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OBSERVAÇÕES SOBRE A APLICAÇ�O EXPERIMENTAL DE UMA 

VACINA IRRADIADA CONTRA A DICTIOCAULOSE BOVINA 

RESUMO: 

SOLANGE MARIA GENNARI 

Orientador: ARISTEU MENDES PEIXOTO 

. vLLi. 

A imunização de bezerros contra a dictiocaulo 

se, mediante o uso de vacinas irradiadas, foi testada em dois 

experimentos de laborat6rio, conduzidos na Divisão de Ciências 

Animais do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). 

No primeiro experimento, 18 bezerros foram di 

vididos em 3 grupos homogêneos de modo que o tratamento A rec� 

beu a vacina brit&nica Dictol, o tratamento B, a orenarada no 

CENA com radiação gama, ambas via oral, e o tratamento C perman� 

ceu como controle. Um mês ap6s a segunda dose, todos foram de 

safiados com 60 larvas infestantes por quilograma, e 5 semanas 

mais tarde foram abatidos. 

O numero de Vic�locaulu6 vivipahu6 estabeleci 

dos nos pulm6es foi contado. Observou-se que os tratamentos 

A e B não diferiram entre si, porem foram significativamente 
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inferiores ao C, havendo uma reduç�o de 84% no numero de ver 

mes estabelecidos nos pulmões para o tratamento A e 86% para o 

tratamento B, quando comparados ao controle. 

O experimento 2 foi realizado para confirmar 

as observaç6es do primeiro teste quanto ao uso da vacina prep� 

rada no CENA. 

Dois grupos de 8 bezerros cada um foram utili 

zados, de modo que o tratamento A recebeu a vacina-CENA e o 

tratamento B permaneceu como testemunha. Seis semanas apos a 

segunda dose, os animais foram desafiados com larvas normais 

de V. vivipahu� (60 L3/kg), u� ��s mais tarde abatidos, e o n§ 

mero de vermes adultos estabelecidos nos pulmões foi contado, 

Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa en 

tre os tratamentos sendo que o grupo de vacinados reduziu em 

93,37% o numero de vermes nos pulm6es, quando comparados aos 

controles. 

Os sintomas clinicas da verminose estiveram p:r� 

sentes nos vacinados em ambos os testes, porfm foram mínimos 

quando comparados aos controles. 

Concluiu-se que as duas vacinas foram eficazes 

na imunizaç�o de bezerros contra o V, vlviµa�u�, dentro dos p� 

râmetros utilizados nos dois testes. 



STUDIES 0N THE EFFICIENCY OF AN IRRADIATED VACCINE 

AGAINST Victyocau�u� vivipahul 

SOLANGE MARIA GENNARI 

Adviser: ARISTEU MENDES PEIXOTO 

SU.M.MARY 

. )( .

Studies on the imrnunization of calves against 

Victyocalul vivipahul using irradiated vaccines were carried out 

in two experiments at the Animal Sciences Division of Centre 

de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). 

In the first experiment 18 calves were divided 

into 3 groups. Group A received the Briti�h commercial vaccine 

"Díctol", Group B received the gamma irradiated vaccine 

prepared a t CENA, both orally, and Group C was the unvaccinated control. OnE 

month after the second dose, the calves were challenged with 

normal V. vivipahul infective larvae at the rate of 60 larvae 

per kg body weight and 5 weeks later all animals were killed. 

The number of lunaworms was then determined and 

it was noted that there was n o  dífference between treatments A and 
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B, but results were significantly greater in relation to 

treatment C, with 84% and 86% reduction for Dictol and CENA 

vaccine respectively when compared with controls. 

The second experiment was carried out to 

confirm the first results with CENA vaccine. 

Two groups with 8 calves each were used . Group A 

received CENA vaccine and Group B was used as unvaccinated 

control. Six weeks after the second vaccination, both groups 

were challenged with normal V. vivipahu6 larvae (60 L3/kg). The 

animals were killed 4 weeks after the challenge. A statistically 

significant difference in the number of lungworrn burden was 

noted between treatments, with a decrease of 93.37% as a result 

of vaccination. 

Clinical symptoms in vaccinated calves remained 

after challenge in the 2 experiments, but were minimal when 

compared with their respective c ontrols. 

Considering the parameters used in the tests, 

the conclusion was that the two vaccines were efficient ·in the 

immunization of calves against V. vivipahu6. 



l. INTRODUÇAO

A bronquite parasit&ria � uma importante doen 

ça de bovinos causada pelo Vlc�ifocaufu6 ululpa�u6, um nematõi 

de amplamente distribuído pelo mundo. Acomete principalmente 

animais jovens, levando a distfirbios respiratõrios e, muitas 

vezes, � morte. As primeiras ocorrências relatadas sobre es 

te parasito, vêm de épocas da Grécia e Roma antigas. 

As observações da dictiocaulose feitas em cam 

po e experimentalmente mostraram que bezerros uma vez expostos 

� infestação com o V, ululpa�u6 desenvolveram um alto grau de 

imunidade e que, numa reinfestação, os animais ruais jovens tor 
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navam-se particularmente resistentes, sem nenhuma larva nas fe 

zes. 

Dessas observações surgiu uma vacina irradiada 

comercial preparada com raios X contra a dictiocaulose bovina, 

a qual vem sendo amplamente utilizada, com grande sucesso, em 

várias partes do mundo, em particular na Grã-Bretanha e no con 

tinente europeu. 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

1. obter uma vacina irradiada contra a dictiocaulose bovina em

nosso meio.

2. testar e comparar a vacina produzida no CENA e a comercial

brit�nica - Dictol - fabricada por Allen & Hanbury's Ltd.,

Ware, United Kingdom.



2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Observações sobre a dictiocaulose sob condições

rais e experimentais. 

• 3 •

natu 

Em estudos sobre a epizootiologia do Vü_üoc.cmflló 

vivipcULLló, TAYLOR (1951), na Inglaterra, e GREGOIRE (1951) 1 na

B�lgica, jã haviam sugerido a proteçâo dos animais a uma rein 

festação por esse parasito. 

JARRETT et ati'.i (1954), observando por um ano 

40 fazendas na Escócia, onde a dictiocaulose é um grave probl� 

ma, notaram que animais uma vez expostos� infestação, quando 

sobreviviam acabavam por desenvolver um alto grau de imunidade 

que os protegia numa reinfestação. 
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Outros autores demonstraram, sob �ondiç6es ex 

perimentais, uma resposta autoimune do organismo a reinfesta 

ções por V. vivipa�u�. 

MICHEL (1954) demonstrou que quando bezerros 

previamente infestados recebiam uma segunda dose com um nume 

ro de larvas infestantes maior que a primeira, a reinfestaçâo 

não se tornava patente e larvas nâo apareciam nas fezes, embo 

ra sintomas cllnicos ocorressem na maioria dos animais uma a 

duas semanas ap6s o desafio. Chamou de auto-cura esta obser 

vaç�o, nome este j� sugerido em 1929 por Stole para vermes do 

trato digestivo. MICHEL, em 1955, ministrou larvas infestan 

tes de V. vivipa�u� a 14 bezerros j� recuperados de uma bron 

quite parasit�ria, e abatendo-os a intervalos que variaram de 

24 a 279 dias, concluiu que, embora a segunda reinfestação não 

levasse a um quadro clinico da doença, vermes imaturos foram 

encontrados nos pulm6es desses animais ap6s v�rios meses. 

RUBIN & LUCI<ER (1956) também fizeraro a mesma 

observaçâo, quando infestaram animais experimentalmente para 

estudar as fases da doença, concluindo que estes se tornavam 

resistentes e protegidos de forma mais marcante nas reinfesta 

çoes. 
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2.2. Imunização 

TAYLOR (1951) e SOLIMAN (1952) tentaram apll_ 

car a técnica de soro-aglutinação para detectar anticorpos cog 

tra a dictiocaulose, e concluíram não ser ela eficaz corno meio 

de diagn6stico da doença. 

A primeira tentativa experimental de induzir 

uma imunidade à bronquite parasitária, foi realizada por JAR 

RETT et alii (1955), utilizando soro hiperimune de animais in 

festados e já recuperados da doença, A fração globulina de so 

ro desses animais era ministrada via intra-peritonial em bezer 

ros susceptlveis que ap6s 2 a 5 dias eram desafiados com 4000 

larvas infestantes de V. vivipa�u�. Um m�s depois os animais 

foram abatidos e seus pulmões examinados, observando um certo 

grau de proteção quando comparados ao grupo controle. No mes 

mo experimento, usando a técnica de fixação de complemento, an 

ticorpos foram detectados e titulados. 

JARRETT et alí'.i (1957), tentando uma imunização 

ativa, testaram injeções intramusculares de antígeno, verme· 

adulto, mais adjuvante, porem os resultados mostraram a neces 

sidade de um esquema de vacinação que dificilmente poderia ser 

implantado a campo e portanto, de valor limitado. 

WEBER (1958), ao estudar um modo de imunizar 

susceptlveis contra a dictiocaulose, e na tentativa de canse 
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guir uma técnica auxiliar de diagnóstico da doença usou a fixa 

ção de complemento e observou que os antic0rpos aparecem por 

volta da segunda semana aPÓs o desafio, persistem por aproxirnadamP.!:!_

te 50 dias, com os títulos mais altos sendo observados nos ani 

mais que sofreram reinfestação. 

CORWELL & MICHEL (1960), confirmaram as obser 

vaçoes de WEBER (1958), de que o nível de anticorpos perman� 

eia estável quando os animais não eram mais desafiados com lar 

vas infestantes. 

Após o uso de técnicas visando a uma imunização 

passiva com soro hiperimune e uma tentativa de imunização ati 

va com vacinação, mediante o uso de antígeno morto mais adj� 

vante, os autores citados voltaram sua atenção para uma vaci 

na viva, 2.tenuada pela irradiação. 

2,3. Vacinas irradiadas 

O emprego das radiações coroo um rnodo de atenuar 

larvas de parasitos foi primeiramente mostrado por Tuzzer e 

Honeij em 1916 (In: BENITEZ-USHER, 1975), usando radio-irradia 

çao com larvas de T4i�hinella �pinali�. Aqueles autores testa 

ram a atenuação das larvas irradiadas, alimentando camundongos 

e observando seu desenvolvimento. Alguns anos mais tarde, SCH 

WARTZ (1921.) repetiu o experimento e observou que estas lar 
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vas, quando irradiadas e encistadas nos músculos estriados de 

porcos, fracassaram no seu desenvolvimento ou produziam adul 

tos estéreis, quando ingeridas por ratos susceptiveis. 

Em 1942, LEVIN & EVANS induziram imunidade em 

ratos, alimentando-os com larvas irradiadas com doses de 3250 

a 3750 r de radiação, por raio X. Esta dosagem permitiu que 

as larvas atingissem a maturidade, porem a maioria dos 

tos tornou-se estéril, e somente um pequeno número de 

adul 

larvas 

foi recuperado dos músculos do hospedeiro. Em 1955, GOULD et

alii infestaram ratos com larvas irradiadas com 
60

co, e rein 

festando-os com larvas normais, observaram que urna eficiente 

imunidade decorreu quando as larvas eram irradiadas a 10.000 r. 

Após estas tentativas de irnunizacão, ,baseadas 

nas observações com T. -6 pi1w,fj__,6, JARRETT et a Ui (19 5 7) tenta 

ram atenuar larvas de V. vivipa�u-6 com a finalifade de tornã-

las incapazes de completar seu ciclo biológico, porém permi 

tindo que estimulassem o organismo do animal vacinado a uma 

resposta imunogênica. Com este propósito usaram três diferen 

tes niveis de radiação. As vacinas constaram de uma dose fini 

ca de 4000  L3 irradiadas, sendo os animais desafiados 6 sema 

nas apos, com larvas normais na mesma quantidade da vacina. Os 

animais foram abatidos 30 dias depois do desafio, e estin1ou-se 

o número de vermes que se desenvolveram nos pulmões. Conclui 

ram que alguns animais foram bastante protegidos, com referên 
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eia ao que chamaram nível A e B de radiação, enquanto o nível 

C comportou-se como os controles, isto é, sem nenhuma prot� 

çao. 

Urna pequena prova em pastos altamente contami 

nadas foi realizada por JARRETT et alii (1958-a} usando a vaci 

na irradiada, A vacinação nesta prova foi ministrada 2 sema 

nas antes dos animais entrarem na  área experimental, com dose 

Única de 1000 L3 irradiadas. Tanto os vacinados como os con 

troles acusaram larvas nas fezes, porém nos primeiros numa 

quantidade bem menor. O mesmo o correu com a freqüência resp� 

ratória que se mostrou mais elevada no orupo controle. Três en 

tre 15 vacinados e 10 entre 12 controles morreram durante os 80 

dias de teste de campo, o que representou 20% e 83% de mortali 

dade, respectivamente. 

Um grande experimento de ca_rnpo foi realizado 

por JARRETT et alii (1958-b) utilizando 1000 bezerros em 40 

propriedades particulares, nas quais havia história prévia de 

dictiocaulose. O esquema utilizado foi a vacinação dos ani 

mais antes de entrarem em regime de pastoreio, sendo que meta 

de deles em cada propriedade foi vacinada e metade permaneceu 

como controle. Houve surto de dictiocaulose em 6 proprieda 

des, por�m a morbidade caiu de 62% para 6%. Observou-se tam 

bém que este esquema protegia a maioria dos animais porém isso 

-

nao ocorria quando eles eram e:>.1-;0stos a pastos altament-e contamina 
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dos, ou desafiados experirnent�lmente com granae quantiaade de 

vermes. JARREIT e -t a li i (1957), haviam nostrado que wn fator importan 

te envolvida na imunidade contra o V. v,Lvipa.!W,6 era a resposta 

secundária desenvolvida pelo organismo após uma reinfestação, 

onde o titulo máximo de anticorpos Puma primeira infestação 

aparecia apos 80 a 100 dias, e em subseqüentes reinfestações de 

pois de 10 a 14 dias. 

de uma dupla vacinação. 

Estas observações sugeriram a tentativa 

Em 1959 foi iniciada a produção da vacina em 

âmbito comercial, na Grã-Bretanha, sob o nome de Dictol. 

Em 1959, JARRETT e-t alii dividiram 50 bezerros 

em 5 grupos homogêneos, e cada grupo recebeu um esquema de va 

cinação, como se segue: 

a1- dose: Grupos de 1 a 4 receberam 10,000 L3;

grupo 5, como testemunha - 2 ª dos e: Grupo 1 - 4 O O O L3; gruoo 2 

2000 L3; grupo 3 - 1000 L3; grupo 4 - não recebeu a segunda do 

se; grupo 5 - testemunha. 

O intervalo entre doses foi de 6 semanas, uti 

lizando-se 40 kr para atenuar as larvas, Os autores observa 

ram que a dupla vacinação protegeu mais que a única, e que nao 

houve diferença significativa entre grupos submetidos a dose 

dupla, e nem quanto a número de vermes nos pulmões, ganho de 

peso e freqüência respiratória, Todos os grupos vacinados so 
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freram um aumento da freqüência respiratória ao redor do 182 

dia apos vacinação, porem esta voltou ao normal nas proximi 

dades do 2sº dia. 

CORNWELL (1959), observando o uso de Dictol 

em propriedades particulares, notou que animais vacinados fun 

cionavam como portadores, contaminando as pastagens sem apr� 

sentar sinais clinicos, isto é, algumas larvas conseguiam che 

gar à forma adulta, mesmo após a vacinação, CORNWELL & BERRY 

(1960), usando Dictol, realizaram um experimento para confir 

mar essas observações. Neste teste, 4 bezerros vacinados fo 

ram desafiados naturalmente em condições de campo, 0.urante 4 

semanas, e a seguir, levados a um pasto livre de P. vivi pahuh 

juntamente com animais não vacinados que lã se encontravam. Um 

mês após estarem na mesma ãrea, as testemunhas iniciaram a eli 

minação de larvas. Os resultados enfatizaram a importância de 

um sistema de vacinação para todos os animais da propriedade, 

uma vez que a permanência de bezerros não vacinados e vacina 

dos na mesma area e contra indicada como medida de controle, 

pois estes Últimos, mesmo excretando .pequenas quantidades de 

larvas, podem infestar uma ãrea o suficiente para causar pr2 

blemas aos susceptiveis. 

JARRETT et alii (1960), depois de vãrios anos 

de estudos com a vacina irradiada, pela primeira vez public,0_ 

ram um trabalho onde se discutiu a dose de radiação usada: 20, 
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40 e 60 Kr. O nivel intermediãrio (40 Kr), mostrou os resulta 

dos mais satisfatórios, pois o mais baixo (20 Kr) resultou nu 

ma vacina patogênica, e o mais alto (60 Kr) numa vacina que 

não protegeu por excesso de radiação. Observou-se também que 

larvas irradiadas a 20 e 40 Kr conseguiram migrar pelos ga� 

glios mesentéricos e atingir os pulmões, porém nao se torna 

ram adultas. As irradiações a 60 Kr perderam a capacidade de 

migrar. 

POYNTER et alii ( 196 O) fizeram uma série de 

recomendações quanto ao uso da vacina. Primeiramente, basea 

dos em observações de campo com a Dictol, aconselharam que os 

animais vacinados fossem postos nas pastagens aos pouco, quan 

do estas estivessem altamente contaminadas. Recomendaram tam 

bém um intervalo mlnimo de 2 semanas entre a Ültima vacinação 

e o contato com as pastagens infestadas. Em propriedades on 

de os bezerros não permaneciam estabulados, as vacinações deve 

riam ser aplicadas e os animais mantidos nas ãreas mais limpas 

dos pastos. 

CORNWELL (1960) vacinou animais com duas do 

ses da vacina em intervalos de 6 semanas e um mes apos foram 

levados a pastos contaminados juntamente com um grupo controle. 

o teste de fixação de complemento foi realizado semanalmente.

Observou-se que nos animais que apresentaram titulo ele anticor 

pos baixo ou ausente, após a vacinação, a resistência ao desa 
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fio com larvas infestantes era menor. Isso sugeriu que o de 

senvolvimento da imunidade dependia do estabelecimento das lar 

vas irradiadas nos pulmões. 

JARRETT et alii (1961) realizaraJT\ uma nrova 

de campo que teve a duração de 70 dias, utilizando 2 doses da 

vacina com 1000 L3 cada, a intervalos de 30 dias. Obtiveram um 

grau de proteção bom, acusado pela diminuição da freqüência res 

piratória, com média de 80 rpm no grupo controle e 45 nos vaci 

nados. Houve melhor ganho de peso nos vacinados, e diminuição 

do nfimero de larvas nas fezes, ap6s o desafio. 

NELSON et alii (1961) apos 2 anos de uso comer 

cial da vacina, relataram que em 8000 propriedades onde Dictol 

foi empregada, somente 0,85% dos vacinados apresentaram 

ça. 

doen 

JONES & NELSON (1960) e NELSON et alii (1961), 

relataram suas experiências em campo com Dictol durante 2 anos, 

e observaram uma incidência de 0,4 e 0,35% de casos clínicos 

da doença respectivamente, sugerindo que esses Índices se de 

viam mais a pneumonias infecciosas, parasitoses gastro-intestt 

nais e nível de nutrição dos animais vacinados. 

CORNWELL (1962), baseado no uso comercial da 

vacina Dictol, por 3 anos, fez algumas recomendações sobre a 

sua aplicação, recomendando-a em animais sadios, ou quando es 
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ti vessern com urna pneumonia a vírus ou bactéria. Por outro la 

do, ARMOUR & URQUHART (1974) recomendaram o uso da vacina so 

mente em animais comprovadamente sadios. C'aso tenham tido urna p� 

quena pneumonia infecciosa antes da vacinação, esta só deverá 

ser aplicada um a dois meses apos o término dos sintomas clíni 

cos. 

DOWNEY (1965), sob condições de campo na Irla� 

da, observou 80% de mortalidade em animais não vacinados, em 

contraposição a 18% nos vacinados. Verificou também um siq 

nificativo aumento no ganho de peso nos vacinados em relação 

aos controles, mas quando comparou intervalo entre doses de 4 e 

2 semanas, não acusou diferença na eficácia da vacina. 

Mais tarde,DOWNEY. (1968), relatou resultado de 

2 experi111entos de campo, onde os animais nascidos e cria 

dos em pastagens contaminadas com V, vivipa�uh receberam 3 do 

ses da vacina a intervalos de 15 dias entre doses, e a 1 ª va 

cinação quando contavam com 7 a 8 semanas. Concluiu que va 

cinação de bezerros em regime de pasto pode ser realizada, p� 

rém o risco é tanto maior quanto mais contaminada for a area, 

sendo então recomendada a prática nas areas menos infestadas, 

e os animais gradativamente sejam levados oara as partes mais 

contaminadas da propriedade. 

Vários autores -:testaram a vacina em várias par 
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tes do mundo. Na França PIERRE et alii (1961) testaram a va 

cina comercial britânica em laboratório e em campo, encontran 

do 95% de proteção quando comparada aos controles não vacina 

dos. 

ENGELBRECHT (1961) testou nos Estados Unidos 

vacina elaborada nas mesmas condiç6es da brit�nica e encon 

trou uma m�dia de 636 vermes adultos nos controles contra 3,8 

nos vacinados com apenas uma dose de 1000 L3. 

A vacina já foi testada também na Holanda, Sué 

eia, Alemanha, Suiça e Dinamarca, onde a eficácia vem 

confirmada, segundo informa BENITEZ-USHER (1975). 

sendo 

Dez anos apos o uso comercial da Dictol naGrã-

Bretanha, POYNTE� et alii (1970) relataram que a prevalência 

da infestação em animais vacinados era de apenas 0,35%. Na Suf 

ça,a vacina foi obrigatória em fazendas que possulam a doença, 

e em 3 anos (1971-1973) a porcentagem de casos clínicos caiu 

de 57 para 15%, segundo Eckert. (In: BENITEZ-USHER, 1975). 

Em 1976, BENITEZ-USHER et alii, realizaram um· 

experimento a fim de obter informaç6es sobre a eficácia da imu 

nização de bezerros ainda em aleitamento, com a vacina Dictol. 

Reduziram a aplicação da idade de 8-12 semanas, como� recomen 

dada comercialmente, para 3-7 semanas. Concluíram ser possf 

vel e eficaz a vacinação de bezerros em aleitamento, e que ela 



nao afetou no ganho de peso durante todo o período 

.15. 

experimeg 

tal. Isto contrastou com as conclusões ce DOWNEY (1965), que 

vacinando bezerros com 7 e 8 semanas, observou uma diminuição 

no ganho de peso quando comparados aos controles. A aplicação 

dos resultados obtidos pelos autores acima refere-se ao uso da 

vacina em bezerros de corte, que permanecem na pastagem desde 

o nasciwento, A imunidade destes na fase de aleitamento � 

uma medida prâtica e aconselhâvel. 

A duração da imunidade adquirida nos bezerros 

que receberam Dictol foi estudada por MICHEL et aZii (1965), 

Os animais foram vacinados com Dictol e desafiados com larvas 

normais juntamente com grupos no 39, 69, 129 e 189 mes ap6s a 

imunização. A dose de desafio variou de 7500-30.000 L3. A i 

munidade foi medida pelo número comparativo de vermes no post

mortem, No 39 mês foi de 23%, no 69 foi de 44%, no 129 de 41% 

e no 189 de 39%, Em contraste, bezerros que receberam larvas 

normais no mesmo esquema aos 3, 6, 12 e 18 meses apresentaram 

99, 82, 81 e 83% de imunidade, respectivamente. Estes resulta 

dos são comparâveis aos obtidos por PIRIE et aZii (1971) ,, que 

vacinaram duplamente bezerros com Dictol em intervalo de 4 se 

- � 

manas, e desafiaram um grupo de animais apos um mes e outro a 

põs 4 meses. Observaram uma redução no número de vermes nos 

pulmões dos vacinados, da ordem de 97% ap6s um mês, sendo que 

este número caiu para 89% no 49 �ês, quando comparados aos con 

troles. 
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POYNTER et alii (1970) e POYNTER e PEACOCK . (1973)

consideraram que animais vacinados deve� ser expostos a pastos 

infestados para ajudar na manutenção da imunidade, e uma vez 

iniciado o programa de vacinação dos bezerros de uma propried� 

de, este esquema deve manter-se indefinidamente e nao parar 

ap&s alguns anos, pois seropre haver� um pequeno numero de lar 

vas nas pastagens que mantªm a imunidade nos animais vacina 

dos, porém, podem produzir a doença clinica nos susceptíveis. 



.17. 

· 3. MATERIAL E MtTODOS

O presente trabalho constou de dois experimeg 

tos que serao descritos separadamente� 

EXPERI.MEN'ro 1 

3.1. Local 

O experimento n9 1 foi realizado na Divisão de 

Ci�ncias Animais, Seção de Imunologia do Centro de Energia Nu 

clear na Agricultura (CENA) em Piracicaba, Estado de são Pau 

lo, Na elaboração das vacinas, utilizou-se a fonte de cobal 
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to-60 desse centro. 

3,2. Animais 

Foram utilizados 20 bovinos machos, castrados, 

mestiços do tipo mantiqueira, com peso médio de 54,00 kg no 

inicio do experimento e idade entre 2 a 3 meses, nascidos na 

Estaç�o Experimental de Zootecnia de Colina, do Instituto de 

Zootecnia. 

Os bezerros foram vermifugados antes do início 

do experimento com Thibenzole, produto da Merck Sharp & Dohme, 

e vacinados contra o paratifo aos 15 dias de idade. 

A dieta durante o per!odo experimental constou 

de feno de capim-rhodes (Chlonll gayana) a vontade, 1,0 kg de 

concentrado comercial Cargill, diaria.:n:iente, por animal, além de 

sal mineral e farinha de osso fornecidos em cocho. 

3,3, Delineamento experimental e an�lise estatlstica 

O delineamento experimental foi o de blocos ao 

acaso, com 3 tratamentos e 6 repetições. 

A anãlise estatistica para. numero de vermes de 

senvolvidos nos pulmões, porcentagem de vermes que atingiram a 

maturidade e ganho de peso durante o per!odo experimental fo 
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ram feitas atrav�s do teste nao param�trico de Kruskal-Wallis, 

segundo recomenda CAMPOS (1976). 

3.4. Preparação das vacinas 

3,4. 1. Cultura de larvas 

Dois bezerros provenientes da Estação Experime� 

tal de Zootecnia de Colina, receberam 60 larvas infestantes, 

de 32 estádio (L3), de Vlc�yocau�u6 vlvlpa�U6
1 

por quilograma 

de peso, via oral, obtidas conforme se descreve em 3.4.2. 

Ap5s 25 dias, os animais começaram a eliminar 

larvas do 12 estádio (Ll) nas fezes. Colocou-se, então, um 

arreio-coletor (Figura 1) nos animais doadores, e as fezes co 

letadas duas vezes ao dia foram utilizadas para a elaboração 

das culturas. 

Ap5s homogeneizadas, as fezes foram espalhadas 

em formas tipo pirex, em camadas de aproximadamente 1 cm, e 

com um bastão de vidro, foram feitos furos por toda a extensão 

do conteúdo. As formas foram, então, colocadas em sacos plá� 

ticos umedecidos, de tamanho exato para cont�-las, fechadas 

com fita crepe e levadas� incubadora, ai permanecendo a 23°c 

por uma semana, 
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Fig. 1. Bezerro doador com sacola coletora de fezes 

Fig. 2. Larva infestante de 39 estãdio (L3) de 

Vlctyocaulu� vlvlpa�u�- (320 x) 

. 20. 
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3.4.2. Obtenção da suspensao de larvas 

Após o período de 7 dias, as culturas foram re 

tiradas da incubadora e cobertas até a superfície com agua mor 

na (40°c), por uma hora. O liquido de lavagem foi retirado 

das formas, vertendo em um "becker'', após o que com uma pipeta 

tipo Pasteur, retirou-se o restante que permaneceu nos 

da cultura. Esse liquido de lavagem das culturas foi 

furos 

então 

clarificado, a fim de se retirar todo o conteúdo fecal e ob 

ter-se uma suspensão de larvas limpas. Para essa clarificação 

utilizou-se um equipamento de filtração a vacuo, com um funil 

de BÜckner de tamanho tal que permitiu o uso de papel de filtro 

Whatrnan n9 113, de diâmetro 18,5 cm. O papel-filtro contendo 

as larvas foi,então,colocado em contato direto com uma peneira 

de malha 0,125 mm e,esta colocada em funis com aaua morna a 

urna temperatura de 402 e, de :rnodo a atingir a superfície do pa 

pel filtro. Na parte final, atado a urna mangueira de borracha, 

foi colocado um tubo de centrifuga de 20 rnl. Após 12 horas, o 

tubo foi retirado, centrifugado a 2000 rotações por minuto, d� 

rante 10 minutos retirando-se o sobrenadante. No resíduo depo 

sitado no fundo, permaneceram as L3 (Fig. 2), que foram coloca 

das em placas de Petri, tampadas e mantidas na geladeira a 4º
c,

até o momento do uso. 



.22. 

3.4.3. Irradiação das larvas e preparo das doses de va 

cinas 

Procedeu-se à contagem das larvas armazenadas, 

utilizando uma micro-pipeta de 0,20 mi e um conteúdo de 1 mi. 

Atraves desta contagem estimou-se a quantidade de L3 vivas con 

tidas na suspensão, antes e após a irradiação. As larvas fo 

ram colocadas em placas de Petri, tam?adas e levadas ao irra 

diador modelo Gammabearn-650 fabricado pela Atornic Energy of 

Canada Limited (Fig.3), que é urna fonte emissora de raios gama 

do cobalto-60. A dose de radiação gama foi de 400 Gy (40 krad) 

sob uma taxa de radiação de 1,6 kgy/hora (160 krad/hora), sen 

do portanto utilizado um tempo de irradiação de 15 minutos. A

pós a irradiação, a suspensão foi mantida em geladeira por um 

dia, e, a seguir recontada. 

Cada dose utilizada continha 1000 L3, 

do-se o conteúdo com água até 20 mf. 

3.5. Per,odos experimentais 

3.5.1. Per1odo de vacinação 

completa� 

Dezoito animais foram divididos em 3 tratamentos 

segundo peso ajustado aos 210 dias, conforme a equação abaixo: 

PA - PN 
I 

X 210 + PN 



Fig. 3, Fonte de cobalto-60, emissora 

de raios y, utilizada na ela 

boração das vacinas. 

• 2 3 •
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onde: 

p210 
= Peso ajustado aos 210 dias 

PA = Peso na data de 29/04/81 

PN = Peso ao nascer 

I = Idade em dias na epoca da pesagem 

TRATAMENTO A (VACINA DICTOL} 

N? do animal Peso ao Peso em P210d Idade (dias} 
nascer 29/04 

(kg) (kg) (kg) 

830 30,0 65,0 128,0 75 

193 38,0 67,0 106,0 89 

837 28,0 53,0 83,0 96 

190 35,0 60,5 92,0 94 

211 34,0 50,0 79,0 54 

216 38,0 43,0 64,0 40 

Médias 34,0 56 ,5 92,0 75 
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TRATAMENTO B (VACINA CENA) 

N? do animal Peso ao Peso em P210d Idade (dias) 
nascer 29/04 

(kg}, (kg) {kg) 

195 38,0 63,0 100,0 84 

845 38,0 65,0 99,0 93 

206 28,0 51,0 106,0 62 

210 30,0 49,0 100,0 57 

217 38,0 39,0 44,0 35 

844 38,0 51,0 67, O 93 

Médias 35,0 53,0 86,0 70 

TRATAMENTO C (CONTROLE) 

N? do animal Peso ao .Peso em P210d Idade (dias) 
nascer 29/04 

(kg) (kg} (kg) 

202 40,00 56,0 90,0 67 

208 35,0 52,0 98,0 57 

851 27,0 47,0 84,0 74 

204 34,0 50,0 96,0 65 

200 34,0 so,s 79,0 76 

840 37,0 68,5 108,0 93 

Médias 34,5 54,0 92,5 72 
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Os animais foram distribuidos pelos tratamentos 

A, B e C de tal maneira a obter médias semelhantes. 

tol, 

O tratamento A constou da vacina irradiada Dic 

o tratamento B da vacina produzida no CENA, e o trata 

mento C permaneceu como controle. Os animais dos tratamentos A e B 

receberam duas doses das respectivas vacinas a intervalos de 4 se 

manas e permaneceram estabulados até o término do experimento. 

3.5.2. Periodo do teste de desafio 

a Um mes apos a 2- dose das vacinas, os animais 

do 3 tratamentos receberam sessenta larvas infestantes de V. 

vivipahu◊ por quilograma de peso, por via oral, dose esta sufi 

ciente para produzir sintoJ.11as clínicos da doença em animais sus 

ceptiveis. 

Durante todo o período experimental, tanto na 

fase de vacinaç�o, como na do teste de desafio, os animais fo 

ram observados diariamente quanto à presença de tosse e alte 

rações da freqüência respiratória. Semanalmente, foram reali 

zados exames de fezes pelas técnicas de Baermann e McMaster, e 

pesagem dos animais dos 3 tratamentos. 

Os animais receberam tratamento adequado,quando 

algum sintoma nao relativo à dictiocaulose foi observado. 
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3.5.3. Abate dos animais e exame dos pulmões 

Um mês apos o teste de desafio, os animais fo 

ram abatidos e o trato respiratório removido juntamente com o

coração, adotando-se a técnica de perfusão para remover os V. 

v�v�panu� presentes. Essa técnica baseia-se na introdução de 

uma mangueira de borracha flexível na artéria pulmonar fixada 

nessa posição, por dupla ligadura com barbantes. A outra ex 

tremidade da borracha é colocada na torneira, abre-se esta com 

uma pressão tal que, ao passar a água pela artéria pulmonar pe 

netra nos pulmões, rompendo os pequenos vasos sanguíneos e en 

tra nos bronquíolos, retornando pelas passagens de ar, e final 

mente emergindo na traquéia. Aproximadamente 10 litros sao 

introduzidos nos pulmões, sendo a água de lavagem passada nu 

ma peneira fina (malha 0,125 mm) que retém os parasitos, os 

quais são posteriormente contados. (Fig. 4). 
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Fig. 4. Vietyoeaulu� vivipa�u�, verme adulto 
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EXPERIMENTO 2 

3.6. Local 

O presente experimento foi realizado e� três lo 

cais, A fase de vacinação desenvolveu-se na Estação Exnerirnen 

tal de Zootecnia de Colina, SP, e o teste de desafio no Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba, SP, 

As vacinas foram preparadas no CENA e o abate 

dos animais deu-se no Instituto de Zootecnia em Nova O:l.essa-SP. 

3.7. Animais 

Foram utilizados 20 bovinos, machos, castrados, 

mestiços do tipo mantiqueira cow. peso médio de 52, 6 kg no . .. 

lnl

cio do teste e com idade de 2 a 3 �eses. Os bezerros nasceram 

na Estação Experimental de Zootecnia de Colina e permaneceram 

estabulados desde o nascimento. 

Todos os animais foram vacinados contra o para 

tifo aos 15 dias de idade. 

Durante todo o período experimental, receberam 

feno de capim jaraguã (Hypa��henla �u6a {Ness,) Stapf,) ã von 

tade e 1,0 kg de concentrado cofllercial Cargill, por aniITial, por

dia. Sal mineral e farinha de osso foram fornecidos em cochos. 
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3.8. Delineamento experimental e anãlise estatistica 

O delineamento experimental foi o de blocos ao 

acaso com 2 tratamentos e 8 repetições. 

A análise estatística para número de vermes que 

atingiram a maturidade e ganho de peso durante o período exp� 

rimental, foram realizadas através do teste não paramétrico de 

Wilcoxon, segundo recomenda CAMPOS ( 19 7 6) • 

3.9. Preparação das vacinas 

As vacinas foram preparadas seguindo-se o mesmo 

esquema do experimento 1, descrito anteriormente. 

3. 10. Periodos experimentais

3.10.l. Periodo de vacinação 

Dezesseis animais foram divididos em 2 tratamen 

tos por peso ajustado aos 210 dias e por idade, segundo o roes 

mo esquema do experimento 1 e sorteados do modo a formar os 

grupos conforme página seguinte. 
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TRATAMENTO A - VACINA CENA 

N9 do Peso ao Peso §_/10 P210d 
Idade(dias) 

animal nascer(kg) (kg) (kg) 

869 33,0 51,0 99,3 57 
257 > 33,0 56,0 112,2 61 

263 34,0 47,0 86,5 52 

268 31,0 53,0 123,4 50 

265 38,0 55,0 108,0 51 

245 34,0 80,0 123,4 108 

239 27,0 66,0 93,0 124 

264 32,0 51,0 110,2 51 

Médias 3;3 ,O 57,0 107,0 69 ;o

TRATl\..MENTO B - CONTROLE 

N9 do Peso ao Peso §/10 P210d 
Idade(dias) 

anirnal nascer (kg) (kg) (kg) 

871 22,0 41,0 100,2 51. 

271 40,0 53,0 98,1 47 

248 36,0 63,0 111,6 75 

249 32,0 54,0 97,1 71 

246 43,0 90,0 134,4 108 

254 28,0 49,0 95,r 65 

272 26,0 39,0 84,1 47 

280 35,0 42,0 87,5 28 

Médias 33,0 54,0 101,0 61,5 
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Os animais do tratamento A receberam a vacina 

preparada no CENA, oralmente, e os do B permaneceram como con 

troles, não vacinados. Após 4 semanas foi dada a 2ª dose da 

vacina aos bezerros do grupo A. 

Durante o perlodo de vacinação, foram feitas 

duas pesagens, quando da ministração das doses e os animais de 

ambos os grupos permaneceram estabulados durante todo o experi 

mente. 

3.10.2. Periodo do teste de desafio 

Quatro semanas apos a 2ª dose da vacina, os ani 

mais de ambos os grupos receberam 60 L3 de V. vivipa�u� por 

quilograma de peso. 

Durante todo o período de teste de desafio, fo 

ram realizadas pesagens semanais, anotada a freqüência respir� 

tória e feita a coleta semanal para exame de fezes (McMaster e 

Baermann). No decorrer do experimento sempre que algum sinto 

ma não relacionado com a dictiocaulose foi observado, os ani 

mais foram submetidos à tratamento adequado. 

O abate e exame dos pulmões dos animais fora� 

realizados seguindo-se as mesmas técnicas já descritas no exp� 

rimento 1. 

Os outros guatro animais que nao foram agrup� 

dos serviram como doadores de larvas para a obtenção das vaci 
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nas e para a realização do teste de desafio. 
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-4. RESULTADOS

EXPERIMENTO 1

4.1, N�mero de vermes encontrados nos pulmões 

Após a retiracl.a dos verITles dos pulmões, o nume 

rode V. vlvipanuJ foi calculado mediante contagem individual 

dos parasitos que se estabeleceram. Os resultados encontram

se no quadro abaixo: 

Tratamentos 

A (Dictol) 
B (CENA} 
e {Controle} 

N9 de bezerros 

6 

4 

6 

*35 dias apos o teste de desafio.

N9 total de 
f'. v,f__ vipCU1.M * 

na necropsia 

299 
133 

1892 

% de·redução 
relativa ao 
controle 

84 
86 
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Os dados obtidos foram analisados pelo teste 

nao paramétrico de Kruskal-�allis e ao nível de 1% de probabi 

lidade observou-se efeito dos tratamentos (apêndice 1). Veri 

ficou-se que os tratamentos A e B não diferiram estatisticamen 

te entre si porém foram significativamente superiores ao e.

4.2. Porcentagem de larvas infestantes ministradas no teste 

de desafio que atingiram a maturidade. 

A porcentagem de larvas infestantes {L3)que fo 

ram ministradas no teste de desafio e atingiram a maturidade, 

é mostrada no quadro abaixo: 

Tratamentos 

A (Dictol) 

B {CENA) 

e (Controle) 

N9 de bezerros 

6 

4 

6 

Dose média de 
L3 no teste de 
desafio 

4760 

4830 

4680 

% de V,vivipa 
tr.u.1.> nos pul 
moes (média) 

1,1 

0,9 

6,6 

Os resultados foram analisados pelo teste nao 

paramétrico de Kruskal-�allis (Apêndice 1) e ao nível de proba 

bilidade de 1% observou-se que os tratamentos A e B não diferi 

ram estatisticarrent.e entre si, -porem foram qualitativamente superiores ao C.
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4.3. Peso corporal 

Os pesos corporais médios dos animais dos tra 

tamentos A, B e C são mostrados na figura 5. 

Os bezerros do tratamento A perderam peso na 

primeira semana do experimento, porem apos esta pequena queda 

engordaram gradativamente até o final do teste, quando os ani 

mais dos 3 grupos passaram a perder peso de novo. 

Os do tratamento B, além do declínio na última 

semana, so emagreceram na 6 ª semana, e os do tratamento C ti 

veram duas pequenas reduções de peso no período de vacinação 

durante a 2 ª e 6 ª semanas. No 21 9 dia após o desafio houveurra 

diminuição no peso, e a partir dai continuaram a emagrecer até 

o término do teste.

A an�lise estatística das pesagens após a apl! 

cação da 1ª e 2 ª doses, no desafi o  e no abate foi feita atra 

vés do teste de Kruskal-Wallis, e os resultados que se encon 

tram no apêndice 1, mostraram não haver diferença significat! 

va entre os tratamentos nas diversas fases do experimento, ao 

nível de 5% de probabilidade. 

4.4. Observações cl,nicas 

a 
Durante a fase de vacinação, entre a 2- dose e o 
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teste de desafio, dois animais pertencentes ao tratamento B 

(vacina-CENA) mostraram sinais de pneumonia infecciosa com au 

rnento de temperatura, falta de apetite, apatia, dificuldade 

respiratória, tosses e perda de peso. Na necrópsia, grandes 

focos penumônicos e regiões purulentas por todo o pulmão foram 

observados. Esses animais comportaram-se de forma muito dife 

rente dos outros pertencentes ao mesmo tratamento e tendo em 

vista que individuos com pneumonia infecciosa não devem ser va 

cinados ou desafiados (ARMOUR & URQUHART, 1974) os bezerros de 

n9s 210 e 844 foram eliminados. 

4.4.1. Freqüência respiratõria 

Os animais dos tratamentos A e B apresentaram

se normais durante todo o periodo experimental, com tosses oca 

sionais durante a fase de vacinação e desafio. Os animais do 

tratamento C mostraram tosses mais freqüentes a partir da pri 

-

meira semana apos o desafio, tendo se constatado um aumento se 

vero destas nas 4 semanas que se seguiram. 

A m�dia da freqÜ�ncia respiratória por minuto• 

nos 3 tratamentos, nas diferentes fases experimentais e mostra 

da na figura 6. Observou-se que até o desafio, os indivíduos 

dos 3 tratamentos se comportaram de modo semelhante, mas apos, 

os animais dos tratamentos A e B atingiram níveis acima de 40 respirações 

por minuto(rpm) nas duas primeiras semanas, para em seguida os valores bai 
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xarem novamente, e assim permanecerem até o final do teste. No 

mesmo período, os controles apresentaram um nítido aumento da 

freqüência respiratória, já na primeira se�ana depois de desa 

fiados, e depois em níveis crescentes atingiram um máxirro (72 

arpm) na 3- semana. 

4.4.2. Exame de fezes 

Os vacinados e os controles apresentaram resul 

tados negativos em seus exames de fezes durante toda a fase de 

vacinaç�o. Na terceira semana ap5s o desafio, um animal dos 

tratamentos A e B e os 6 do grupo e, apresentaram larvas nas 

fezes, com média de 50 Ll (larvas de primeiro estádio) por gra 

ma de fezes nos tratamentos A e B e 150 nos controles. 

EXPERIMENTO 2. 

4.5, NÜmero de vermes encontrados nos pulmões 

A contagew dos vermes que se desenvolveram nos 

pulmões dos animais do tratamento A (vacina-CENA) e B (contr� 

les) encontra-se no quadro na página seguinte: 



Tratamentos 

A (CENA) 

B (Controle) 

N9 de bezerros 

8 

8 

N9 total de 
V. Vi V ,i_p a.JU.L-6

na necropsía *

73 

4494 

.41. 

% de redução 
relativa ao 
controle 

93,37 

*4 semanas apos o teste de desafio

A análise estatística dos dados foi realizada 

através do teste não paramétrico de Wilcoxon {Apêndice 2). Ve 

rificou-se que ao nível 0,1% de probabilidade o tratamento A 

foi superior ao B, quanto a proteção imunitária conferida pela 

vacinação. 

4,6. Porcentagem de larvas infestantes ministradas no teste 

de desafio, que atingiram a maturidade 

A porcentagem de L3 que se estabeleceram nos 

pulmões dos animais vacinados e controles, é mostrada no qua 

dro na página seguinte. 
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Tratamento N9 de Dose média de % de V. vivipatuLó nos 
bezerros L3 no teste de pulmões (média) 

desafio 

A (CENA) 8 6800 0,14 

B (Controle) 8 6520 8,35 

A análise estatística dos resultados obtidos 

quanto .� porcentagem de vermes que atingiram a maturidade e 

mostrada no apêndice 2, O teste utilizado foi o não pararnétri 

co de Wilcoxon e ao nível de 0,1% de probabilidade wostrou ha 

ver diferença estatística significativa entre os dois tratamen 

tos. 

4.7. Peso corporal 

Os pesos corporais médios dos bezerros dos gr� 

pos A e B, estão ilustrados na figura 7. 

Durante o período de vacinação foram feitas 3 

pesagens e a partir do teste de desafiq sewanalmente. 

Os vacinados permaneceram com aumento de peso 

constante durante o experiwento. Os controles na 2 ª e 3ª serna 

nas depois de desafiados perderam peso, porem este foi recupe 

rado nas duas filtimas semanas. 
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A análise estatística dos pesos na fase de vaci 

naçao~ (lª e 2ª doses) no desafio e no abate foi realizada pe 

lo teste de Wilcoxon, cujos resultados mostraram não haver di 

ferença significativa entre os tratamentos nas diversas etapas 

do experimento. 

4.8. Observações cl1nicas 

4.8.l. Freqüência respiratõria 

Durante a fase de vacinação, a freqüência respi 

ratória permaneceu sem grandes alterações, dentro dos valores 

normais, e somente algumas tosses ocasionais foram notadas nos 

bezerros vacinados. Depois do desafio, a freqüência encontra

se ilustrada na figura 8. Observa-se que o tratamento vacina

CENA, manteve uma média constante durante todo o período (35 

rpm), enquanto que nos controles foi aumentanto progressivameg 

te até atingir o máximo (70 rpm) na 2ª semana depois de desa 

fiados. Este valor caiu para novamente crescer na 4 ª semana, 

porei:n acusando Índices de freoüência respiratória sP.111pre bem acima 

da média dos vacinados. 

·4.8.2. Exame de fezes

Todos os animais apresentaram resultados negatl 

� 

vos quanto a presença de larvas nas fezes, durante a fase de 
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vacinação. No 242 dia da prova de desafio, 6 dos 

.46. 

controles 

acusaram teste positivo, e·os. outros 2 restantes, também mos 

traram o mesmo resultado 3 dias mais tarde, Somente 2 dos va 

cinados acusaram larvas nas fezes. A média de Ll/g de 

foi de 200 para controles e 50 para os vacinados. 

fezes 
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5. DISCUSSAO

Os resultados obtidos neste trabalho numa pri 

rneira análise global, não diferem muito daqueles encontrados 

por outros autores que estudaram o assunto. Todavia, nem sem 

pre foi possivel estabelecer uma comparaçao adequada, uma vez 

que, em sua grande maioria, os autores consultados procederam 

a uma análise dos resultados utilizando-se simplesmente de me 

dias ou médias e desvios padrões, ou ainda de ilustrações gr� 

ficas. No presente caso, tentou-se uma análise estatística 

mais elaborada, procurando compensar ou minimizar os inconve 

nientes da observação experimental conduzida com reduzido nume 

ro de animais. Além desse cuidado, deve-se mencionar que o ex 

perimento 2 foi conduzido com a finalidade de comprovar as ob 



servaçoes do experimento 1, especialmente no aue se refere 

efici�ncia da vacina-CENA, fazendo uso de maior nfimero de 

.48. 

be 

zerros, escolhidos dentre animais que nunca haviam siào rnanej� 

dos em regime de pastagens. 

5.1. Numero de vermes encontrados e porcentagens de V. v�v� 

pa�u� que se estabeleceram nos pulmões. 

No experimento 1, no post-mortern,a quantidade 

de vermes encontrados nos pulmões dos bezerros tanto do trata 

mento A como do B foi estatisticamente significativa e infe 

rior a do C. Isto mostrou que os anirrais vacinados estavam realmente 

mais protegidos que os controles, e que a vacinação diminuiu a 

porcentagem de vermes que se estabeleceram nos pulmões. A por 

centagern de redução foi de 84% oara o tratamento vacina-Dicto� 

e 86% para o tratamento vacina-CENA, quando comparada com a si 

tuação dos controles. Estes resultados concordam com os de va 

rios autores, como JARRETT et alii (1959), ENGLEBRECHT (1961), 

BENITEZ-USHER et alii (1976) entre outros, que também observa 

ram urna sólida imunidade advinda da vacinação. 

Por outro lado, os resultados obtidos nos tra 

tamentos A e B não diferiram entre si, o que permitiu a conclu 

são de que ambas as vacinas, Dictol e CENA, podem ser utiliza 

das igualmente corno medida preventiva contra a 

bovina, 

dictiocaulose 
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A porcentagem de vermes que atingiram a maturi 

dade confirma as observações anteriores, e os índices obtidos 

1,1, 0,9 e 6,6, respectivamente · para os tratamentos A, B e C 

são muito ilustrativos. O fato de que vermes podem se desen 

volver nos pulmões de vacinados depois do desafio, já foi de 

monstrado por vários autores (CORNWELL, 1959; CORNWELL & BERRY, 

1960; JARRETT et alii, 1959; JARRETT et alii, 1961 e BENITEZ

USHER, 1975). Estes autores sugeriram, a partir dessa observa 

ção, que bezerros vacinados e não vacinados devem permanecer 

em pastagens separadas, pois caso os primeiros venham a ter 

contato com larvas infestantes, funcionariam como portadores 

imunes da dictiocaulose, mantendo o nível de infestação nas 

pastagens. Por outro lado POYNTER & PEACOCK (1973) afirmaram 

que os nao vacinados aumentam o nível de infestação das areas 

a ponto de prejudicar a imunidade dos vacinados, e levá-los a 

acusar um quadro típico da doença. 

No experimento 2, feito com o objetivo de con 

firmar a ação imunitária da vacina-CENA, observou-se também um 

alto grau de proteção dos vacinados em relação aos controles. 

Ainda que as condições do experimento nao te 

nham sido exatamente as mesmas, trabalhando-se inclusive com 

número pouco maior de animais, foi possível constatar uma maior 

eficiência da vacina-CENA, examinando-se tanto a porcentagem 

de redução dos vermes encantados nos pulmões dos vacinados re 
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lativamente aos controles (93,37%) como a porcentaaem de V. vi 
. 

. -

vipanuJ que se estabeleceram naquele Órgão atingindo a maturi 

dade (0,14% para os vacinados e 8,35% para os controles). Em 

ambos os parâmetros a situação dos controles é muito mais pr� 

cária no experimento 2. 

5.2. Peso corporal 

A análise do peso corporal dos animais dos 3 

grupos no experimento 1 e dos 2 grupos do experi�ento 2, mos 

trou não haver diferença estatística entre os dados obtidos nas 

4 fases do experimento (1� e 2ª doses, desafio e abate). Estes 

resultados diferem daqueles relatados por DOWNEY (1965) , que 

em experimento sob condições de campo, encontrou diferença sig 

nificativa no ganho de peso entre animais vacinados e 

les, 6 semanas após entrarem nas pastagens. 

contra 

A vacinação parece nao ter afetado o peso dos 

animais que a receberam. Após o desafio, observou-se no exp� 

rimento 1, uma perda de peso por volta da 4 ª semana. Esta per

da de peso nos tratamentos A e B, não deverin ser 

pois as observações de vários autores como JARRETT 

(1959),JARRETT et alii (1961), POYNTER et alii (1960) 

esperada, 

et alii

mostraram 

que os vacinados continuam se desenvolvendo normalmente, apar� 

cendo problemas somente quando a dose de desafio é muito eleva 

da. DOWNEY (1965) constatou uma perda de peso em bezerros va 
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cinados durante a fase de vacinação, porem estes animais pos 

suiam somente 7 a 8 semanas de vida e esta observação foi con 

trária à de BENITEZ-USHER et alii (1976), trabalhando em condi 

ç6es semelhantes. Estes filtimos autores verificaram sewore um 

desenvolvimento normal dos vacinados em todas as fases do exp� 

rimento, e nos controles uma perda de peso constante a partir 

da 2 ª semana após o desafio. No experimento 2 os vacinados per 
. 

-

maneceram ganhando peso durante todo o decorrer do teste tal co 

mo descreveram BENITEZ-USHER et alii (1976). 

Tanto no experimento 1 corno no 2 os controles 

tiveram uma queda no peso corporal a partir da 2ª semana depois 

do desafio, porem no primeiro teste a perda de peso continuou 

até o final enquanto que no segundo, os controles se recupera 

ram nas duas filtimas semanas do ensaio. A razão desta recuper� 

çao nao é mui to clara, deixando entrever que trata-se de uni f-a 

to passageiro, pois, para melhor análise dos dados de peso em 

experimentos semelhantes, recomenda-se sempre que os animais 

permaneçam por um tempo mais longo em observações, urna vez que, 

somente ap6s a 4 ª semana, os vermes tornam-se adultos e começam 

sua postura, causando maiores problemas respirat6rios aos ani 

mais, dificultando assim a sua alimentação. 

Analisando a figura 5, que mostra o peso médio 

dos animais durante o período experimental, pode-se ver bem ela 

ramente que até o momento do teste de desafio, os 3 tratamentos 
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se revelaram bastante semelhantes. O IPais importante a. frisar 

e que os grupos de vacinados comportaram-se de modo seIPelhante 

aos controles. A partir da segunda semana do desafio observou

se uma queda para o grupo controle, que apesar de não ser esta 

tisticamente significativa� corresponde a um ganho de peso de 

apenas 1 kg em 4 semanas, enquanto que para os tratamentos vaci 

na-Dictol e vacina-CENA, os acréscimos verificados no roesrno p� 

riodo foram de 4 e 9 kg, respectivamente. 

A figura 7 roostra o peso médio dos animais do 

experimento 2. Os animais de arrbos os tratamentos, vacina-CENl\ 

e controles acusaram o mesmo acréscimo relativo a seus pesos 

iniciais até a primeira sewana anos o desafio. A partir desta 

até o abate, os animais do tratamento vacina-CENl'_ engordaram em 

média 17 kg enquanto que os controles no mesmo período tiveram 

um acréscimo de peso de somente 10 kg. Estes resultados não se 

afiguram suficientes para demonstrar a importância econômica da 

vacinação, porem dão uma idéia dos prejuízos causados pela dic 

tiocaulose e das reais vantagens do uso daquela medida profilf 

tica. 

5.3. Observações cl,nicas 

Ero ambos os ensaios os bezerros vacinados wanti 

veram-se em boas condiç5es, com apetite normal. Os controles 

mostraram uma diminuição do apetite a partir da 3§ semana, e em 
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alguns animais, evidenciou-se diminuição de peso e perda de con 

dições físicas, 

5.3.l. Freqüência respiratõria 

Nos dois experimentos houve um aumento da fre 

qÜência respiratória logo após a aplicação de cada dose da vaci 

na, porém os resultados concordaram com os de POYNTER et al-ii

(1960) e CORNWELL (1962) que n�o consideraram significativo es 

te aumento na freqüência respiratória. Por outro lado, JARRETT 

et al-ii (1959) encontraram um acrésci�o significativo na fre 

qÜência respiratória após a primeira vacinação. BENITEZ-USHEP et 

al-ii (1976), POYNTER et al-ii (1960), PIRIE et al-ii (1971) e COR 

NWELL (1962), trabalhando em condições diversas, observaram um 

aumento da frequência respiratória nos controles por volta da 

a2- semana, apresentando valores bem acima daqueles encontrados

nos vacinados até o final do teste. 

A medida da freqüência respiratória é muito irn 

portante na observação clínica da dictiocaulose, e sobre este 

aspécto pode-se concluir que os vacinados, em ambos os testes, 

mostraram valores acima dos normais, porém bem inferiores aos 

dos não vacinados. 

As figuras 6 e 8 ilustram a média da freqüência 

respiratória por minuto durante o período experimental dos ani 
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mais dos diferentes tratamentos. Os bezerros submetidos is va 

cinas Dictol e CENA permanceram durante todo o período experi 

mental com valores bastante próximos entre si, ocorrendo o mes 

mo com os controles até a primeira semana depois do teste à.e 

desafio, quando este grupo atingiu valores elevados, Esta ta 

quipnéia, geralmente acompanhada de dispnéia, anorexia e perda 

de peso, poderia explicar a queda nos pesos �édios dos animais 

controles nas figuras 5 e 7, no mesmo período em que foi obser 

vado um aumento da freqüência respiratória, coIPo mostram as fi 

guras 6 e 8. A taquipnéia ocorre devido ao bloqueio dos brôn 

quiolos pelas larvas que migraram para esses canais com produ 

ção de um exudato eosinofÍlico que dificulta a passagem de ar 

e causa grande irritação. {JARRETT et alii, 1957). 

5,3.2. Exame de fezes 

Os exames de fezes durante o período de vacina 

çao, nos dois testes não acusaram a presença de larvas. Estas 

observações também foram feitas por JARRETT et alii (1959), JAR 

RETT et alii (1961), CORNWELL (1962), MICHEL et alii (1965) ê 

PIRIE et alii (1971), utilizando a vacina Dictol. Eles também 

concluíram que 40 kr de radiação permitia que UIP numero pequeno 

de larvas se estabelecessem nos pulmões do� vacinados, corem 

sem alcançar a maturidade, e portanto, não aparecendo larvas nas 

fezes, Esta ausência de larvas nas fezes durante o período vem 
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confirmar a segurança nas vacinas, podendo-se então afirmar que 

ambas não foram patogênicas e que a dose de radiação de 40 kr 

produziu vacinas eficientes para o controle do Vie�yoeaufu◊ v� 

vipa�u◊, nas condições dos experimentos. 

A .. constatação de larvas nas fezes dos animais va 

cinados após o teste de desafio é um fato comum, porém sempre 

em níveis mais baixos que nos controles. (,JJ\RPEIT et alii 1958-b; 

PIRIE et alii, 1971 e BENITEZ-USHER et alii, 1976). Al�umas laE 

vas vencem a barreira imunológica mas a quantidade de adultos 

que persiste é geralmente pequena, e os animais se comportam c2_ 

mo portadores sadios, com os vermes estabelecidos nos 

auxiliando na manutenção da imunidade dos vacinados. 

pulmões 
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. 6. CONCLUSAO 

Os resultados obtidos nesses experimentos peE 

mitiram concluir que: 

1. As vacinas Dictol e CENA nao diferiram entre si quanto a 

eficãcia na imunização de bezerros contra a 

bovina. 

2. Tanto a vacina Dictol como a CENA reduziram 

dictiocaulose 

significativ�

mente o numero de V. vivipa�u◊ que se estabeleceram nos pul
. . 

-

mões dos animais vacinados em relação aos controles.

3. A aplicação das vacinas Dictol e CENA nao determinaram sin

tomas clinicas evidentes da dictiocaulose no que se refere

a alterações da freqüência respiratória e tosses.
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ANÃLISE ESTAT!STICA DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 

As análises estatlsticas do experimento 1 fo 

raro realizadas através do teste não paramétrico de 

Wallis. 

Kruskal-

A - NÜmero de vermes encontrados nos pulmões: 

A B 

1 4 o 

2 149 69 

3 o 63

4 11 1

5 36 

6 99 

H = 8,828 

Ho: t1
=t2

=t3

e 

254 

7l9 

ll4 Onde: A

309 B 

408 c 

88 

= Vacina Dictol 

= Vacina CENA

= Controle 

Ha: pelo menos dois tratamentos diferem entre 

si. 

Considerando-se nl = 4 e n
2 = n3 = 6 e o.= 0,01

a tabela apropriada ao teste nos dá o limite h = 8,00, conse 

quentemente Ho é rejeitado e concluímos que pelo menos 2 tra 

tamentos diferiram entre si. 

Pelas comparaçoes múltiplas, conclui-se que os 

tratamentos A e B não diferiram entre si, porém ambos foram 



mais eficazes que o grupo controle. 

B - Porcentagem de vermes desenvolvidos nos pulmões: 

A 

1 0,1 

2 2,6 

3 o 

4 2,9 

5 0,2 

6 0,8 

H = 8,765 

h = 8,000 

B e 

o 6,7 

1,5 15,6 

2,0 3,3 

o 5,9 

6,6 

1,9 

.66. 

Corno H > h rejeita-se Ho: t1=t2=t3 em favor de Ha:

pelo menos dois tratamentos diferente entre si. 

Pelas comparaçoes múltiplas, conclui-se que os 

tratamentos A e B não diferem entre si, porém ambos foram 

mais eficazes que o tratamento e.



.67. 

C - Pesos Corporais durante o perlodo experimental: 

1!) Pesagem na 1ª dose das vacinas 

A B e 

1 72 71 58 

2 71 70 59 

3 54 53 50 

4 77 46 54 

5 52 53 

6 50 77 

H = 0,367 

h = 5,721 para a = 0,050 

Como H < h aceita-se Ho: t1=t2
=t3

Não hi diferença estatistica entre os 3 trata 

mentes. 
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2 ª ) Pesagem na 2 ª dose da vacina

mentos. 

A B e 

1 78 87 64 

2 81 81 68 

3 65 63 64 

4 82 48 50 

5 56 55,5 , .,

6 52 87 

H = 0,2499 

h = 5,721 para a = 0,050 

Não há diferença estatística entre os 3 trata 
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3 ª ) Pesagem no teste de desafio

A B e 

1 95 98 77 

2 95 95 87 

3 73 77 78 

4 94 52 58 

5 62 63 

6 57 103 

H = 0,1000 

h = 5,721 para cr = 0,050 

Como H < h aceita-se HO: t1=t2
=t3

Não há diferença e�tatística entre os 3 trata 

mentes. 
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4ª) Pesagem no abate 

mentas. 

A B e 

1 109 110 81 

2 99 117 101 

3 83 100 90 

4 120 64 64 

5 75 63 

6 68 108 

H = 1,4972 

h = 5,721 para a = 0,050 

Como H < h aceita-se HO: t1=t2=t3

Não há diferença estatística entre os 3 trata 



A P � N D I C E 2 

.71. 
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ANÃLISE ESTAT1STICA DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2

A análise estatística dos resultados do experi 

mente 2 foi feita pelo teste não paramétrico de Wilcoxon ou 

Sorna das Ordens. 

A - Nümero de vermes encontrados nos pulmões: 

A B 

1 o 88 

2 7. 722

3 4 802
Onde: A = Vacina CENA 

4 5 31 

5 o 137 B = Controle 

6 39 1721

7 8 758 

8 10 235 

W = 99 

Ho: d =  O vs Ha: d >  O 



.73. 

B - Porcentagem de vermes desenvolvidos nos pulmões: 

A B 

1 o 1,2
2 0,1 11,3 

3 0,06 10,0 
4 0,05 0,4 
5 0,0 2,5 
6 0,67 23,1 
7 0,14 13,7 
8 0,15 4,6 

w = 99 

Para numero de vermes encontrados nos pulmões 

e porcentagem de.vermes desenvolvidos nos pulmões, o limite 

superior encontrado na tabela apropriada ao teste, ao nível 

de a = 0,001 foi w1 = 95, o que nos leva a rejeição 
- a

de 

Ho, pois W > 9 5. Concluímos que os 2 tratamentos 

entre si. 

diferiram 
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