13
 Aa

 1,40 ± 0,75
 Aa

 3,13 ± 0,69
 ABa

 

GB 2,40 ± 1,46
 Aa

 0,87 ± 0,34
 Aa

 2,87 ± 0,48
 Aa

 

Eosinófilos M1 M2 M3 

CTLA 0,07 ± 0,07
 Aa

 0,07 ± 0,07
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 

GA 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 

CTLB 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 

GB 0,07 ± 0,07
 Aa

 0,27 ±0,27
 Aa

 2,73 ± 2,18
 Aa
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(conclusão) 

Células ciliadas M1 M2 M3 

CTLA 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,07 ± 0,07
 Aa

 

GA 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 

CTLB 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,07 ± 0,07
 Aa

 0,20 ± 0,20
 Aa

 

GB 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 0,00 ± 0,00
 Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos 

GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 Com base nos resultados da tabela 8, foi constatado que a porcentagem média de 

macrófagos diminuiu (P = 0,05) e a de neutrófilos aumentou (P = 0,03) no GA do M1 ao M3 

(Gráficos 19 e 20). 

 

Gráfico 19 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

macrófagos nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLA (caixa branca) e GA (caixa 

cinza) durante os três momentos experimentais - São 

Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Gráfico 20 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

neutrófilos nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLA (caixa branca) e GA (caixa 

cinza) durante os três momentos experimentais - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
 a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
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Em relação à população de células gigantes, houve somente diferença entre o GA e o 

grupo GB (P = 0,05) no M3. Não foram observadas diferenças nas populações de eosinófilos 

e de células ciliadas. 

 

 

5.4.2 Imunofenotipagem dos leucócitos pulmonares 

 

 

Na tabela 9 estão representados os valores médios percentuais referentes à 

quantificação das populações leucocitárias nas amostras de LBA dos bezerros durante os três 

momentos experimentais. 

 

 

Tabela 9 -  Médias e erros padrão das porcentagens populacionais de macrófagos pulmonares vacuolizados, 

macrófagos pulmonares monócitos-like e neutrófilos identificadas por citometria de fluxo no lavado 

broncoalveolar de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013    (continua) 

Macrófagos pulmonares vacuolizados 

CD14
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 80,06 ±2,28
 Aa

 66,50 ±10,29
 Aa

 74,92 ±5,74
 ABa

  

GA 70,98 ±10,32
 Aa

 69,72 ±4,20
 Aa

 55,10 ±7,22
 Ba

 

CTLB 69,25 ±5,34
 Aa

 74,92 ±5,74
 Aa

 71,60 ±3,12
 ABa

 

GB 70,60 ±7,72
 Aa

 71,78 ±11,52
 Aa

 78,40 ±3,24
 Aa

 

CD4
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 15,97 ±6,00
 Aa

 29,05 ±8,18
 Aa

 40,62 ±12,52
 Aa

 

GA 10,15 ±2,62
 Aa

 14,72 ±4,87
 Ba

 21,50 ±4,39
 Aa

 

CTLB 37,96 ±12,95
 Aa

 40,62 ±12,52
 ABa

 56,84 ±5,39
 Aa

 

GB 24,48 ±11,74
 Aa

 34,18 ±11,65
 Aa

 42,76 ±13,00
 Aa

 

CD8
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 11,96 ±5,89
 Aa

 10,35 ±2,51
 Aa

 6,88 ±3,46
 Aa

 

GA 6,46 ±4,45
 Aa

 6,01 ±1,70
 Aa

 4,36 ±1,20
 Aa

 

CTLB 4,19 ±1,46
 Aa

 6,88 ±3,46
 Aa

 1,71 ±0,19
 Aa

 

GB 4,42 ±2,26
 Aa

 4,11 ±1,19
 Aa

 3,43 ±1,86
 Aa

 

CD4
+
CD8

+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 25,55 ±12,90
 Aa

 32,54 ±7,11
 Aa

 17,94 ±3,82
 ABa

 

GA 7,35 ±5,40
 Aa

 31,40 ±12,40
 Aa

 19,79 ±4,59
 Aa

 

CTLB 33,65 ±13,63
 Aa

 17,94 ±3,82
 Aa

 15,63 ±6,76
 Aa

 

GB 11,64 ±4,66
 Aa

 13,77 ±2,94
 Aa

 1,96 ±0,23
 Ba

 

CD4
-
CD8

-
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 46,53 ±16,20
 Aa

 28,08 ±6,38
 Aa

 34,57 ±11,96
 Aa

 

GA 76,03 ±11,22
 Aa

 47,85 ±13,80
 Aa

 54,37 ±6,86
 Aa

 

CTLB 24,15 ±7,82
 Aa

 34,57 ±11,96
 Aa

 25,80 ±6,36
 Aa

 

GB 59,46 ±16,19
 Aa

 47,94 ±11,43
 Aa

 51,86 ±11,58
 Aa

 

Macrófagos pulmonares monócitos-like 

CD14
+
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 27,12 ±12,80
 ABa

 25,25 ±8,57
 Aa

 31,18 ±1,43
 Aa

 

GA 32,15 ±7,84
 ABa

 25,58 ±4,51
 Aa

 21,65 ±2,31
 Ba

 

CTLB 18,66 ±5,28
 Ba

 31,18 ±1,43
 Aa

 20,24 ±2,48
 Ba

 

GB 49,60 ±8,69
 Aa

 26,39 ±6,44
 Aab

 25,14 ±3,32
 ABb
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(conclusão) 

Neutrófilos 

CD14
-
 (%) M1 M2 M3 

CTLA 67,38 ±2,11
 Aa

 71,38 ±5,77
 Aa

 74,96 ±3,24
 Aa

 

GA 72,90 ±2,78
 Aa

 75,15 ±3,98
 Aa

 79,35 ±5,31
 Aa

 

CTLB 72,95 ±4,90
 Aa

 74,96 ±3,24
 Aa

 86,06 ±3,80
 Aa

 

GB  75,78 ±3,14
 Aa

 79,96 ±4,51
 Aa

 79,96 ±0,98
 Aa

 

Fonte: Gomes (2013) 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas

A,B
 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram consideradas as comparações entre os grupos 

GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 Ao se analisar a população de macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
, foi 

evidenciado que a média de GA foi menor que a do GB (P = 0,02) e apresentou tendência a 

ser menor que o CTLA (P = 0,07) no M3 (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21 -  Valores médios e erros padrão da 

porcentagem de macrófagos 

pulmonares vacuolizados CD14
+
 nas 

amostras de lavado broncoalveolar 

de bezerros dos grupos CTLA, 

CTLB (caixa branca), GA e GB 

(caixa cinza) no momento três (M3) 

- São Paulo - 2013 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos 

diferentes 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo 

momento de grupos diferentes 

 

A população de macrófagos pulmonares vacuolizados CD4
+
 dos animais do GA foi 

menor do que a do CTLA (P = 0,04) e do que o GB (P = 0,05) no M2 (Gráfico 22).  

 

 

 

 

  

* 

 

T 

 



5  R e s u l t a d o s | 88 

Gráfico 22 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de macrófagos 

pulmonares vacuolizados CD4
+
 nas amostras de lavado 

broncoalveolar de bezerros dos grupos CTLA, CTLB (caixa 

branca), GA e GB (caixa cinza) nos momentos dois (M2; 

esquerda) e três (M3; direita) - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

  

Na análise da população de macrófagos pulmonares vacuolizados CD8
+
 não foram 

evidenciadas diferenças entre os grupos. 

 Ao se avaliar a população de macrófagos pulmonares vacuolizados CD4
+
CD8

+
, foi 

verificado que a média do GB foi menor que a do CTLB (P = 0,008) e GA (P = 0,007) no M3 

(Gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

macrófagos pulmonares vacuolizados CD4
+
CD8

+
 nas 

amostras de lavado broncoalveolar de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa cinza) nos 

momentos dois (M2; esquerda) e três (M3; direita) - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes 

 

 

Na avaliação da população de macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
, foi 

evidenciado que a média dos animais do GB diminuiu do M1 ao M3 (P = 0,05), porém foi 

maior que a do CTLB no M1 (P = 0,03). No M3, a média do GA foi menor que a do CTLA 

(P = 0,009), enquanto que esta última foi maior do que a do CTLB (P = 0,005) (Gráfico 24). 

  

* 

  

* 

 

* 

 * 
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Gráfico 24 -  Valores médios e erros padrão das porcentagens de 

macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 nas 

amostras de lavado broncoalveolar de bezerros dos 

grupos CTLB (caixa branca) e GB (caixa cinza) 

durante os três momentos experimentais (acima) e 

dos grupos CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB 

(caixa cinza) no momento três (M3; abaixo) - São 

Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

Não houve diferença entre as médias da população de neutrófilos CD14
-
 durante os 

momentos entre os grupos. 

 

 

5.4.3 Avaliação funcional de fagócitos pulmonares 

 

 

Na tabela 10 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 

produziram ERO intracelular nas amostras de LBA dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 

 

 

 

 

  

 

a 

ab 

 b 

 

 

a 

 

a 

 a 

 

* 

 

* 

 * 
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Tabela 10 -  Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários 

e erros padrão da produção de espécies reativas de oxigênio basal por macrófagos pulmonares 

vacuolizados CD14
+
, macrófagos pulmonares monócitos-like CD14

+ 
e neutrófilos CD14

-
 no lavado 

broncoalveolar de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013     

 

Macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
 

Produção de ERO (%) M1 M2 M3 

CTLA 76,96 ±5,88
 Aa

 82,30 ±5,60
 Aa

 92,22 ±4,01
 Aa

 

GA 91,57 ±4,50
 Aa

 80,65 ±9,64
 Aa

 83,95 ±5,58
 Aa

 

CTLB 92,48 ±4,38
 Aa

 92,22 ±4,01
 Aa

 90,40 ±3,73
 Aa

 

GB 87,08 ±6,95
 Aa

 98,50 ±0,98
 Aa

 89,68 ±2,56
 Aa

 

Produção de ERO (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 199,1 ±58,40
 Aa

 151,6 ±40,70
 Aa

 482,0 ±125,9
 Aa

 

GA 447,8 ±155,1
 Aa

 577,9 ±332,7
 Aa

 464,7 ±105,4
 Aa

 

CTLB 437,0 ±65,01
 Aa

 482,0 ±125,9
 Aa

 255,2 ±45,42
 Aa

 

GB 480,8 ±75,05
 Aa

 345,9 ±71,50
 Ab

 242,0 ±26,81
 Ab

 

Macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 

Produção de ERO (%) M1 M2 M3 

CTLA 53,76 ±9,65
 ABa

 43,94 ±9,78
 Ba

 74,04 ±6,74
 Aa

 

GA 79,23 ±7,49
 Aa

 69,12 ±11,76
 ABab

  41,12 ±9,39
 Bb

 

CTLB 62,85 ±17,73
 ABa

 74,04 ±6,74
 Aa

 63,20 ±5,81
 ABa

 

GB 50,76 ±9,69
 Ba

 82,30 ±5,16
 ABb

 68,26 ±3,03
 ABab

 

Macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 

Produção de ERO (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 120,0 ±52,75
 Aa

 91,56 ±33,28
 Aa

 220,2 ±67,19
 Aa

 

GA 153,5 ±33,39
 Aa

 196,0 ±50,33
 Aa

 182,5 ±20,24
 Aa

 

CTLB 106,9 ±7,53
 Aa

 220,2 ±67,19
 Aa

 121,5 ±31,02
 Aa

 

GB 152,8 ±59,93
 Aa

 125,1 ±48,60
 Aa

 107,4 ±27,73
 Aa

 

Neutrófilos CD14
-
 

Produção de ERO (%) M1 M2 M3 

CTLA 10,00 ±4,37
 Ba

 44,96 ±18,16
 Aab

 79,52 ±4,33
 Ab

 

GA 39,16 ±13,80
 ABa

 50,99 ±18,76
 Aa

 58,97 ±17,34
 Aa

 

CTLB 62,33 ±12,38
 Aa

 79,52 ±4,33
 Aa

 82,22 ±9,38
 Aa

 

GB 37,54 ±20,52
 ABa

 82,24 ±12,29
 Aa

 90,92 ±3,87
 Aa

 

Produção de ERO (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 29,29 ±9,53
 Ba

 64,05 ±23,21
 Ba

 168,2 ±26,65
 ABb

 

GA 227,7 ±165,6
 ABa

 116,2 ±62,72
 ABa

 188,0 ±25,29
 Aa

 

CTLB 198,3 ±22,05
 Aa

 168,2 ±26,65
 Aa

 114,7 ±26,62
 ABa

 

GB 144,0 ±62,87
 ABa

 156,8 ±15,15
 ABa

 78,68 ±9,34
 Ba

 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras maiúsculas diferentes sobrescritas
A,B

 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência 

de diclofluoresceína. Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com 

CTLA. 

 

 

 Com base nos resultados da tabela 10, foi constatado que a MGIF da produção de 

ERO por macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
 dos animais do GB foi maior no M1 

que nos momentos M2 e M3 (P = 0,01) (Gráfico 25).  
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Gráfico 25 -  Médias geométricas de intensidade de 

fluorescência e erros padrão de macrófagos 

pulmonares vacuolizados CD14
+
 que produziram 

ERO nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLB (caixa branca) e GB 

(caixa cinza) durante os três momentos 

experimentais (acima) e dos grupos CTLA, CTLB- 

São Paulo – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

Na avaliação da porcentagem de produção de ERO por macrófagos pulmonares 

monócitos-like CD14
+ 

(Gráfico 26), foi verificado que a média do GA diminuiu ao longo dos 

momentos, onde M1 foi maior que M3 (P = 0,03), sendo maior que a média do GB no M1 (P 

= 0,04) e menor que a do CTLA no M3 (P = 0,02). A média do GB aumentou do M1 até o 

M2 (P = 0,04) e se manteve no M3. No M2, as médias dos controles foram diferentes, uma 

vez que a média do CTLB foi maior que a do CTLA (P = 0,03).  

 

  

a 

 

a 

 

a 

 

a 

 
b 

 b 
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Gráfico 26 -  Valores médios e erros padrão da porcentagem de 

macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 que 

produziram ERO nas amostras de lavado 

broncoalveolar de bezerros dos grupos CTLA (caixa 

branca) e GA (caixa cinza) acima e do CTLB (caixa 

branca) e GB (caixa cinza) abaixo durante os três 

momentos experimentais - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

 

 

Não foi constatada nenhuma diferença na MGIF da produção de ERO por macrófagos 

pulmonares monócitos-like CD14
+
. 

 

Ao se avaliar a produção de ERO por neutrófilos CD14
- 
(Gráfico 27), foi verificado 

que somente no CTLA a média aumentou ao longo dos momentos tanto em relação à 

porcentagem (P = 0,06) quanto à MGIF (P = 0,002). No M1, a média da porcentagem e a 

MGIF do CTLB foram maiores do que as do CTLA (P = 0,02). No M2, a MGIF de CTLB foi 

maior que a do CTLA (P = 0,02), enquanto que no M3 a MGIF do GB foi menor que a do 

grupo GA (P = 0,005). 

 

 

 

  

a 

 

 

a 

 

 

a 

 

 

a 

 

ab 

 

 

b 

 

a 

 

 

a 

 a 

 

 

a 

 

b 

 
ab 

 

* 

 
* 

 

* 
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Gráfico 27 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e erros 

padrão de neutrófilos CD14
-
 que produziram ERO nas 

amostras de lavado broncoalveolar de bezerros dos grupos 

CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa cinza) nos 

momentos dois (M2; esquerda) e três (M3; direita) - São 

Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

Na tabela 11 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 

fagocitaram S. aureus nas amostras de LBA dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 

 

Tabela 11 -  Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários 

e erros padrão de macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
, macrófagos pulmonares monócitos-

like CD14
+ 

e neutrófilos CD14
-
 que fagocitaram Staphylococcus aureus no lavado broncoalveolar de 

bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013 

(continua) 

 

  

Macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
 

Fagocitose de S. aureus (%) M1 M2 M3 

CTLA 40,34 ±7,71
 ABa

 56,04 ±5,33
 Aa

 54,06 ±10,56
 Aa

 

GA 61,08 ±9,79
 ABa

 57,67 ±7,40
 Aa

 65,27 ±8,93
 Aa

 

CTLB 44,63 ±7,07
 Ba

 54,06 ±10,56
 Aa

 45,52 ±13,13
 Aa

 

GB  78,60 ±5,94
 Aa

 55,14 ±9,33
 Aa

 50,72 ±7,93
 Aa

 

Fagocitose de S. aureus (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 20,82 ±2,08
 Ba

 19,70 ±3,74
 Aa

 24,78 ±3,47
 ABa

 

GA 27,02 ±3,47
 ABa

 43,08 ±17,88
 Aa

 42,60 ±7,65
 Aa

 

CTLB 40,58 ±7,86
 Aa

 24,78 ±3,47
 Aa

 33,04 ±2,12
 Aa

 

GB 31,76 ±2,98
 ABa

 44,74 ±11,26
 Aa

 21,82 ±2,76
 Ba

 

Macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 

Fagocitose de S. aureus (%) M1 M2 M3 

CTLA 48,88 ±6,91
 Aa

 38,38 ±7,63
 Aa

 43,92 ±8,01
 Aa

 

GA 53,32 ±8,74
 Aa

 40,65 ±2,39
 Aa

 54,78 ±7,96
 Aa

 

CTLB 47,88 ±10,31
 Aa

 43,92 ±8,01
 Aa

 48,18 ±8,12
 Aa

 

GB 59,48 ±3,83
 Aa

 49,94 ±8,44
 Aa

 45,38 ±8,52
 Aa

 

Fagocitose de S. aureus (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 16,68 ±2,10
 Aa

 14,32 ±3,15
 Aa

 17,82 ±2,11
 Ba

 

GA 23,08 ±2,50
 Aa

 26,08 ±10,11
 Aa

 27,73 ±2,75
 Aa

 

CTLB 25,83 ±4,40
 Aa

 17,82 ±2,11
 Aa

 25,34 ±1,80
 Aa

 

GB 20,44 ±1,84
 Aa

 30,10 ±7,88
 Aa

 21,18 ±3,39
 ABa

 

* 

* 
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(conclusão) 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras maiúsculas diferentes sobrescritas
A,B,C,D

 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência. 

Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

 

Ao se analisar a tabela 11, foi constatado que as médias percentuais e a MGIF da 

fagocitose de S. aureus por macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
 não mudou ao longo 

dos momentos em nenhum dos grupos, porém no M1 a média percentual do GB foi maior que 

a do CTLB (P = 0,03), ao mesmo tempo que a MGIF do CTLB foi maior que a do CTLA (P 

= 0,03). No M3, a MGIF do GB foi menor que a do CTLB (P = 0,01) e do GA (P = 0,04) 

(Gráfico 28).  

 

Gráfico 28 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e 

erros padrão de macrófagos pulmonares vacuolizados 

CD14
+
 que fagocitaram S. aureus nas amostras de 

lavado broncoalveolar de bezerros dos grupos CTLA, 

CTLB (caixa branca), GA e GB (caixa cinza) nos 

momentos um (M1; esquerda) e três (M3; direita) - 

São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

 

Neutrófilos CD14
-
 

Fagocitose de S. aureus (%) M1 M2 M3 

CTLA 33,00 ±9,02
 Aa

 29,96 ±8,06
 Aa

 45,92 ±6,45
 Aa

 

GA 7,60 ±3,77
 Bab

 33,29 ±10,32
 Aa

 9,48 ±9,48
 Bb

 

CTLB 44,50 ±9,70
 ABa

 45,92 ±6,45
 Aa

 52,36 ±5,40
 ABa

 

GB  29,38 ±13,97
 ABa

 42,12 ±6,73
 Aa

 69,40 ±6,96
 Aa

 

Fagocitose de S. aureus (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 19,16 ±3,34
 Aa

 13,67 ±2,29
 Aa

 16,68 ±2,44
 ABa

 

GA 6,90 ±2,38
 Bab

 22,79 ±7,64
 Aa

 2,94 ±2,94
 Bb

 

CTLB 37,40 ±9,94
 Aa

 16,68 ±2,44
 Aa

 23,68 ±4,66
 ABa

 

GB 9,10 ±3,98
 Ba

 29,70 ±8,58
 Aa

 18,72 ±2,42
 Aa

 

* 

 

 

 

* 

* 
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Em relação à população de macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
, houve 

diferença no M3 quando a MGIF do GA foi maior que a do CTLA (P = 0,02) e este 

apresentou média menor do que a do CTLB (P = 0,03). 

Na avaliação da população de neutrófilos CD14
-
 que fagocitaram S. aureus, foi 

constatado que a porcentagem desta função diminuiu no M3 do GA tanto em relação à 

porcentagem (P = 0,02) quanto à MGIF (P = 0,03). No M1, o GA apresentou média 

percentual (P = 0,02) e MGIF (P = 0,01) menores do que as do CTLA e a MGIF do GB foi 

menor que a do CTLB (P = 0,03). No M3, foi verificado que a média percentual de fagocitose 

do GA foi menor que a do CTLA (P = 0,05) e do que de GB (P = 0,01). Ao mesmo tempo 

que a MGIF no M3 do GA foi menor que a do GB (P = 0,02). Nesse mesmo momento, houve 

ainda uma tendência da MGIF de GA ser menor que a do CTLA (P = 0,06) (Gráfico 29). 

 

 

Gráfico 29 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência 

e erros padrão de neutrófilos CD14
-
  que fagocitaram 

S. aureus nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLA (caixa branca) e GA 

(caixa cinza) acima e do CTLB (caixa branca) e GB 

(caixa cinza) abaixo durante os três momentos 

experimentais - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos 

diferentes. 

 

Na tabela 12 estão representados os valores médios percentuais e de média geométrica 

de intensidade de fluorescência referentes à quantificação das populações leucocitárias que 
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fagocitaram E. coli nas amostras de LBA dos bezerros durante os três momentos 

experimentais. 

 

Tabela 12 -  Médias das porcentagens, médias geométricas da intensidade de fluorescência em valores arbitrários 

e erros padrão de macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
, macrófagos pulmonares monócitos-

like CD14
+ 

e neutrófilos CD14
-
 que fagocitaram Escherichia coli no lavado broncoalveolar de 

bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo – 2013 
Macrófagos pulmonares vacuolizados CD14

+
 

Fagocitose de E. coli (%) M1 M2 M3 

CTLA 22,81 ±8,86
 ABa

 14,04 ±1,08
 Ba

 20,57 ±5,43
 Aa

 

GA 25,08 ±4,64
 ABa

 35,23 ±5,29
 Aa

 23,54 ±4,80
 Aa

 

CTLB 4,75 ±2,13
 Ba

 20,57 ±5,43
 ABa

 14,68 ±9,51
 Aa

 

GB 31,40 ±7,52
 Aa

 26,89 ±9,59
 ABa

 24,93 ±4,34
 Aa

 

Fagocitose de E. coli (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 14,14 ±1,85
 Ba

 10,34 ±1,04
 ABa

 12,64 ±1,46
 Ba

 

GA 16,27 ±1,43
 ABa

 25,92 ±7,79
 ABa

 30,97 ±8,50
 ABa

 

CTLB 38,80 ±4,76
 Aa

 12,64 ±1,46
 Bb

 36,80 ±10,67
 Aab

 

GB 17,66 ±3,25
 Bb

 34,64 ±6,01
 Aa

 10,51 ±0,38
 Bb

 

Macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 

Fagocitose de E. coli (%) M1 M2 M3 

CTLA 9,94 ±6,44
Aa

 3,11 ±0,90
 Aa

 10,09 ±4,34
 Aa

 

GA 14,57 ±3,39
 Aa

 17,21 ±4,56
 Ba

 11,84 ±4,08
 Aa

 

CTLB 2,11 ±1,17
 Aa

 10,09 ±4,34
 ABa

 14,88 ±6,86
 Aa

 

GB  9,41 ±2,99
 Aa

 14,81 ±6,79
 ABa

 12,69 ±2,32
 Aa

 

Fagocitose de E. coli (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA 10,69 ±1,72
Ba

 8,57 ±1,80
 Aa

 11,79 ±1,89
 ABa

 

GA 13,80 ±1,41
 ABa

 17,79 ±5,32
 Aa

 20,39 ±4,09
 Aa

 

CTLB 23,53 ±1,88
 Aa

 11,79 ±1,89
 Ab

  17,16 ±3,37
 ABab

 

GB 13,83 ±3,11
 ABa

 26,41 ±7,10
 Aa

 10,34 ±0,28
 Ba

 

Neutrófilos CD14
-
 

Fagocitose de E. coli (%) M1 M2 M3 

CTLA  12,77 ±5,35
 Aa

 7,08 ±2,20
 Aa

 6,23 ±0,91
 Aa

 

GA 5,21 ±2,75
 Aab

 13,40 ±4,91
 Aa

 0,30 ±0,30
 Bb

 

CTLB 9,77 ±2,03
 Aa

 6,23 ±0,91
 Aa

 5,53 ±2,43
 ABa

 

GB  13,01 ±6,55
 Aa

 4,00 ±0,87
 Aa

 4,65 ±0,77
 Aa

 

Fagocitose de E. coli (MGIF) M1 M2 M3 

CTLA  15,26 ±1,60
 Ba

 12,15 ±1,76
 Aa

 17,33 ±3,64
 Aa

 

GA 10,54 ±4,21
ABab

 19,34 ±6,51
 Aa

 10,54 ±4,21
 Ab

 

CTLB 31,70 ±6,01
 Aa

 17,33 ±3,64
 Aa

 21,94 ±4,71
 Aa

 

GB 6,82
 
±2,80

 Ba
 30,36 ±7,86

 Ab
 14,12 ±1,48

 Aa
 

Fonte: Gomes (2013) 

Letras maiúsculas diferentes sobrescritas
A,B

 dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes 

sobrescritas
a,b,c

 dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os 

resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-

vacinados); GA: grupo A (primeira dose da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros 

não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) 

ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda 

dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. MGFI: média geométrica de intensidade de fluorescência. 

Não foram consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com CTLA. 

 

Ao se analisar a tabela 12, foi constatado que a MGIF da fagocitose de E. coli por 

macrófagos pulmonares vacuolizados CD14
+
 do GB aumentou no M2 porém diminuiu no M3 

(P = 0,01) diferindo do CTLB. No M1, a MGIF do GB (P = 0,03) foi menor que a do CTLB, 

aumentou no M2 (P = 0,007) e voltou a diminuir no M3 (P = 0,04), sempre diferindo do 
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CTLB. Em relação ao grupo GA, a média percentual de fagocitose de foi maior que a do 

CTLA (P = 0,006), porém se igualou ao CTLA no M3 (Gráfico 30). 

 

 

 

Gráfico 30 -  Médias geométricas de intensidade de 

fluorescência e erros padrão de macrófagos 

pulmonares vacuolizados CD14
+ 

que fagocitaram 

E. coli nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLA (caixa branca) e GA 

(caixa cinza) acima e do CTLB (caixa branca) e 

GB (caixa cinza) abaixo durante os três momentos 

experimentais - São Paulo - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

 

Em relação à população de macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 não houve 

diferença na MGIF de fagocitose do GB. No M1, houve somente diferença entre as MGIF dos 

controles CTLA e CTLB (P = 0,03). No M2, a média percentual de fagocitose do GA foi 

maior que a do CTLA (P = 0,02), porém se igualou ao CTLA no M3. No M3, a MGIF do GB 

foi menor que a do GA (P = 0,05) e GB apresentou tendência a ser menor do que o CTLB (P 

= 0,08) (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 -  Médias geométricas de intensidade de fluorescência e erros 

padrão de macrófagos pulmonares monócitos-like CD14
+
 que 

fagocitaram E. coli nas amostras de lavado broncoalveolar de 

bezerros dos grupos CTLA, CTLB (caixa branca), GA e GB 

(caixa cinza) nos momentos dois (M2; esquerda) e três (M3; 

direita) - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
*  indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos diferentes. 

 

 

 

Na avaliação da população de neutrófilos CD14
-
 que fagocitaram E. coli, a média 

percentual do GA caiu no M3 em relação aos momentos anteriores (P = 0,02) e a MGIF do 

M3 foi menor que a do M2 (P = 0,05). A MGIF do GB, aumentou do M1 ao M2, porém caiu 

no M3 (P = 0,02). No M1, a MGIF do GB foi menor que a do CTLB (P = 0,02), havendo 

diferenças também entre os controles CTLA e CTLB (P = 0,02). No M3, a média percentual 

do GA foi menor que a do CTLA (P = 0,004) e do GB (P = 0,005) (Gráficos 32 e 33). 
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Gráfico 32 -  Médias geométricas de intensidade de 

fluorescência e erros padrão de neutrófilos CD14
-

que fagocitaram E. coli nas amostras de lavado 

broncoalveolar de bezerros dos grupos CTLA 

(caixa branca) e GA (caixa cinza) acima e do 

CTLB (caixa branca) e GB (caixa cinza) abaixo 

durante os três momentos experimentais - São 

Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo. 
* indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos diferentes. 

 

 

Gráfico 33 -  Valores médios e erros padrão das 

porcentagens de neutrófilos CD14
-
 

que fagocitaram E. coli nas amostras 

de lavado broncoalveolar de bezerros 

dos grupos CTLA, CTLB (caixa 

branca), GA e GB (caixa cinza) no 

momento três (M3) - São Paulo - 

2013. 

 

Fonte: Gomes (2013) 
*indicam P ≤ 0,05 no mesmo momento de grupos 

diferentes. 

 

  

 

 

a 

 
a 

 

a 

 

ab 

 

a 

 

b 

 

b 

 

 

 

a 

 

a 

 

 

 

a 

 

a 

 

a 

 

* 

 
* 

 

* 

 
 

 

* 

 



5  R e s u l t a d o s | 100 

5.4.3 Pesquisa de IgA local 
 

 

 Na tabela 13 estão representados os valores médios e erros padrão da concentração de 

IgA no LBA do bezerros nos três momentos experimentais.  

 
Tabela 13 -  Médias e erros padrão da concentração de imunoglobulina A (IgA) em ng/mL no lavado broncoalveolar 

de bezerros durante os três momentos experimentais - São Paulo - 2013 

 

 M1 M2 M3 

CTLA 36,25 ±15,91
ABa

 67,94 ±20,67
Aa

 112,7 ± 34,33
Aa

 

GA 15,93 ±8,60
Ba

 87,87 ±32,35
Aab

 125,2 ±60,56
Ab

 

CTLB 58,29 ±19,08
ABa

 112,7 ±34,33
Aa

 71,33 ±35,99
Aa

 

GB 108,7 ±40,68
Aa

 229,4 ±118,6
Aa

 167,0 ±43,38
Aa

 
Fonte: Gomes (2013) 

Letras maiúsculas diferentes sobrescritasA,B dentro de uma mesma coluna ou letras minúsculas diferentes sobrescritasa,b 

dentro de uma mesma linha indicam diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os valores. Os resultados são apresentados 

como a média ± erro padrão da média. CTLA: grupo controle de GA (bezerros não-vacinados); GA: grupo A (primeira dose 

da vacina aos 15 dias de idade); CTLB: grupo controle de GB (bezerros não-vacinados); GB: grupo B (primeira dose da 

vacina aos 45 dias de idade). M1: 15 dias de idade (CTLA e GA) ou 45 dias de idade (CTLB e GB) e primeira dose da vacina 

para GA e GB; M2: 21 dias após o M1 e a segunda dose da vacina para GA e GB; M3: 21 dias após M2. Não foram 

consideradas as comparações entre os grupos GA com CTLB nem, GB com CTLA. 
 

 Foi observado com os resultados da tabela 13 que a concentração de IgA aumentou (P 

= 0,02) nos animais do GA no M3 em relação ao M1 e tendeu a aumentar (P = 0,06) no GB 

no M3 (Gráfico 34) 

 

Gráfico 34 -  Valores médios em ng/mL e erros padrão da 

concentração de imunoglobulina A (IgA) no lavado 

broncoalveolar de bezerros dos grupos CTLA (bola 

preta) e GA (bola branca) acima e dos grupos CTLB 

(bola preta) e GB (bola branca) abaixo durante os três 

momentos experientais - São Paulo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gomes (2013) 
a,b indicam P ≤ 0,05 entre os momentos de um mesmo grupo 

T indica tendência (0,1 > P < 0,05) entre o mesmo momento de grupos 

diferentes 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O estado imaturo do sistema imune do neonato é frequentemente citado como uma das 

razões que a vacinação não induz resposta protetiva e é a base para protocolos vacinais que 

recomendam imunizações múltiplas (GRIEBEL, 2009). A constante transformação do sistema 

imune dos bezerros nos primeiros meses de vida, em particular, dos mecanismos de defesa 

respiratórios (BERTAGNON et al., 2007; BATISTA et al., 2012, 2015; BERTAGNON, 

2015) torna-os mais susceptíveis ao CDRB. O conhecimento do limiar estreito da resposta 

vacinal nesse período é fundamental e foi o objetivo desse trabalho, levando em consideração 

não apenas a faixa etária, como a via de aplicação, o risco de infecção e o perfil das vacinas 

disponíveis. A hipótese do trabalho foi confirmada ao se concluir que existe influência etária 

na resposta à vacina utilizada por via intranasal, e ainda, que bezerros vacinados 

principalmente aos 15 dias de idade se tornam mais susceptíveis a infecções bacterianas 

secundárias. 

 As idades dos bezerros desse estudo foram definidas de acordo com estudos prévios 

realizados com o objetivo de avaliar a influência etária na resposta vacinal ou a patógenos 

(GRELL et al., 2005; ELLIS et al., 2007). Não foi possível realizar o controle de qualidade do 

colostro uma vez que a primeira mamada foi fornecida na propriedade pelos funcionários da 

fazenda, no entanto a transferência de imunidade passiva foi comprovada por meio dos 

critérios de inclusão citados na seção material e métodos. Contudo, os animais receberam na 

FMVZ iguais quantidade de colostro aquecido provenientes de banco de colostro congelado, o 

que os submeteu a semelhantes condições de manejo. 

 O interesse pelo tema surgiu como complementariedade de outros trabalhos realizados 

pela equipe que avaliam o sistema imune inato e adaptativo do sistema respiratório de 

bezerros saudáveis (BATISTA et al., 2012, 2015; BERTAGNON, 2015) e infectados 

experimentalmente com M. haemolitica (BATISTA, 2015). 

 

 
 

6.1 EXAME CLÍNICO GERAL E EXAME ESPECÍFICO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

 

 As características contidas no exame clínico geral, como postura, comportamento, 

estado nutricional, condição física, frequência respiratória, pulsação e temperatura corporal, 
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são essenciais para indicar se a saúde do animal está alterada e direcionar o médico 

veterinário para um exame específico mais minucioso. Os indícios de doença respiratória na 

anamnese são apresentados por meio da presença de corrimento ou sangramento nasal, tosse 

ou outros ruídos respiratórios, falta de ar ou respiração curta e cansaço rápido, associados a 

aumento da frequência respiratória e da temperatura corporal (DIRKSEN; GRUNDER; 

STOBER, 1993; GONÇALVES; FEITOSA, 2008). Dada a importância da afecção para o 

sistema de produção, algumas propostas de diagnóstico empregando escores tem sido 

proposta (MCGUIRK; PEEK, 2014; UW, 2015) 

 No presente estudo, apesar de alguns animais não vacinados terem apresentado 

manifestações clínicas características de afecção respiratória, a maioria dessas manifestações 

ocorreram em animais dos grupos GA e GB após a vacinação, os quais apresentaram secreção 

pulmonar evidente pela endoscopia, crepitação pulmonar à auscultação, respiração polipnéica 

e rude e reflexo de tosse positivo. A presença de secreção pulmonar avaliada pela endoscopia 

e representada por escores nos animais após a vacinação foi sugestiva de efeito adverso da 

vacina, no entanto como os animais controle também apresentaram secreção após dos 57 dias 

de idade (M3 do CTLA e M2 e M3 do CTLB), suspeita-se que nesse período os animais 

estejam sujeitos a maior desafio ambiental, independentemente da vacinação. Apesar disso, 

nos animais do GA essa predisposição foi antecipada pela vacina. A correlação entre 

vacinação e secreção pulmonar alterada seria possível por meio do isolamento de patógenos 

na secreção pulmonar, mas para isso seria necessária a colheita de lavado traquebrônquico 

(GONÇALVES, 1997; BERTAGNON et al., 2011; BENESI et al., 2012) para a obtenção de 

amostras estéreis, o que não foi incluso no delineamento experimental. 

De forma equivalente, ao avaliar os efeitos de uma única dose intranasal de vacina 

univalente com VSRB39 vivo modificado em bezerros holandeses de quatro a seis semanas de 

idade, foi observado que a vacina mesmo sendo de alta passagem e baixa virulência, induziu 

febre de mais de 40 ºC e sons ásperos no pulmão sete dias após a vacinação Esses animais 

foram desafiados com o VSRB 30 dias após a vacinação e embora não tenham apresentado 

mais manifestações clínicas de doença após o desafio, a vacina não preveniu completamente o 

desenvolvimento de lesão grave ou replicação do vírus no pulmão (WOOLUMS et al., 2004). 

Provavelmente, se os animais vacinados tivessem sido desafiados após a vacinação 

com algum dos vírus da vacina ou com uma bactéria oportunista como a M. haemolitica, os 

resultados seriam mais esclarecedores, no entanto o inóculo não foi delineado.  

                                                           
39

 VT-794, American Type Culture Collection, Manassas, Va. 
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O uso de vacinas com VDVB vivo modificado foi inicialmente recomendado em 

bovinos jovens e seu uso em animais prenhes foi desencorajado pela possibilidade de induzir 

o aborto. Ressalvas foram levantadas a respeito destas vacinas quando foi notado que seu uso 

resultou em pequena porcentagem de animais que desenvolveram doença das mucosas pós-

vacinal (pvMD- post vaccinal mucosal disease) (RIDPATH; BOLIN, 1995; RIDPATH, 

2013). Neste momento, as sequelas da doença não tinham sido estabelecidas, mas 

posteriormente, foi demonstrado que somente os animais persistentemente infectados com 

VDVB sucumbiram à pvMD. Por esta razão, a vacinação de animais persistentemente 

infectados com vacinas vivas modificadas contendo o VDVB deve ser evitada (RIDPATH, 

2013). Além disso, houve uma preocupação de que as vacinas com VDVB vivo modificado 

poderiam estar associadas à imunossupressão (MARTIN et al., 1980; ROTH; KAEBERLE, 

1983). 

Estas preocupações levaram ao desenvolvimento de vacinas com VDVB morto e, ao 

final dos anos 80, a maioria das principais empresas de produtos biológicos ofereciam ambas 

as linhas de vacinas vivas mortas e modificadas (RIDPATH, 2013). 

No estudo em questão, a vacina polivalente utilizada provavelmente contém estirpes e 

adjuvantes distintos das empregadas nos estudos citados acima. O VDVB da vacina adotada 

por ser um vírus morto não é comparável aos efeitos de doença das mucosas pós-vacinal 

observados por Ridpadh e Bolin (1995) e Ridpadh (2013). No entanto, a vacina é composta 

pelo VSRB vivo modificado e por cepas quimicamente alteradas de HVB e PI-3. 

Discordando dos resultados encontrados, Platt et al. (2009) não observaram mudanças 

significativas em temperatura retal e escore clínico, incluindo neste alterações como 

depressão, anorexia, descargas nasal e ocular, sinais respiratórios, tosse e diarreia, em 

bezerros vacinados por via subcutânea com vacina comercial viva modificada contendo 

VDVB-1 (estirpe Singer), VDVB-2 (estirpe Bolin 296), HVB-1 (estirpe Colorado), VSRB 

(estirpe proprietária) e PI-3 (estirpe proprietária) com adjuvante próprio40. Provavelmente, 

estes autores não encontraram ocorrência de manifestações clínicas respiratórias, pois 

utilizaram a via subcutânea.  

Da forma semelhante a Platt et al. (2009) e em desacordo com os resultados 

encontrados, Ellis et al (2007) também não observaram alterações clínicas em bezerros dessa 

vez vacinados intranasalmente com três diferentes protocolos a partir da segunda semana de 

vida. O primeiro protocolo foi definido pela utilização de vacina comercial univalente41 

                                                           
40

 Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, MO 
41

 Bovishield BRSV, Pfizer Animal Health, Kalamazoo, Mich 
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contendo VSRB vivo modificado, o segundo por uma vacina polivalente42 viva modificada 

contendo VSRB, PI-3, HVB-1 e VDVB e o terceiro por uma vacina polivalente contendo os 

mesmos vírus exceto o VSRB43. No entanto, como os autores coletaram dados clínicos 

somente um dia antes do desafio viral, ou seja, 21 dias após a segunda dose vacinal, não se 

sabe se os animais apresentaram sintomatologia respiratória após a vacinação. Mais uma vez, 

os resultados da presente pesquisa poderiam ser comparados a esta caso tivesse sido feito o 

desafio viral após a vacinação.  

Deve ser notado que, embora os princípios da vacinação sejam estudados há muitos 

anos, as mudanças constantes nos componentes e protocolos vacinais incitam pesquisas que 

objetivam a melhoria na sua eficácia e segurança. Para se certificar que os riscos da vacinação 

não excedam às chances de se contrair a própria doença é essencial que sejam realizadas 

pesquisas clínicas com os componentes vacinais isolados e associados, considerando estirpes, 

adjuvantes, vias e idades uma vez que não se sabe qual a interferência que um componente 

pode causar no outro. Nos animais deste estudo, para se confirmar que as manifestações 

clínicas eram decorrentes dos agentes vacinais, seria necessário o isolamento dos patógenos 

contidos na vacina em secreções de mucosa nasal ou pulmonar. 

 

 

6.2 LEUCOGRAMA 

 

 

 Ao se comparar os valores absolutos com os de referência da literatura (BIRGEL, 

1982; WOOD; QUIROZ - ROCHA, 2010), foi constatado que nos animais do GA os valores 

estavam dentro do normal dos valores de referência propostos para a espécie e do GB 

apresentaram valores médios de leucocitose por neutrofilia em todos os momentos. Em 

virtude de esse achado ter sido verificado desde o começo do experimento e antes da primeira 

dose vacinal, não foi relacionado com a vacinação. Foi também evidenciada linfocitose no GB 

(M1 e M2), porém coincidiu com a linfocitose do seu controle CTLB no M2, tendo assim 

relação com a variação etária de animais saudáveis. Ao se comparar estatisticamente os 

grupos, foi observada diminuição do valor absoluto de leucócitos e linfócitos do GA a partir 

do M2. Este dado sugere diminuição da resposta celular por linfócitos nos animais do GA 

após a primeira dose vacinal. 

                                                           
42

 Bovishield4, Pfizer Animal Health, Kalamazoo, Mich 
43
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  A resposta imune é complexa com diversos componentes inatos e adaptativos 

necessários para conferir imunidade após infecção ou vacinação. A contagem de glóbulos 

brancos (leucócitos totais) e suas subpopulações (neutrófilos, linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos) servem como medidas objetivas da imunidade inata ou adaptativa, 

fornecendo informações sobre a variação da resposta imune à vacinação ou doença 

respiratória e potencial de resistência de um animal ao CDRB (LEACH et al., 2013). Nos 

animais avaliados, o GA, portanto, apresentou diminuição da resposta linfocítica à vacina ao 

se analisar o hemograma. 

 Leach et al. (2013), ao vacinarem bovinos de 60 dias de idade com vacina polivalente44 

contendo VSRB, VDVB, HVB e PI-3 vivos modificados por via intramuscular e reforço aos 

139 dias, também notaram redução média nos linfócitos e sugeriram que a resposta imune 

adaptativa para as vacinas decaiu na segunda dose pelo fato do organismo ter tido tempo para 

produzir resposta imunológica de memória. De fato, foi observado em outros trabalhos que a 

indução de resposta imune por anticorpos para esses vírus varia entre duas a três semanas 

após a infecção viral ou vacinação (BOLIN; RIDPATH, 1989; BABIUK; VAN DRUNEN 

LITTEL-VAN DEN HURK; TIKOO, 1996; GERSHWIN, 2012), portanto a imunidade 

celular dos animais do presente estudo também pode ter apresentado declínio a medida que os 

níveis de anticorpos aumentaram. 

Leach et al. (2013) buscaram ainda correlacionar o ganho de peso médio diário (ADG - 

average daily gain), registros de saúde (HR - health records) e escores de lesões pulmonares 

(LS - lung scores) indicativos de CDRB, com a resposta imune do leucograma, com o objetivo 

de encontrar parâmetro facilmente mensurável que poderia ser utilizado como bom preditor 

da resistência ao CDRB após a vacinação. Os resultados indicaram correlação positiva entre 

os índices listados e a resposta imune inata (eosinófilos, basófilos, neutrófilos), e negativa 

para a adaptativa (linfócitos). No entanto, os autores ainda obtiveram correlação genética 

significativa entre a contagem de eosinófilos antes do reforço vacinal com o HR após a 

vacinação. Mostraram ainda que mudanças na quantidade de leucócitos totais e concentração 

de linfócitos no reforço vacinal estão correlacionadas com a saúde em curso do animal e com 

o potencial de seleção genética com base na resposta imunológica (LEACH et al., 2013). 

Diante de uma avaliação baseada na dependência genética dos animais para a competência 

imunológica, seria necessária a avaliação de bezerros individualmente, o que tornaria a 

aplicabilidade do estudo bastante reduzida, uma vez que as vacinas são empregadas em 

rebanhos, e não em somente um indivíduo. 
                                                           
44

 Vista Once SQ ou Merck Visa 5 SQ 



6  D i s c u s s ã o | 106 

Diante do exposto, a avaliação da resposta imunológica, seja por meio do leucograma 

ou análises mais específicas, deve ser considerada em conjunto com outros aspectos além da 

idade, componentes da vacina e via de aplicação. Devem ser considerados também, fatores 

intrínsecos relacionados à saúde do animal que podem interferir na resposta vacinal. Apesar 

disso, o declínio de leucócitos totais e linfócitos no GA, indica diminuição de resposta celular, 

porém é necessária a diferenciação entre linfócitos B e T para maiores detalhes sobre o tipo de 

resposta, o que foi possível por meio da imunofenotipagem realizada por citometria de fluxo. 

 

 

6.3 CITOLOGIA DO LBA 

 

 

 Analisando-se a citologia do trato respiratório dos bezerros constatou-se a 

predominância de macrófagos alveolares, seguida por neutrófilos e pequenas proporções de 

células gigantes, eosinófilos e células ciliadas em animais dos grupos controle e do GB em 

todos os momentos experimentais, concordando com os achados de Pringle et al. (1988), 

Barros et al. (1994); Gonçalves et al. (2004) e Griffin et al. (2010).  

 Porém, foi evidenciado que a porcentagem média de macrófagos dos animais do GA 

diminuiu e a de neutrófilos aumentou ao longo dos momentos, corroborando com Taylor, 

Thomas e Stott (1989) ao contrastarem resultados de citologia do LBA antes e após a 

inoculação viral em animais não vacinados com animais recém-vacinados aos cinco meses de 

idade com vacina contendo o VSRB inativado por via subcutânea. O resultado demonstrou 

que anteriormente ao desafio viral, os animais apresentavam um predomínio em torno de 85% 

de macrófagos em relação a neutrófilos, contudo após a inoculação o perfil se alterou para 

iguais porcentagens de 45% de macrófagos e neutrófilos em animais vacinados. Nos animais 

não vacinados, a porcentagem de neutrófilos superou a de macrófagos alveolares, o que os fez 

concluir que a vacina atenuou a resposta inflamatória. Nos resultados do presente estudo, não 

se pode supor que a vacina atenuou uma possível inflamação somente pela avaliação da 

citologia do LBA, mas associado às manifestações clínicas, leucograma e presença de 

citocinas pró-inflamatórias. Apesar desta não ter sido realizada, os animais dos grupos GA e 

GB apresentaram manifestações clínicas, ademais foi evidenciado leucograma com neutrofilia 

no GB citologia do LBA com predomínio de neutrófilos no GA após a vacinação. Esses 

resultados dão indícios de uma resposta inflamatória após a vacinação. 
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   No entanto, a magnitude de aumento neutrofílico no trato respiratório pode não ser 

representativa de broncopneumonia, assim como concluído por Gonçalves et al. (2011), já que 

devido a imaturidade imune, neonatos bovinos montaram uma resposta inflamatória com 

grande influxo celular, menos severa e com pouca sintomatologia, em decorrência da menor 

eficiência celular. Os animais mais velhos recrutam menor número de neutrófilos, que são 

mais eficientes na eliminação dos patógenos, porém mais danosa ao tecido hospedeiro 

(GRELL et al., 2005; BATISTA et al., 2012). Por certo, foi observado que os animais dos 

grupos controles (CTLA e CTLB) apesar de não apresentarem diferença na citologia do LBA, 

apresentaram manifestações clínicas após 57 dias de idade provavelmente por desafio 

ambiental e resposta imune diversa da observada antes dessa idade. Dessa forma, para que se 

tenha segurança em afirmar a inflamação seriam necessárias outras avaliações, como 

expressão de citocinas pró-inflamatórias, como a IFNɣ, ou dosagem de proteínas de fase 

aguda. 

Da mesma forma, permite-se inferir que animais mais novos respondem com maior 

número de neutrófilos à imunização por via intranasal do que animais mais velhos, no entanto 

para se avaliar se essa resposta foi danosa ao animal, é necessária a avaliação da intensidade 

de produção de citocinas, como o IFNɣ desses animais em relação aos do grupo controle, já 

que o IFNɣ é liberado por vários tipos de células durante infecções virais e em respostas 

vacinais (WOOLUMS et al., 2004; ACKERMANN; DERSCHEID; ROTH, 2010). 

Ao levar em consideração que os neutrófilos são as células mais rapidamente 

recrutadas e que podem gerar um grande número de produtos inflamatórios, incluindo 

oxidantes e enzimas proteolíticas (DONNELLY; HASLETT, 1992), as quais podem 

exacerbar a inflamação pulmonar bem como as manifestações clínicas (FADEN; OGRA, 

1986; DONNELLY; HASLETT, 1992) e que a atuação dos neutrófilos não é a mais eficiente 

para a neutralização viral, mas sim a ação dos linfócitos, é sugestivo que quanto maior a 

resposta neutrofílica à vacina, menor será a linfocítica, denotando, portanto o animal menos 

competente imunologicamente. 

Por outro lado, os neutrófilos possuem atribuições que ainda estão sendo descobertas 

podendo ter importante atuação na interlocução entre os sistemas imunes inato e adaptativo 

(WHALE; GRIEBEL, 2009), descrito a seguir. 

 A partir de avaliações dos resultados de exame clínico, leucograma e citologia do 

LBA, foi entendido que a vacina teve maior influência maior sobre os animais do GA, uma 

vez que alterou todos esses parâmetros. Os resultados induziram a suspeita de que a vacina 

tenha causado efeito adverso pela diminuição de linfócitos sistêmicos e aumento de 
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neutrófilos locais do GA. Pressupõe-se, no entanto que, devido a faixa etária a ação 

neutrofílica seja também importante para a resposta vacinal devido à imaturidade imunológica 

mais intensa dos animais do GA. 

 

 

6.4 IMUNOFENOTIPAGEM DOS LEUCÓCITOS SANGUÍNEOS E PULMONARES 

 

 

A seguir serão discutidos os resultados de imunofetipagem dos leucócitos 

polimorfonucleares e mononucleares do sangue e LBA.  

 

 

6.4.1 Células polimorfonucleares
 

 

 

Foi observado que a população de neutrófilos (CH138
+
) no sangue dos animais do GA 

foi maior que o CTLA após a primeira dose vacinal (M2) coincidindo com a tendência ao 

aumento de neutrófilos nos resultados de hemograma do GB (M3) e na citologia de LBA do 

GA do M1 ao M3.  

Os neutrófilos são a primeira linha de defesa da imunidade inata contra doenças 

infecciosas. No entanto, desde a sua descoberta por Elie Metchnikoff, sempre foram 

consideradas como células destruidoras de tecido responsáveis por danos inflamatórios 

durante infecções agudas. Atualmente, uma extensa variedade de pesquisas no campo da 

biologia celular de neutrófilos e o seu papel no desvio da resposta imunológica a várias 

infecções ou doenças inflamatórias revelaram a sua importância na regulação da resposta 

imune (KUMAR; SHARMA, 2010). 

Whale e Griebel (2009) denominaram os neutrófilos como “um lobo em pele de 

cordeiro”. Esta analogia surgiu pelo fato de ter sido demonstrado que os neutrófilos são 

capazes de incorporar fragmentos de membranas celulares e proteínas integrais de membrana 

decorrentes de uma variedade de mecanismos e condições tais como inflamação, morte 

celular, ou estresse celular e que as membranas ou proteínas passivamente adquiridas podem 

alterar a função da célula receptora. Essa atribuição do neutrófilo é vantajosa para a resposta 

imune precoce de bezerros, uma vez que esta foi caracterizada como neutrofílica pelo 
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leucograma dos animais do GB e pela citologia e imunofenotipagem do LBA dos animais do 

GA. 

Apesar de essa capacidade não ser exclusiva do neutrófilo, como são frequentemente 

as primeiras células recrutadas para os locais de inflamação, sua chance de adquirir proteínas 

de membrana desligadas por uma variedade de células é bem maior (WHALE; GRIEBEL, 

2009). Isso chama atenção para a importância dessa população de células, até mesmo em 

resposta vacinais ou a infecções virais em que são mais exploradas as respostas por linfócitos 

e por anticorpos. Uma vez que o neutrófilo incorporar a membrana de uma célula com função 

específica antiviral, linfócitos por exemplo, a avaliação da resposta imune ao patógeno deve 

ser considerada não só por meio de linfócitos, como de neutrófilos também. 

Isto é especialmente importante ao perceber que a aquisição passiva de proteínas de 

membrana altera a capacidade da célula receptora de serem infectadas por um vírus 

(TABIASCO et al., 2002). Observações semelhantes foram relatadas em neutrófilos bovinos 

após a sua incubação com membranas plasmáticas purificadas (WHALE et al., 2006b). A 

porcentagem de células mononucleares e de neutrófilos bovinos infectados com adenovírus-3 

aumentou de três a cinco vezes após a incubação de neutrófilos com membranas isoladas a 

partir de uma linha celular de fibroblastos permissiva para a infecção viral. Em contraste, a 

incubação de neutrófilos com membranas isoladas a partir de células não permissivas não 

alterou a porcentagem de células afetadas. Estas observações apoiam a sugestão de que a 

transferência de proteína de membrana pode aumentar a susceptibilidade à infecção viral nos 

leucócitos de destino. Deve ser avaliado se existe essa possibilidade do antígeno vacinal capaz 

se replicar nos neutrófilos, o que seria prejudicial já que a tomada de decisão na 

implementação da vacinação contra o CDRB é geralmente feita em rebanhos com alta 

incidência da doença.  

A replicação do vírus dentro de neutrófilos pode servir para amplificar, e por meio da 

migração de neutrófilos, disseminar a infecção. Por outro lado, a expressão da proteína viral 

dentro de neutrófilos também pode potencializar a indução de resposta imune por interações 

com células dendríticas no local de infecção ou drenar o antígeno para linfonodos, 

indisponibilizando o antígeno solúvel no organismo (GRETZ et al., 2000). É importante 

lembrar que o NALT tem papel importante na resposta aos antígenos vacinais e, portanto são 

alvos de pesquisa ao se utilizar a via intranasal. Provavelmente, nos animais do presente 

estudo existiu migração de neutrófilos portadores de proteína viral para o NALT levando à 

possível indução de IgA local. 
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No entanto, as consequências de tropismo viral alterado dependem da resposta dos 

neutrófilos à infecção. Por exemplo, se a infecção viral resulta em apoptose, então este pode 

ser um mecanismo por meio do qual os agentes patogênicos eliminam neutrófilos, o que pode 

contribuir para citotoxicidade anticorpo-dependente mediada por células no local da infecção 

(ROUSE et al., 1977).  

Os neutrófilos podem, assim, ter um papel na integração dos sistemas imunes inato e 

adaptativo e a sua abundância no sangue os torna a população ideal em animais domésticos no 

segmento de uma nova vacina ou na criação de terapia imune ex vivo (WHALE; GRIEBEL, 

2009). Além disso, deve ser dada maior importância em protocolos vacinais convencionais à 

presença dos neutrófilos e ao que ela representa na prevenção à doença. 

Possivelmente, a migração de neutrófilos está relacionado com a expressão aumentada 

de TLR nos animais vacinados (BARTON, 2007; BASTO; LEITÃO, 2014; MARIN et al., 

2014). 

O desenho racional de vacinas tem sido acelerado pela descoberta de agonistas 

específicos TLR que podem ser usados para influenciar a dimensão e qualidade da resposta 

imunitária. Agonistas específicos TLR, como o lipopolissacarídeo, induzem a produção de 

quimiocinas que recrutam seletivamente neutrófilos e outros granulócitos (GRIEBEL et al., 

2005). Dado que os neutrófilos podem funcionar diretamente como células apresentadoras de 

antígenos ou desempenham papel no recrutamento e ativação de células dendríticas, o papel 

dos neutrófilos no local de administração da vacina requer avaliação cuidadosa. Apesar do 

aumento no recrutamento de neutrófilos no local poder melhorar a qualidade e a magnitude de 

respostas de células T e B (ROMANI et al., 1997; TATEDA et al., 2001), assumiu-se que a 

presença de neutrófilos, que podem fagocitar e degradar os antígenos da vacina, é 

contraproducente na indução de uma resposta imunitária adaptativa (GRIEBEL et al., 2005).  

A indução da resposta neutrofílica no sangue e no LBA nos animais do GA bem como 

no sangue dos animais do GB pode ser considerada favorável para a resposta vacinal, uma vez 

que dados indicam que os neutrófilos têm a capacidade de sintetizar e liberar citocinas pró-

inflamatórias, incluindo IL-12, e quimiocinas imunorreguladoras, que podem afetar o 

equilíbrio da resposta Th1/Th2 do hospedeiro (BLISS; ZHANG; DENKERS, 1999).  

Como as infecções virais e vacinas destinadas a induzir uma resposta imune protetora 

devem conduzir a resposta Th1 (GERSHWIN, 2012) e bezerros nascem com predomínio de 

resposta Th2 devido à produção de hormônios e citocinas anti-inflamatórias pela placenta 

suprimindo as respostas mediadas por células (Th1), (MOREIN; ABUSUGRA; 

BLOMQVIST, 2002), a ação de neutrófilos nos bezerros vacinados nas idades definidas pelo 
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presente estudo contribuem para a resposta vacinal, desde que não tenha possibilitado a 

replicação viral por meio de transferência de proteína de membrana, o que aumentaria a 

susceptibilidade à infecção viral (WHALE et al., 2006b). 

Como nos primeiros meses, os bezerros apresentam intensa variação na resposta 

celular, diferenças podem ser encontradas ainda antes dos 15 dias de idade, proposto para o 

GA. Antonis et al. (2010) estudaram o efeito da idade em parâmetros imunológicos da doença 

por VSRB em bezerros recém-nascidos (um dia de idade) e jovens (seis semanas de idade). 

Contrário ao encontrado na resposta vacinal dos bezerros do GA, bezerros neonatos tiveram 

menor resposta pró-inflamatória local do que bezerros de seis semanas de idade, em particular 

em relação à infiltração neutrofílica no pulmão, à concentração do fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α), à resposta imune humoral específica e aos sinais clínicos de doença. Contudo, 

neonatos apresentaram replicação viral mais extensa e consolidação de pulmão. A falta de 

correlação entre a replicação do vírus e as manifestações clínicas sugere o papel importante de 

citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-α, na doença, uma vez que a capacidade de produção 

de TNF-α pró-inflamatória parece aumentar com a idade.  

Contudo, a resposta demonstrada por Antonis et al. (2010) foi específica para o VSRB 

infectante, enquanto a vacina utilizada contém cinco agentes virais e cepas bacterianas, 

teoricamente não infectantes e que induzem a montagem de uma resposta mais complexa. 

 

 

6.4.2 Células mononucleares 
 

 

Além dos neutrófilos, os macrófagos ou monócitos atuam como células apresentadoras 

de antígenos. A identificação dos macrófagos, nos tecidos, ou dos monócitos, no sangue, foi 

feita pela marcação da molécula CD14 observada em maior proporção em células da 

linhagem monocítica-macrofágica e está envolvida em uma série de respostas imunológicas, 

chave no reconhecimento de patógenos invasores e no desencadeamento da cascata de reações 

inflamatórias (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012; TIZARD, 2014). Apesar de também ser 

expressa por células polimorfonucleares (BURTON; ERSKINE, 2003; LEE et al., 2003; 

SLADEK; RYZNAROVA; RYSANEK, 2006). Piepers et al. (2009) observaram que apenas 

3% das células positivas para CD14 foram encontradas no gate de células polimorfonucleares. 

O aumento de monócitos CD14
+
 concomitante ao de linfócitos TCD3

+
CD4

-
CD8

-
 

sanguíneos implica mais uma vez, como foi observado na discussão da ação dos neutrófilos, a 

relação entre os sistemas imune inato e adaptativo. Por outro lado, a diminuição de 
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macrófagos alveolares e ausência de alteração na porcentagem de células CD4
-
CD8

-
 do LBA 

indica a diferença entre as respostas imunes sistêmica e local. 

Ainda que não tenha sido utilizada marcação específica, o fenótipo CD4
-
CD8

-
, duplo-

negativas, foi demonstrado como característico de células T NK (DASHTSOODOL et al., 

2008; TIZARD, 2014), que quando ativadas atuam como fonte inicial importante de IFNɣ na 

maior parte das infecções virais causando inibição do crescimento de células infectadas e 

promoção da apoptose, restringindo assim a propagação do vírus, Isto foi evidenciado em 

ratos infectados com vírus sincicial respiratório que após três dias apresentaram aumento de 

células T NK nos pulmões, bem como sua citoxicidade em material derivado de LBA 

(GOODBOURN; DIDCOCK; RANDALL, 2000).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Dou et al. (2015) ao investigarem a 

dinâmica das células T NK em respostas vacinais contra estirpes homólogas e heterólogas do 

vírus da influenza em humanos. Notaram que a vacina induziu potencial resposta de memória 

por células T NK com o aumento de IFNγ específica para o antígeno durante seis meses.  

As células T NK são consideradas como fonte principal de IFNɣ até que linfócitos T 

CD4
+
 e T CD8

+
 comecem a chegar no local da infecção após cinco a seis dias (HUSSELL; 

OPENSHAW, 1998). Como a produção de IFNɣ pelas células T NK depende da indução viral 

na síntese de IL-12 por macrófagos ou monócitos (BIRON et al., 1999), pode-se inferir que o 

aumento na população de monócitos sanguíneos CD14
+
 no GA fez com que aumentasse a 

produção de IL-12 após a vacinação, aumentando a porcentagem de células T NK sanguíneas 

no GA. Por outro lado no LBA, como foi constatado declínio de macrófagos na citologia e na 

porcentagem de macrófagos alveolares vacuolizados CD14
+ 

dos animais do GA, bem como 

na porcentagem de macrófagos alveolares monócitos-like no GB, não foi observada mudança 

na população de células duplo-negativas no LBA dos grupos GA e GB. 

No LBA, a presença de macrófagos polarizados MØ2c, ou macrófagos regulatórios, 

estimulados por IL-10 resulta em inibição na produção de citocinas pro-inflamatórias, como 

TNFα, IL-6 e IL-12, além de inibir a apresentação de antígenos por monócitos e macrófagos 

via diminuição de regulação MHC II (MARTINEZ et al., 2008).  

A função principal das moléculas de MHC II é apresentar antígenos processados, que 

são principalmente derivados de fontes exógenas, aos linfócitos T CD4
+
 (HOLLING; 

SCHOOTEN; VAN DEN ELSEN, 2004). Caso haja um desencadeamento de fatores que 

levam à diminuição de regulação de moléculas MHC II, não haverá apresentação de antígenos 

aos linfócitos T CD4
+
, assim sem essa sinalização a população dessas células não irá 

aumentar, como foi observado no LBA dos animais dos grupos GA e GB.  
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Portanto, sugere-se que no sangue dos animais do GA, a indução viral por vacina 

provocou aumento da porcentagem de monócitos, resultando em maior síntese de IL-12 por 

essas células. Isto estimulou a produção de IFNγ pelas células T NK, resultando em resposta 

viral específica. Por outro lado, no LBA, propõe-se que a vacina causou a diminuição de 

macrófagos CD14
+
 e polarização de macrófagos nos grupos GA e GB, os quais estimulados 

por IL-10 inibiram a apresentação de antígenos vacinais por moléculas MHC II a linfócitos T 

CD4
+
, o que resultou na diminuição também desta população.  

Ao surgirem questionamentos em relação ao efeito do adjuvante na resposta vacinal, 

foi esclarecido que a utilização de adjuvantes saponinas do tipo ISCOM também induzem a 

produção de citocina IL-12 em ratos (SMITH et al., 1999) e resposta intensa de IFNγ 

(EMERY; ROTHEL; WOOD, 1990) além do isotipo IgG2a, polarizando uma resposta Th1 

(KENSIL, 1996). 

Como o adjuvante contido na vacina45 utilizada nesse estudo contém a fração 

purificada QS21 do composto Quil-A, a resposta encontrada no sangue dos animais do GA 

também pode ser associada ao efeito do adjuvante. 

O composto Quil-A é proveniente da árvore Quillaia saponaria que ligada a colesterol 

e fosfolipídeo formam o ISCOM. Foi descrito pela primeira vez há 20 anos como um sistema 

de apresentação de antígeno de potente ação imunoestimulante. Resultados de vacinas 

baseadas em ISCOM mostraram promover respostas tanto via anticorpos como celulares 

numa variedade de modelos animais experimentais (SPICKLER; ROTH, 2003; SANDERS et 

al., 2005). 

Concordando com a resposta celular encontrada no sangue dos animais do GA, a 

indução no início da imunidade ativa é possível por meio da seleção do adjuvante e da via 

apropriada, inclusive de mucosa. Como os ISCOM são estruturas de superfície pequena (30-

100 nm), as vacinas que contém este adjuvante têm mostrado estimular respostas imunes tanto 

humoral como mediada por células e são citadas por contornar a interferência negativa de 

anticorpos maternos passivamente adquiridos (NORDENGRAHN et al., 1996; HÄGGLUND 

et al., 2004). 

Em modelo murino, foi realizado um estudo comparativo para avaliar imunidade 

celular e humoral de resposta de mucosa, via intrasanal, e parenteral, via subcutânea, 

utilizando a saponina QS-21 como adjuvante de uma vacina de DNA contra HIV. Os 

resultados foram positivos para as duas vias, evidenciando que o adjuvante QS21 pode ser 

utilizado em imunizações intranasais. Além disso, a resposta à vacinação intranasal foi 
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caracterizada por alta produção de IgA, atividade citológica de células de linfonodos 

mesentéricos e altos níveis de IL-2 e IFNγ (SASAKI et al., 1998), concordando com a suposta 

conclusão em relação à resposta no animais do GA. 

A via de mucosa utilizada com a vacina no estudo é uma meta relevante em neonatos, 

em particular a via intranasal tem a vantagem logística pela facilidade de aplicação e 

perspectivas imunológicas por se tornarem alvo de tecidos linfoides, no caso o NALT 

(TANAKA et al., 2007; KAVANAGH et al., 2013; LAMICHHANE; AZEGAMIA; 

KIYONOA, 2014). A dificuldade acrescida em bezerros desta idade é o potencial de 

interferência na resposta imune ativa de anticorpos maternos passivos (WOOLUMS et al., 

2004; ELLIS et al., 2007). 

 O papel predominante de células B na eficácia das vacinas não deve sombrear a 

importância de respostas de células T por serem essenciais na indução de anticorpos de 

elevada afinidade e memória imunológica, ainda que alvos de vacinas tenham sido 

identificados contra os quais as células T são as principais efetoras (SIEGRIST, 2008). 

Apesar dos linfócitos TCD3
+ 

terem aumentado no sangue dos animais do GA, as 

células TCD4
+
 e TCD8

+
, que representam o braço da imunidade celular adaptativa 

desencadeada durante a infecção ou vacinação, não se alteraram ao longo do estudo. 

Semelhante às células B, as células T de memória não apenas bloqueiam diretamente a 

infecção, mas podem reduzir ou eliminar a replicação viral após a infecção ter ocorrido. No 

caso de vírus desencadeadores de doença sistêmica ou infecção do trato respiratório inferior 

(por exemplo, o CDRB), a imunidade protetora é tipicamente atribuída à pré-existente 

(AMANNA; SLIFKA, 2011), o que neste caso é a imunidade passiva associada à inata e 

adaptativa. 

A resposta imune mediada por células é importante para a neutralização do vírus em 

diferentes espécimes (HALL et al., 1991; TAYLOR et al., 1995) como já demonstrado em 

estudos onde o esgotamento de linfócitos TCD8
+
 em ratos (GRAHAM et al., 1991) e em 

bovinos (THOMAS et al., 1996) resultou numa prolongada replicação do vírus nos pulmões. 

As células T CD4
+
 também têm sido relacionadas com a resposta imune a infecção pelo 

VSRB, pois como seus epítopos estão localizados na proteína F isso a torna capaz de 

reconhecer a proteína F viral induzindo uma resposta Th2, ou seja, com produção de citocinas 

como IFNɣ e interleucinas (ROMÁN et al., 1997). 

 No entanto, partindo-se do pressuposto que macrófagos infectados pelo VDVB têm a 

função diminuída na apresentação de antígenos, e a resposta celular mediada por linfócitos T 

é importante para a resolução da infecção viral (KELLING, 2004), pode-se afirmar que por 
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via intranasal, a vacina não causou efeito na resposta mediada por linfócitos T CD4 e CD8, 

em ambos os grupos vacinados.  

Diante disso, deve ser levado em consideração que durante os primeiros meses de vida 

subpopulações de linfócitos no sangue e provenientes de LBA são profundamente 

modificadas (SCHELCHER, 1997), e a resposta de linfócitos T parece ser reduzida durante as 

primeiras duas a cinco semanas de vida (FOSSUM; LARSSON; MATSSON, 1986; 

NAGAHATA et al., 1991). 

Outro fator é que como as coletas foram realizadas após 21 dias da vacinação, pode ser 

que o pico de resposta vacinal já tivesse sido alcançado, o que impossibilitou a detecção de 

porcentagens maiores dessas células, visto que os linfócitos TCD4+ e TCD8+ chegam no 

local da infecção após cinco a seis dias (HUSSELL; OPENSHAW, 1998).  

Dessa maneira, a ausência dessa resposta nos animais vacinados é desfavorável, uma 

vez que as populações de LT tem demonstrado ter papel crítico na resposta imune à 

vacinação, como demonstrado por Platt et al. (2009). Diferente do encontrado no presente 

estudo, Platt et al. (2009), concluíram que vacinas virais atenuadas contendo VDVB-1 (estirpe 

Singer), VDVB-2 (estirpe Bolin 296), HVB-1 (estirpe Colorado), VSRB (estirpe proprietária) 

e PI-3 (estirpe proprietária) com adjuvante proprietário46 por via subcutânea induziram 

resposta principalmente celular mediada por LT quando administradas nas primeiras semanas 

de vida de bezerros e após desafio. Porém, como a via utilizada por esses autores foi diferente 

à utilizada no presente estudo, pode-se implicar essa resposta à via parenteral. 

Da mesma forma, pela via intramuscular, evidências de que a vacina induz a resposta 

por linfócitos em neonatos foram consistentes em estudo realizado por West et al. (2000) ao 

vacinarem bezerros de uma a quatro semanas de idade com duas de vacina polivalente 

contendo VSRB vivo modificado e verificarem o aumento da proliferação de linfócitos e da 

produção de IFNɣ. 

De fato, como observado no presente estudo, a administração de antígenos ao aparelho 

respiratório humano podem induzir redução da proliferação de subpopulações de células T e 

aumento da secreção de citocinas imunossupressoras como a IL-10, sem alterar a imunidade 

humoral (CHEN; CERUTTI, 2010). 

A supressão da resposta de linfócitos TCD4
+
 e TCD8

+ 
observada nos animais 

vacinados, pode ainda ser compensada pela indução de IgA local, como observado por  Ellis 

et al. (2007) ao utilizarem a via intranasal para avaliar a resposta à vacina polivalente47 
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formulada para uso parenteral, semelhante à utilizada no presente estudo. Estes autores 

compararam a resposta de bezerros de duas a nove semanas de idade ao desafio viral após a 

vacinação e obtiveram resultados de forte resposta humoral, por meio da presença de IgA 

específica em secreções nasais. 

No LBA, não foi possível a obtenção de quantidade suficiente de células CD3
+
 para a 

imunofenotipagem, tornando incoerente a análise da marcação realizada de moléculas CD4 e 

CD8 uma vez que essas populações estariam inseridas no gate de células CD3, como foi 

realizado no sangue. Contudo, populações de células CD3
+
 foram encontradas no BALT de 

bezerros de quatro a seis semanas de idade vacinados por via intranasal com VSRB isolado de 

baixa virulência, indicando a relação com a resposta local (WOOLUMS et al., 2004). 

Assim como foi encontrado nos animais do GA, a análise de células recuperadas de 

LBA de bezerros oito dias após a infecção mostraram que não houve aumento significativo de 

linfócitos, cuja contagem não ultrapassou 5% de todas as células, ao invés disso apresentaram 

um influxo de neutrófilos (TAYLOR; THOMAS; STOTT, 1989). 

Por outro lado, foi observado aumento na porcentagem de células sanguíneas 

TCD3
+
CD4

+
CD8

+
, duplo-positivas, no GA, as quais tem sido correlacionadas com respostas 

citotóxicas durante infecções virais. Em pacientes infectados com o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), foi mostrado que as células duplo-positivas são efetoras altamente 

proliferativas e ativas (KITCHEN et al., 2004; NASCIMBENI et al., 2004; FRAHM et al., 

2012).  

O desenvolvimento de células T é um processo ordenado para acontecer 

exclusivamente no timo, onde as células duplo-positivas se desenvolvem em células T CD4
+
 e 

T CD8
+
 com expressão mutuamente excludente destes dois receptores (OVERGAARD et al., 

2015). Apesar disso, células duplo-positivas são eventualmente encontradas na corrente 

sanguínea e isto pode ser explicado como uma liberação prematura destas células pelo timo 

(JIMÉNEZ et al., 2002). 

No entanto, como observado nos animais do GA após a vacinação, o aumento da 

expressão de células duplo-positivas no sangue, tem sido observado após a vacinação bem 

como em infecções virais agudas, crônicas ou persistentes, como pelo HIV ou pelo vírus de 

Epstein-Barr em humanos (ORTOLANI et al., 1993; WEISS et al., 1998; NASCIMBENI et 

al., 2004). 

De forma semelhante, Baba et al. (2012) encontraram população duplo-positiva de 

monócitos no sangue periférico e em lesões cardíacas de ratos transgênicos contendo o vírus 

da leucemia humana. O número de monócitos duplo-positivos e sua função citotóxica 
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aumentaram após imunização com cepa de Mycobacterium com adjuvante miosina48 ou após 

administração de adjuvantes unicamente. 

No LBA, a porcentagem de células duplo-positivas caiu nos animais do GB, 

demonstrando mais uma vez a diferença entre as respostas sistêmica e local.  Discordando 

desse resultado, foi evidenciado que linfócitos podem ser encontrados nos pulmões, no fígado 

e no intestino e que a inflamação pulmonar induzida por Mycobacterium sp foi associada com 

um aparecimento de células T extratímicas nos pulmões de murino (TABATA et al., 1996).  

Penttilã et al. (1998), de modo divergente, detectaram a expansão da população de 

TCD3
-
CD4

+
CD8

+ 
nos pulmões de camundongos infectados intranasalmente tanto com 

Chlamydia pneumoniae como com o vírus da influenza A. O seu acúmulo no local infectado 

pode ter efeitos na reconstituição do epitélio pulmonar em decorrência dos efeitos destrutivos 

nas células infectadas. Apesar de que nas análises do presente estudo não foi possível a 

avaliação da expressão de CD3 no LBA, não se exclui a possibilidade da população de células 

duplo-positivas ser CD3
-
. Sendo assim, a diminuição na porcentagem de células duplo-

positivas no LBA dos animais do GB demonstraria resposta desfavorável ao animal. 

Diante do exposto, a hipótese de que exista influência da idade dos bezerros na 

resposta vacinal e que a resposta local é diferente da sistêmica foram reforçadas. Os animais 

do GA apresentaram resposta sanguínea celular mais intensa que o GB, com aumento de 

monócitos CD14
+
 e linfócitos duplo positivos e duplo negativos, o que sugeriu a relação 

dessas populações com mecanismos de defesa imunes que são favoráveis à resposta vacinal 

protetora. A população de células duplo positivas foi relacionada com imaturidade do sistema 

imune, mas também com resposta à vírus. O grupo GB, não apresentou alterações nessas 

populações sanguíneas, indicando baixa resposta celular. Os dois grupos, no entanto, não 

apresentaram alteração nas populações de linfócitos sanguíneos e locais TCD4
+
 e TCD8

+
, o 

que indicou resposta desfavorável, dado a importância estabelecida dessas populações na 

resposta vacinal. Nos dois grupos também ocorreu a diminuição da população de macrófagos 

alveolares, possivelmente relacionada à inibição da resposta pela polarização de macrófagos. 

Ainda no LBA, a população de células duplo positivas foi relacionada com resposta vacinal e 

à vírus, porém como não foi alterada nos animais do GA e diminuiu nos animais do GB, foi 

considerada negativa à resposta vacinal. 
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6.5 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DOS FAGÓCITOS SANGUÍNEOS E PULMONARES 

 

 

A resposta imununológica de um animal à vacinação é similar a sua resposta à 

doenças e envolve ambos os aspectos específicos e não específicos do sistema imune. Apesar 

da similaridade, as vacinas são consideradas intervenções seguras para o animal sem causar 

importantes danos a sua saúde, no entanto o desenvolvimento da doença contra qual o animal 

foi vacinado é uma potencial complicação da vacinação, particularmente em animais 

imunossuprimidos (DHEIN; GORHAM, 1986; RIDPATH; BOLIN, 1995).  

Esse fato pode explicar, ao menos em parte, a redução das funções de monócitos 

sanguíneos, macrófagos alveolares vacuolizados e monócitos-like e neutrófilos sanguíneos e 

pulmonares.  

No intuito de mimetizar uma infecção natural, foi realizado o desafio ex vivo com 

bactérias representantes dos principais grupos de patógenos associados ao quadro respiratório 

em bezerros (GRIFFIN et al., 2010; BENESI et al., 2012), o Staphylococccus aureus, 

representante das Gram+ e a Escherichia coli, representante do grupo de bactérias Gram- 

(GRIFFIN et al., 2010). Por motivos de disponibilidade e padronização prévia da técnica, a 

bactéria E. coli foi escolhida, porém o ideal seria utilizar uma cepa de M. haemolytica, por sua 

alta incidência na patogênese de pneumonia em bezerros. Ensaios para confirmar a 

conjugação da M. haemolytica a R-Phycoerythrin foram realizados com sucesso por 

citometria de fluxo no estudo de Batista (2015), no entanto a padronização da técnica ainda 

não estava finalizada antes do presente estudo. 

O papel crucial dos macrófagos alveolares pulmonares residentes e neutrófilos contra 

infecções bacterianas, juntamente com a lenta maturação do sistema imunológico em recém-

nascidos (CORTESE, 2009; BATISTA et al., 2012) e os fatores anatômicos e fisiológicos do 

trato respiratório de bovinos, permitem que agentes patogênicos permaneçam nas vias aéreas 

e contribuem para a susceptibilidade à pneumonia (ACKERMANN; DERSCHEID; ROTH, 

2010; BATISTA et al., 2012), em conjunto podem promover o risco ou o aumento de 

susceptibilidade a infecções bacterianas oportunistas, como a M. haemolytica , após a 

vacinação polivalente devido às múltiplas interações entre os diversos agentes infecciosos. 

Um habitante comensal da nasofaringe, a M. haemolytica atua como um oportunista quando 

as defesas do hospedeiro estão comprometidas (GRIFFIN, 2010). 
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 O perfil multipopulacional de macrófagos ocupa uma posição de destaque na proteção 

contra patógenos, uma vez que são o tipo de célula predominante nas vias respiratórias, e 

responsáveis pela fagocitose e morte intracelular de patógenos (BATISTA et al., 2012).  

Em conjunto, esses dados indicam que principalmente macrófagos pulmonares 

alveolares vacuolizados de animais vacinados (GA e GB) tiveram suas funções prejudicadas 

quando comparados com os seus controles não vacinados.  

Equivalente aos presentes resultados, alguns estudos têm demonstrado funções 

prejudicadas de macrófagos durante a infecção natural por doenças virais pelo vírus vivo 

atenuado e modificado que compõem a vacina polivalente usada aqui. Por exemplo, foi 

descrita uma redução significativa na capacidade de atividade bactericida dos macrófagos 

alveolares pulmonares em bezerros inoculados experimentalmente com o VDVB (WELSH; 

ADAIR; FOSTER, 1995). Apesar do fato de que os mecanismos de resposta a vacinas serem 

semelhantes aos utilizados pela presença do agente patogênico (DHEIN; GORHAM, 1986), o 

uso de uma vacina polivalente pode desencadear uma resposta diferente de uma única 

infecção viral. Assim como, existe a possibilidade de exposição concomitante aos vírus no 

ambiente.  

Mesmo assim, em um estudo sobre o efeito do VSRB e VDVB não-citopático 

(VDVB-ncp) (LIU; LEHMKUHL; KAEBERLE, 1999), foi verificado que as infecções virais, 

tanto individuais e combinadas diminuíram significativamente a expressão do receptor 

pulmonar alveolar de macrófagos Fc (um importante indicador de função dos macrófagos 

alveolares pulmonares, pois reflete a capacidade fagocitária destas células), a fusão 

fagossoma-lisossoma, e secreção de fatores quimiotáticos com depressão sinérgica mais 

significativa na co-infecção VSRB e VDVB-ncp. A diminuição na produção de O2
- 

pelos 

macrófagos alveolares durante a co-infecção com VSRB e VDVB-ncp também foi 

encontrada. Além disso, em outro estudo, verificou-se diminuição da atividade mediada pelo 

receptor Fc e na fagocitose por macrófagos alveolares, devido à infecção por HVB 

(FORMANT; BABIUKL, 1982).  

Outra explicação para os presentes resultados podem ser ligados à polarização de 

macrófagos. Uma característica que parece ser partilhada pela maioria dos macrófagos 

reguladores é a necessidade de dois estímulos para induzir a atividade anti-inflamatória. O 

primeiro sinal (isto é, complexos imunes) geralmente tem pouca ou nenhuma função 

estimuladora, no entanto, quando combinado com um segundo estímulo, tais como ligantes de 

TLR (MOSSER; EDWARDS, 2008), como aqueles presentes em adjuvantes (COFFMAN; 

SHER; SEDER, 2010), os dois sinais reprogramam os macrófagos para produzir IL-10, 
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produção importante e característica de macrófagos reguladores. Uma vez que a IL-10 pode 

inibir a produção e a atividade de várias citocinas pró-inflamatórias, estes macrófagos 

reguladores são potentes inibidores da inflamação, apesar do fato de que os mesmos mantêm a 

capacidade de produzir muitas citocinas pró-inflamatórias (MOSSER; EDWARDS, 2008), as 

quais são pouco microbicidas. Isto indica que a presença de macrófagos reguladores poderia 

estar negativamente correlacionada com a resposta à vacina, o que requer a indução de 

citocinas pró-inflamatórias. Com isto em mente, mais estudos caracterizando o ajuste da 

polarização de macrófagos induzida por vacinação pode ser útil. 

Com comportamento semelhante aos macrófagos vacuolizados, uma disfunção em 

neutrófilos sanguíneos e alveolares foi observado nos animais vacinados. Os resultados 

reforçam a ideia de que os animais vacinados, especialmente aos 15 dias de idade, 

provavelmente devido a maturação do próprio sistema imunológico do bezerro e/ou à 

presença de anticorpos maternos, estão sob maior susceptibilidade a infecções bacterianas do 

que bezerros não vacinados, considerando a importância crucial de neutrófilos e macrófagos 

contra infecções bacterianas. 

De acordo com os presentes resultados, Hauser et al. (1986) observaram que a vacina 

com estirpe de VDVB vivo modificado foi capaz de suprimir a função de linfócitos e 

neutrófilos (a atividade do sistema antibacteriano da mieloperoxidase-H2O2 haleto e a 

citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos) de maneira semelhante ao 

VDVB virulento. Neste contexto, em um estudo de campo, Martin et al. (1980) observaram 

associação positiva entre o uso de vacinas (como utilizadas no campo) e mortalidade (ou seja, 

por pneumonia fibrinosa e broncopneumonia), com a maior taxa de mortalidade nos grupos 

que receberam a vacina combinada com HVB, PI-3 e VDVB. Congruentemente, em outro 

estudo utilizando vacinas polivalentes em cães contra, entre outras doenças, tosse do canil e 

leptospirose, foi observada diminuição na resposta mitogênica de células T e, na função dos 

neutrófilos acompanhado de aumento simultâneo na IgG de plasma e atividade do 

complemento hemolítico, sugerindo uma mudança transitória no equilíbrio da imunidade 

mediada por células e humoral (Th1/Th2) em vez de imunossupressão (STRASSER et al., 

2003).  

Nesta idade, a resposta principal em bezerros é a Th2, humoral, no entanto, a maior 

parte da proteção imune nos bezerros parece ser conferida pela resposta celular ou Th1, a qual 

se apresentou predominante em animais com mais de dois meses (GRELL et al., 2005; 

PLATT et al., 2009), e para que a resposta seja eficaz, as células necessitam estar com suas 

funções normais ou habilitadas. 
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Foi relatada em bezerros redução na atividade bactericida de neutrófilos sanguíneos 

após a exposição com o PI-3 e diminuição da migração aleatória de neutrófilos após a 

infecção com o HVB (BRIGGS; KEHRLI; FRANK, 1988), e também foi descrito que os 

sistemas antibacterianos mieloperoxidase, peróxido de hidrogênio e haleto são prejudicados 

em bovinos infectados com VDVB (ROTH; KAEBERLE; GRIFFITH, 1981). Assim, o uso 

da vacina em questão, polivalente viva atenuada e modificada, pode simular a infecção natural 

e predispor o animal a infecções bacterianas secundárias. 

Em face dos resultados, o estudo mostrou que bezerros vacinados pela via intranasal, 

especialmente aos 15 dias de idade, podem ter algumas funções de macrófagos/monócitos e 

neutrófilos prejudicadas, que por sua vez, podem predispor os animais a infecções 

bacterianas. Mas, é preciso deixar claro que esses resultados foram encontrados usando esta 

via, com esses patógenos e nessa idade. Portanto, não é possível generalizar os resultados para 

outras vacinas, vias ou idades. Assim, embora a vacinação apareça como abordagem 

promissora e muito necessária para prevenir doenças infecciosas, especialmente para doenças 

virais imunossupressoras, também podem aumentar a susceptibilidade a outras infecções 

oportunistas. O seu uso deve ser preconizado em fazendas sob maior incidência a estas 

infecções virais. Ainda mais importante é a intensificação de perigos ocasionais associados à 

utilização de vacinas de vírus vivos ou atenuados modificados na presença de outro agente 

infeccioso. Presumivelmente, a interação entre um grande número de agentes infecciosos e 

vacina viva modificada ou atenuada pode existir. 

 

 

6.6 PESQUISA DE ANTICORPOS 

 

 

 A partir da análise dos resultados da pesquisa de anticorpos séricos neutralizantes pela 

virusneutralização e da pesquisa de anticorpos específicos por ELISA, foi concluído que a 

presença de anticorpos séricos nos animais do GA foram provenientes da transferência de 

imunidade passiva. O nível de anticorpos para todos os vírus foram maiores no M1 e 

diminuíram gradativamente até o M3 nesse grupo diferindo do CTLA em todos os momentos. 

Esse resultado pode ter sido ocasionado pelo fato de que como os animais provieram de 

fazendas distintas, apesar de todos terem mamado o colostro, existe uma diferença na 

quantidade de anticorpos transferidos passivamente que variou entre as propriedades. Apesar 
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disso, conclui-se também que a presença de anticorpos colostrais não interferiu na resposta à 

vacina, uma vez que o nível de anticorpos dos animais do GB não diferiu do CTLB.  

Os resultados concordaram com o trabalho de Silva (2015) que pela via parenteral, 

mostrou que a resposta à vacina polivalente não sofreu interferência dos anticorpos maternais 

para nenhum dos vírus. Além disso, assim como, Silva (2015), a vacina não induziu a 

soroconversão de anticorpos neutralizantes a nenhum dos antígenos vacinais. 

Por outro lado, Mawhinney e Burrows (2005) ao compararem a resposta humoral de 

dois grupos vacinados uma única vez por via parenteral um com vacina monovalente de 

VSRB vivo modificado e outra com vacina combinada inativada de VSRB, PI-3 e M. 

haemolytica obtiveram níveis maiores de IgG sérica específica para o VSRB do que os 

animais não vacinados, principalmente com os vírus inativado. 

Corroborando com os resultados da presente pesquisa, Ellis et al. (2007) não 

obtiveram boa resposta humoral de IgG específica para o VSRB ao vacinarem e desafiarem 

intranasalmente bezerros de nove semanas de idade contra o vírus, no entanto a resposta de 

mucosa com IgA específica foi alta. Grell et al. (2005) também encontraram aumento de 

anticorpos IgA específicos para o VRSB, porém no sangue e após infecção experimental. 

Também concluíram que animais mais velhos, acima de 32 semanas, tem melhor resposta 

humoral ao vírus do que os mais novos entre uma a 16 semanas de vida. Porém, o fato dos 

anticorpos colostrais em animais do GA se apresentarem com maior título do que os do GB, 

inviabiliza a comparação entre as idades nesse aspecto. 

Muitos estudos identificaram que existe grande contribuição local de IgA à defesa 

imune do trato respiratório contra uma variedade de agentes potencialmente patogênicos 

associada a papel específico de tecidos linfoides associados à mucosa, como o NALT 

(DHEIN; GORHAM, 1986; HERITAGE et al., 1997, 1998; ANDOH et al., 2002; HISHIKI et 

al., 2004). 

 A capacidade de montar resposta de IgA de mucosa em animais imunizados por via 

mucosa tem sido correlacionada com virusneutralização reduzida. Isto sugere que 

mecanismos mediados por células da mucosa não identificados foram envolvidos na proteção 

(KIMMAN; WESTENBRINK; STRAVER, 1989; HALL et al., 1991). 

Woolums et al. (2013) dosaram as concentrações de IgA total e específica para HVB-1 

em secreções nasais de dois grupos de bezerros vacinados intranasalmente com vacina 

polivalente viva modificada49 contendo HVB-1, VDVB-1, VDVB-2, VSRB, PI-3 e cepa 

atenuada de M. haemolytica e P. multocida, um grupo aos dois dias de idade e outro aos 70 

                                                           
49 Onset 5 IN, Intervet-Schering/Plough, Summit, NJ. 
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dias e os resultados foram comparados com a resposta de animais vacinados por via 

subcutânea. As concentrações aumentaram durante todo o período observado em todos 

grupos, inclusive nos vacinados via subcutânea, no entanto os autores relataram a 

possibilidade de exposição natural ao vírus. Apesar disso, foi possível verificar semelhança 

com os resultados do GA uma vez que a concentração de IgA neste grupo aumentou 

continuamente no LBA até o M3. Existe a possibilidade do GB não ter apresentado aumento 

significativo na concentração de IgA como apresentaram os animais com 70 dias de idade de 

Woolums et al. (2013) pelo fato destes autores terem utilizado secreção nasal, cuja 

concentração de IgA é maior do que no LBA (MACH; PAHUD, 1971). Isto pode ser sugerido 

pelo fato da diluição necessária ter sido diferente, quando foi utilizado uma diluição de 1 : 

50.000 para Woolums et al. (2013) e 1:2.000 no estudo em questão. 

O nível de IgA sérico, no entanto é contrário ao observado aqui, como descrito por 

Grell et al (2005) ao pesquisarem a resposta de anticorpos séricos após infecção experimental 

com inóculo de VSRB (estirpe 2022) por inalação e injeção intratraqueal em bezerros de 

diferentes idades, um grupo com animais entre um a cinco semanas de idade, outro com seis a 

16 semanas e outro com 32 a 37 semanas. Foram encontradas grandes diferenças entre as 

concentrações de IgA sérico específico entre os grupos, sendo o grupo mais velho o único 

responsivo. Este fato reforça a hipótese que animais mais jovens possuem baixa resposta 

humoral sérica, no entanto a resposta local de IgA é presente mesmo em animais sadios 

(BERTAGNON et al., 2007) e sem o estímulo vacinal como foi observado nos animais 

controle (CTLA e CTLB), contradizendo Anderson et al. (1986) que afirma que bezerros 

neonatais não possuem IgA no pulmão. 

Os resultados de pesquisa de anticorpos bacterianos para os sorotipos de Leptospira 

foram em sua grande maioria negativos em todos os animais. A disfunção renal, hepática, a 

miocardite e hemorragia pulmonar são as principais manifestações clínicas observadas em 

consequência à vasculite causada por injúria direta a células do endotélio capilar. Apesar de se 

tratar de uma bactéria do âmbito de doenças reprodutivas, existe a possibilidade da bactéria 

causar pneumonia. A injúria pulmonar durante os processos inflamatórios tem sido associada 

ao excesso de células estimuladas no pulmão, incluindo os macrófagos alveolares, 

polimorfonucleares e produção de ERO (NALLY et al., 2004; MARINHO, 2012). Como as 

funções celulares, em grande parte, diminuíram e não houve influxo de macrófagos 

alveolares, pelo contrário, essa população diminuiu nos animais do GA, concluiu-se que as 

cepas de Leptospira contidas na vacina não influenciaram a resposta observada nos animais 

vacinados.
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A análise em conjunto dos resultados desse estudo permitiu a conclusão que a resposta 

à vacina utilizada por via intranasal sofreu influência etária, sendo a faixa etária do GA a que 

mais sofreu alterações. 

 A partir de avaliações dos resultados de exame clínico, leucograma e citologia do 

LBA, foi entendido que a resposta à vacina foi mais influente nos animais do GA do que nos 

do GB, uma vez que alterou todos esses parâmetros. O aumento de neutrófilos locais e 

sistêmicos nos animais do GA apesar de ter sido associado à imaturidade imunológica mais 

intensa, o papel dos neutrófilos na integração dos sistemas imunes inato e adaptativo foi 

evidenciado, devendo-se dar mais importância à sua presença em protocolos vacinais e ao que 

ela representa. 

 Os animais do GA apresentaram resposta sanguínea celular mais intensa que o GB, 

com aumento de monócitos CD14
+
 e linfócitos duplo positivos e duplo negativos, o que 

evidencia a relação dessas populações com mecanismos de defesa imunes que são favoráveis 

à resposta vacinal protetora. O grupo GB, não apresentou alterações nessas populações 

sanguíneas, indicando baixa resposta celular sanguínea.  

 Nenhum dos grupos vacinados apresentou alteração nas populações de linfócitos 

sanguíneos e locais TCD4
+
 e TCD8

+
, o que indicou baixa resposta para esse tipo celular, dado 

a importância estabelecida dessas populações na resposta vacinal.  

 O estudo mostrou que bezerros vacinados pela via intranasal, especialmente aos 15 

dias de idade, podem tem funções de macrófagos/monócitos e neutrófilos prejudicadas, que 

por sua vez, podem predispor os animais a infecções bacterianas. A diminuição funcional da 

população de macrófagos alveolares foi relacionada à inibição da resposta pela polarização de 

macrófagos pós vacinal. 

 Não foi evidenciada resposta humoral à vacina intranasal por meio de anticorpos 

séricos em nenhum dos grupos tampouco a interferência de anticorpos maternos. No entanto, 

houve aumento da resposta local de IgA mais intensa nos animais do GA.  
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