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RESUMO 
 

MARTIN, C. C. Influência do uso precoce de antibiótico no desenvolvimento da 
microbiota intestinal, resposta imune e incidência de diarreias em bezerras 
recém-nascidas. [Influence of the early use of antibiotic on gut microbiota 
development, immune response and incidence of diarrhea in neonate heifers]. 2017. 
218 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a influência do uso precoce de 

antimicrobianos na microbiota intestinal, resposta imune e ocorrência de diarreias 

em bezerras recém-nascidas. Foram selecionadas 26 bezerras Holandesas 

distribuídas de acordo com a aplicação (ATB+) ou não (ATB-) de tulatromicina (2,5 

mg/Kg - SC) até 12h de vida. Capítulo 1 – Este capítulo avaliou a influência do uso 

precoce de antimicrobiano na sanidade de bezerras holandesas recém-nascidas, por 

meio do exame clínico geral. As diarreias foram detectadas por sistema de escore e 

matéria seca (%) nas fezes, além do escore respiratório e palpação externa da 

região umbilical. O desempenho das bezerras foi determinado pela estimativa do 

ganho de peso. As bezerras ATB- apresentaram maior frequência de mucosas 

esbranquiçadas (P=0,066) e inflamações umbilicais no ATB- em D3-5 (P=0,063) e 

D13-15 (P= 0,066). A frequência de escore fecal 2 e 3 foi semelhante entre os 

grupos, observando-se pico no D13-15. Os valores médios para matéria seca (%) 

foram menores no ATB+ no D7-9 (P=0,063) e D27-30 (P=0,084). O agente etiológico 

das diarreias foi o Cryptosporidium e/ou rotavírus.  O ganho de peso diário (GPD) foi 

igual entre grupos, observando-se intensa redução no GPD em D13-15. Capítulo 2 

– O objetivo deste capítulo foi avaliar a influência do uso precoce de antimicrobianos 

na colonização bacteriana intestinal, por meio da detecção de material genético dos 

principais grupos bacterianos por meio do PCR em tempo real. Não foram 

observadas diferenças entre os grupos para bactérias totais e C. perfringens. As 

bezerras ATB- apresentaram maior quantidade de Bifidobacterium, nas fezes no D3-

5 (P=0,002) e D7-9 (P=0,018). A população de Lactobacillus também apresentou 

tendência (P=0,097) para maior número de cópias de DNA no grupo ATB-. Ao 

contrário, a Escherichia coli apresentou tendência para maiores valores no grupo 

ATB+ no D20-23 (P=0,052) e D27-30 (P=0,072). Capítulo 3 – O objetivo deste 

capítulo foi avaliar a influência do uso precoce de antimicrobianos no perfil 

inflamatório de bezerras holandesas recém-nascidas por meio de provas 



 
 

 

hematológicas, imunológicas, bioquímicas e eletroforéticas. Observou-se tendência 

para menores valores de hemoglobina (P=0,071), CHCM (P=0,057) e ferro sérico 

(P=0,051) no D3-5 no ATB-. Neste momento, a frequência de anemias também foi 

maior no ATB- (P=0,016). O número de neutrófilos (P=0,051) e a produção 

espontânea de ERO’s foi maior no ATB-, enquanto o número de linfócitos foi maior 

no ATB+ (P=0,061) no D7-9. Estes dados são condizentes com as análises imunes, 

no qual a proporção de populações de mononucleares 1 e 2 expressando o CD62L+ 

apresentou tendência para maior valor no ATB+ em D3-5 (P=0,098) e D7-9 

(P=0,083). Após as diarreias (D13-15), os granulócitos (P=0,043) e mononucleares 

(P=0,089) das bezerras ATB+ apresentaram maior intensidade de fluorescência para 

expressão CD62L no D20-23. O grupo ATB+ também apresentou maiores teores de 

beta-globulina (P=0,057), gama-globulina (P=0,069)  e haptoglobina (P=0,032) no 

D13-15. O uso precoce de tulatromicina influenciou na microbiota intestinal, 

imunidade inata e ocorrência de doenças no período neonatal. 

 

Palavras-chave: Tulatromicina. Sanidade. Perfil inflamatório. Colonização 

bacteriana. Imunidade inata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 
MARTIN, C. C. Influence of the early use of antibiotic on gut microbiota 
development, immune response and incidence of diarrhea in neonate heifers 
[Influência do uso precoce de antibiótico no desenvolvimento da microbiota 
intestinal, resposta imune e incidência de diarreias em bezerras recém-nascidas]. 
2017. 218 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

The general goal of this research was to evaluate the influence of early 

antimicrobial use in the gut microbiota, immune response and occurrence of diarrhea 

in neonate heifers. It was screened 26 neonate Holstein heifers distributed according 

to the application (ATB+) or not (ATB-) of tulathromycin (2.5mg/Kg - SC) from birth 

until 12 hours of life. Chapter 1 – This chapter evaluated the influence of early use of 

antimicrobial in the health of neonate Holstein heifer by general clinical examination. 

Diarrheas were detected using score system and fecal dry matter (%), besides of 

respiratory score and external palpation of navel region. The performance of calves 

was evaluated by daily weight gain. Heifers ATB- had high frequency of paleness 

mucous (P=0.066) and umbilical inflammation in ATB- group on D3-5 (P=0.063) and 

D13-15 (P= 0.066). The frequency of fecal score 2 and 3 was similar between 

groups, observing peak of diarrhea on D13-15. The mean values of fecal dry matter 

were low in ATB+ group on D7-9 (P=0.063) and D27-30 (P=0.084). The main 

etiologic agent of diarrheas was Cryptosporidium and/or rotavírus.  The daily weight 

gain (DWG) was similar between groups, observing intense decrease of DWG on 

D13-15. Chapter 2 – The aim of this chapter was to evaluate the influence of early 

use of antimicrobial in the microbial gut colonization by detection of genetic bacterial 

material using real time PCR. It was not found difference between groups for total 

bacteria and C. perfringens. The calves from ATB- group had high quantity of 

Bifidobacterium in the fecal material on D3-5 (P=0.002) and D7-9 (P=0.018). The 

Lactobacillus population had a tendency (P=0.097) to have high number of DNA 

copies in the ATB- group. On the other hand, Escherichia coli had tendency to high 

values in ATB+ group on D20-23 (P=0.052) and D27-30 (P=0.072). Chapter 3 – The 

aim of this chapter was to evaluate the influence of early use of antimicrobial in the 

inflammatory profile of neonate Holstein heifers by hematological, immunological and 

biochemical tests, besides electrophoresis. It was possible to observe lower values of 

hemoglobin (P=0.071), CHCM (P=0.057) and serum iron (P=0.051) in ATB- group on 



 
 

 

D3-5. In this moment, the frequency of anemia also was high in ATB- group 

(P=0.016). The number of neutrophils (P=0.051) and spontaneous ROS’s was high in 

ATB- group, while the number of lymphocytes was high in ATB+ group (P=0.061) on 

D7-9. These data were according to immune analysis, where the proportion of 

mononuclear population 1 and 2 expressing CD62L+ had a tendency for high values 

in ATB+ group on D3-5 (P=0.098) and D7-9 (P=0.083). After diarrhea (D13-15), 

granulocytes (P=0.043) and mononuclear cells (P=0.089) showed high fluorescence 

intensity of CD62L in ATB+ heifers on D20-23. ATB+ group also had high rate of beta 

globulin (P=0.057), gamma globulin (P=0.069) and haptoglobin (P=0.032) on D13-15. 

The early use of tulathromycin had influence on gut microbiota, innate immunity and 

occurrence of disease in the neonatal period.  

 

Key-words: Tulatromicin. Sanity. Inflammatory profile. Bacterial colonization. Innate 

immunity 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 O início do processo de colonização bacteriana não é consensual, porém a 

detecção de material genético de bactérias no líquido amniótico, mecônio e cordão 

umbilical de recém-nascidos têm fomentado a possibilidade de transferência vertical 

de microorganismos ainda no período fetal. Apesar disto, é consensual a 

intensificação da colonização intestinal no período pós-natal pelo contato dos recém-

nascidos com microrganismos pertencentes à microbiota vaginal, intestinal e 

mamária da mãe, além daqueles pertencentes ao meio ambiente ao qual o neonato 

está inserido (MARTIN et al., 2012). Sendo assim, a composição da microbiota 

intestinal é dependente da composição da microbiota materna, tipo de parto (vaginal 

e cesariana), local de nascimento, dieta e uso de antimicrobianos (MATAMOROS et 

al., 2013). 

 As pesquisas envolvendo o estudo da colonização da microbiota intestinal em 

bovinos são muito escassas, entretanto existe uma pesquisa que demonstrou a 

presença de Lactobacillus e Bifidobacterium em porções do jejuno proximal, jejuno 

distal e íleo em seis bezerros machos descolostrados, sacrificados em até 30 

minutos após o nascimento (MALMUTHUGE et al., 2015). Estes dados sugerem que 

estas bactérias podem ter sido transferidas no período fetal ou provavelmente pela 

passagem do feto pelo canal do parto, considerando-se que a vagina é colonizada 

principalmente por bactérias do filo Firmicutes (Lactobacillus), Bacterioidetes e 

Proteobacteria (LAGUARDIA-NASCIMENTO et al., 2015). Esta hipótese também é 

endossada pela similaridade entre a microbiota vaginal e fezes das bezerras já na 

fase de aleitamento, no qual os filos Firmicutes, Bacteroidetes e Proteobacteria 

também foram os mais freqüentemente observados (OIKONOMOU et al., 2013; 

KLEIN-JOBSTL et al., 2014; MALMUTHUGE et al., 2014). Independente da origem é 

desejável que a trajetória do microbioma intestinal siga em direção a diversidade e 

riqueza (JERNBERG et al., 2010). 

 Nos últimos anos, as pesquisas têm demonstrado os efeitos benéficos das 

bactérias simbióticas no metabolismo, desenvolvimento do sistema imune e saúde 

intestinal. A elevada prevalência de diarreias entre 7 e 14 dias de vida (55,5% a 

77,8%) em bezerras de leite tem sugerido interferências não desejáveis na relação 

microbiota e hospedeiro (NOVO et al., 2017). Dentre os fatores exógenos que 
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interferem na homeostase da mucosa intestinal destacam-se os antimicrobianos, 

que têm sido empregados direta ou indiretamente de forma ostensiva na criação de 

bezerras por meio da administração de colostro e leite contendo resíduos 

decorrentes do tratamento das vacas no período seco ou lactação; pela adição de 

antimicrobianos no leite e ração como promotores de crescimento; e pela 

administração parenteral dos antimicrobianos em doses metafiláticas muitas vezes 

realizado imediatamente após o nascimento das bezerras (IVES et al., 2015; SMITH, 

2015). 

 Diante do exposto, a hipótese geral desta pesquisa é que o uso de 

antimicrobianos altera a microbiota, resposta inflamatória e ocorrência de diarreias 

em bezerras recém-nascidas. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a 

influência do uso precoce de antimicrobianos na colonização bacteriana intestinal, 

imunidade inata e ocorrência de diarreia em bezerras Holandesas do nascimento 

aos 28 dias de vida. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este tópico apresentará os principais aspectos relacionados a colonização 

bacteriana intestinal e desenvolvimento da resposta imune pós-natal, assim como a 

influência do uso precoce de antibiótico nesse processo. 

 

 

2.1 COLONIZAÇÃO BACTERIANA INTESTINAL 

 

 

Nas últimas décadas a investigação científica e clínica identificaram a 

comunidade microbiana intestinal como um "super organismo" essencial para a 

relação saúde e doença. O corpo humano é colonizado por milhões de bactérias 

comensais, sendo que 90% delas representadas por 1014 células distribuídas em 

400 espécies residem no intestino (GABORIAU-ROUTHIAU et al., 2009; WANG et 

al., 2012; AZIZ et al., 2013; VAZIRI et al., 2015). 

Os microrganismos que residem de forma estável no ambiente intestinal 

constituem a microbiota residente, também denominada microbiota endógena ou 

autóctone. As bactérias presentes no intestino podem fazer parte de três 

populações sendo elas a comensal, simbiótica e patobiótica. As bactérias 

comensais são residentes permanentes do intestino e não oferecem benefício 

ou detrimento ao hospedeiro; as simbióticas são conhecidas pelas suas funções 

na promoção da saúde; e as patobióticas também são residentes permanentes 

da microbiota, porém possuem potencial para produzir doença (HOOPER et al., 

1998; KOBOZIEV et al., 2014). 

As bactérias simbióticas trazem uma série de benefícios ao hospedeiro, 

especialmente relativos ao metabolismo energético do hospedeiro pela digestão de 

hidratos de carbono não digeríveis, além da produção de vitaminas B e K 

(GABORIAU-ROUTHIAU et al., 2009; WANG et al., 2012; AZIZ et al., 2013; VAZIRI 

et al., 2015). Estes microrganismos também exercem atividade antibacteriana e 

imunomoduladora, por meio de distintos mecanismos: competição por sítios de 

ligação; produção de ambiente fisiologicamente restrito (pH e pressão O2); produção 

de substâncias antimicrobianas; formação da barreira intestinal pela produção de 
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mucina, reduzindo a permeabilidade do epitélio; desenvolvimento de tolerância 

imunológica aos microorganismos comensais/simbióticos e resposta imune aos 

patobióticos (FERNÁNDEZ et al., 2013). 

Os efeitos benéficos da microbiota também estão sendo observados nos 

estudos com os bezerros. Oikonomou et al. (2013) mostraram a relação entre a 

prevalência de Faecalibacterium nas fezes de bezerros na 1a semana de vida com o 

ganho de peso pré-desmame e a baixa incidência de diarreia. Animais com alta 

prevalência desta bactéria ganharam em torno de 20,3% mais peso do que animais 

com baixa quantidade destas bactérias. 

 Em humanos, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode contribuir para o 

desenvolvimento de inúmeras doenças em humanos, tais como a doença 

inflamatória do intestino, alergias, diabetes mellitus tipo 1, cancro do cólon, artrite 

reumatóide juvenil e vários distúrbios auto-imunes (WANG et al., 2012; ARVONEN et 

al., 2015) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Desregulação imunológica associada a disbiose da microbiota. 
(A) Microbiota saudável contendo uma composição balanceada 
com várias classes de bactérias. (B) Disbiose decorrente da 
alteração na composição da microbiota resultando na redução 
do número de bactérias simbióticas e um aumento na 
população de patobióticas resultando na inflamação. 

 

Fonte: adaptado de Koboziev et al. (2014) por Martin, C. C. (2017). 
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A compreensão da complexa relação hospedeiro-microbiota e como ela pode 

ser modulada é de extrema importância para a saúde humana e animal. As 

descobertas sobre o papel da microbiota na saúde do hospedeiro vêm sendo 

beneficiadas pelo avanço nas técnicas de biologia molecular.  

 Antigamente, a identificação bacteriana era realizada utilizando técnicas de 

cultura e provas bioquímicas. Este processo é bastante demorado e trabalhoso, 

muitas bactérias não são fáceis de crescer e isolar, principalmente as anaeróbias, 

algumas são ainda oprimidas pelo crescimento de outras dificultando muito esse 

processo. O período de cultura pode variar dependendo da bactéria e do material 

utilizado para o isolamento, fazendo com que o tempo de leitura e resultado sejam 

variados. Desta forma, os métodos de cultura podem apresentar um resultado 

insatisfatório para a identificação da população bacteriana intestinal, subestimando a 

quantidade e complexidade dos microrganismos presentes. Estima-se que apenas 

10 a 30% das bactérias presentes no intestino foram isoladas e identificadas pelos 

métodos tradicionais de cultura (LUKAS et al., 2007; JERNBERG et al., 2010; 

ELKJAER et al., 2013). 

As técnicas de biologia molecular permitem a identificação do DNA 

bacteriano, DNA ribosomal e seqüenciamento genético e vêm auxiliando na 

compreensão e caracterização mais completa do chamado microbioma (WANG et 

al., 2012; AZIZ et al., 2013; VAZIRI et al., 2015). O microbioma de um indivíduo é 

definido como a totalidade de microrganismos e seus elementos genéticos presentes 

em um ambiente particular, como o corpo humano ou animal, sendo que cada 

indivíduo possui um microbioma particular e único (KNUDSEN et al., 2014). Alguns 

pesquisadores consideram os termos microbiota e microbioma como sinônimos, 

apesar de outros autores considerarem como microbiota o grupo de microrganismos 

que vivem num determinado local do organismo como, por exemplo no intestino 

(URSELL et al., 2012). 

 Os métodos de biologia molecular têm muitas vantagens em comparação com 

a técnica de cultura bacteriana tradicional, uma vez que são capazes de detectar o 

DNA bacteriano não dependendo do potencial de crescimento da bactéria, indicando 

todas as bactérias presentes na amostra não apenas as que podem ser cultivadas 

(ELKJAER et al., 2013). No entanto para a realização desta técnica não é 

necessário o crescimento dessas bactérias pesquisadas e desta forma não 
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conseguimos distinguir a presença de bactérias viáveis e não viáveis (HILL; 

DRASAR, 1975; PANDA et al., 2014). 

 O sequenciamento genético permite a identificação dos filos bacterianos, 

sendo que os principais encontrados em bezerros são Firmicutes, Bacteroidetes, 

Proteobacteriae Actinobacteria. Os principais gêneros do filo Firmicutes são 

Lactobaccillus, Lactococcus, Clostridium, Leuconostoc, Sharpea, Enterococcus, 

Fecaliobacterium, Ruminococcus e Eubacterium; do filo Bacterioidetes são 

Bacteroides, Prevotella e Parabacteroides; do filo Proteobacteria são Escherichia 

coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Campylobacter, Citrobacter e Enterobacter; e 

no filo Actinobacteria está o gênero Bifidobacterium (OIKONOMOU et al., 2013; 

KLEIN-JOBSTL et al., 2014; MALMUTHUGE et al., 2014). 

Inicialmente acreditava-se que a colonização bacteriana intestinal tinha início 

somente após o nascimento com o contato do feto com o meio externo. Entretanto, 

estudos recentes utilizando as técnicas de biologia molecular, sugerem que a 

colonização intestinal começa em pequena escala durante o período fetal 

demonstrada pela presença de bactérias no mecônio e cordão umbilical (JIMÉNEZ 

et al., 2005; MARTIN et al., 2012; FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 2013; 

GOSALBES et  al., 2013). 

Funkhouser e Bordenstein (2013) e Gosalbes et  al. (2013) sugeriram a teoria 

de que as bactérias do intestino materno chegam até a placenta após serem 

capturadas por células dendríticas presentes no tecido linfóide associado ao 

intestino e placas de Peyer e são transportadas até os linfonodos, atingindo a 

corrente sanguínea e circulação fetal.  

Jiménez et al. (2005) estudaram a presença de bactérias comensais no 

sangue do cordão umbilical de 20 neonatos nascidos de mães saudáveis por 

cesariana eletiva através da cultura do sangue e posterior análise por PCR. Os 

autores realizaram também a inoculação de Enterococcus faecium marcado em 

ratas prenhes por via oral e posteriormente avaliaram a presença desta bactéria no 

líquido amniótico. Nesta pesquisa foi observada a presença de bactérias em nove 

das vinte (45%) amostras de sangue do cordão umbilical e as bactérias isoladas 

foram Enterococcus faecium, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis 

e Streptococcus sanguinis. Em relação à presença de Enterococcus faecium foi 

observado uma quantidade de 2,6±0,8 log UFC/mL dessas bactérias no líquido 

amniótico das ratas prenhes, e por meio do PCR foi confirmado que estas bactérias 
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eram a cepa marcada. Os autores sugeriram que estas bactérias foram transferidas 

da mãe para o feto durante a gestação. 

Satokari et al. (2009) realizaram um trabalho na Finlândia para detectar a 

presença de DNA, por meio da técnica de PCR, de Lactobacillus e Bifidobacterium 

na placenta de mulheres coletada assepticamente logo após o parto natural (n=25) 

ou por cesariana (n=9). Os autores observaram que todas as placentas oriundas de 

parto vaginal e oito de cesariana continham DNA de Bifidobacterium, enquanto que 

vinte e três placentas de parto vaginal e oito de cesariana apresentavam DNA de 

Lactobacillus. Os autores tentaram cultivar essas amostras utilizando meios de 

cultura não seletivos e não conseguiram isolar Lactobacillus e Bifidobacterium. 

Desta forma os autores sugerem que o feto pode estar exposto ao DNA bacteriano 

via placenta e que está exposição pode contribuir para o desenvolvimento de 

funções imunes no útero. 

Gosalbes et al. (2013) realizaram um trabalho na Espanha utilizando o 

pirossequenciamento com o objetivo de caracterizar a microbiota presente no 

mecônio de 20 bebês saudáveis nascidos a termo (>37 semanas), de parto normal, 

de mães também saudáveis sem complicações gestacionais. Os autores detectaram 

duas populações bacterianas distintas predominantes no mecônio, uma 

caracterizada por bactérias da família Enterobacteriaceae (58,69%), principalmente 

representadas pelos gêneros Escherichia e Shigella (24,68%), e outra com 

predomínio de bactérias do filo Firmicutes, principalmente bactérias das famílias 

Leuconostocaceae, Enterococcaceae e Streptococcaceae, com predomínio dos 

gêneros Leuconostoc (25,86%), Enterococcus (16,79%), Lactococcus (14,01%), 

Staphylococcus (6,75%) ou Streptococcus (6,34%), mostrando a presença de uma 

grande diversidade bacteriana no mecônio. 

Costa (2016) realizou trabalho sobre a influência das células do colostro na 

colonização intestinal de bezerras por bactérias aeróbias utilizando técnicas de 

cultura e provas bioquímicas. A autora observou o crescimento de poucas bactérias 

no mecônio, isolando apenas seis diferentes tipos bacterianos sendo eles: 

Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Proteus 

spp. e bactéria não fermentativa. 

Malmuthuge et al. (2015) utilizando o PCR em tempo real observaram grande 

proporção de Lactobacillus e Bifidobacterium em porções do jejuno proximal, jejuno 

distal e íleo de seis bezerros machos descolostrados, sacrificados em até 30 
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minutos após o nascimento. Em contrapartida, estes animais apresentaram baixo 

número total de bactérias e Escherichia coli em relação aos animais sacrificados 

após 6 e 12 horas da ingestão do colostro. Os autores sugerem que as bactérias 

anaeróbias já estavam presentes no intestino no momento do nascimento. 

Logo após o nascimento, os bezerros são expostos a inúmeras bactérias e a 

colonização intestinal é intensa. A partir deste momento, muitos fatores influenciam 

no processo de colonização, dentre os principais estão à composição da microbiota 

materna, local e forma do nascimento, padrão da dieta, condições de higiene e o uso 

de antimicrobianos (JERNBERG et al.,2010; GOSALBES et al., 2013). 

A microbiota vaginal de mulheres, ratos e macacos apresenta baixa 

diversidade de espécies observando-se predomínio de bactérias do gênero 

Lactobacillus. Alguns estudos tentaram identificar a microbiota vaginal de bovinos 

através da cultura bacteriana e relaram o predomínio de enterobactérias 

(LAGUARDIA-NASCIMENTO et al., 2015). Laguardia-Nascimento et al. (2015) 

observaram, em sua pesquisa com o metagenoma vaginal de novilhas e vacas 

Nelore prenhes e vazias, que os três filos bacterianos mais abundantes foram 

Firmicutes, Bacteroidetes e Proteobacteria. 

Pesquisas realizadas por Oikonomou et al. (2013), Klein-Jobstl et al. (2014) e 

Malmuthuge et al. (2014) sobre a diversidade fecal de bezerros utilizando o 

microbioma mostraram um predomínio de bactérias do filo Firmicutes, Bacteroidetes 

e Proteobacteria no conteúdo intestinal e fezes desses animais com 1 a 7 semanas 

de vida, até o desmame e com 3 semanas de idade, respectivamente. Laguardia-

Nascimento et al. (2015) sugeriram que as semelhanças entre as bactérias vaginais 

e intestinais podem ser explicadas pela proximidade anatômica da vagina com o 

ânus. A ampla abertura da vagina permite a entrada de fezes e colonização por 

microrganismos do trato digestivo, sendo que muitas doenças do trato reprodutivo 

são causadas por microrganismos encontrados nas fezes.  

A microbiota do trato gastrointestinal dos neonatos apresenta uma menor 

diversidade bacteriana quando comparado com adultos, a progressiva colonização 

ao longo da vida do animal aumenta essa diversidade.  

A microbiota do trato gastrointestinal dos neonatos apresenta uma menor 

diversidade bacteriana quando comparado com adultos, a progressiva colonização 

ao longo da vida do animal aumenta essa diversidade. As primeiras bactérias a 

colonizar o intestino de recém-nascidos são as anaeróbias facultativas como 
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Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus e Enterobacteriaceae. Estas bactérias 

criam um ambiente com quantidades reduzidas de oxigênio ideal para a colonização 

por bactérias anaeróbias obrigatórias. Durante as primeiras 12 semanas de vida dos 

bezerros leiteiros, a composição bacteriana fecal sofre diversas alterações, que 

incluem o aparecimento de novas espécies como Ruminococcus flavefaciens e 

espécies de Fibrobacter associada a diminuição do Bifidobacterium, 

Enterobacteriaceae, Streptococcus e Lactobacillus. Estes dados sugerem que a 

dieta e o desenvolvimento do intestino podem alterar a composição bacteriana 

intestinal durante o início da vida (MALMUTHUGE et al., 2014). 

Lukas et al. (2007) realizaram estudo para avaliar o desenvolvimento pós-

natal da população bacteriana no trato gastrointestinal de dois bezerros holandeses 

no primeiro mês de vida utilizando o PCR-DGGE (Denaturating Gradient Gel 

Eletrophoresis). As primeiras bactérias observadas no intestino destes bezerros 

foram a Escherichia coli e Bifidobacterium, seguidas pelo Faecalibacterium a partir 

do 3o dia de vida até os 30 dias de vida. Estes autores também observaram pequena 

quantidade de Lactobacillus ao redor do décimo dia de vida dos bezerros. 

Uyeno et al. (2010) realizaram uma pesquisa no Japão para monitorar a 

sucessão das comunidades bacterianas nas fezes de quatro bezerras holandesas 

até as 12 semanas de idade, alimentadas com substituto de leite duas vezes ao dia, 

utilizando sondas específicas para grupos bacterianos de interesse. Os autores 

verificaram que as sondas utilizadas na pesquisa detectaram 61,3 a 94,3% do total 

de 16S rRNA extraído das fezes dos bezerro, sendo que os principais filos 

pesquisados foram Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Fibrobacteres e 

Proteobactérias. Com uma semana de vida as bactérias predominantes foram 

aquelas dos gêneros Bacteroides-Prevotella (40,0%) e Faecalibacterium (21,7%) e o 

grupo Clostridium coccoides-Eubacterium rectale (16,7%) e o cluster Atopobium 

(10,09%), entretanto, com o avançar da idade observou-se aumento da população 

de Faecalibacterium e diminuição do cluster Atopobium. No início da vida também 

foram detectadas as bactérias do grupo Lactobacillus, Enterococcus e 

Bifidobacterium. As populações de Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium e 

Enterobacteriaceae também diminuíram à medida que o animal envelhecia, e esses 

grupos não foram mais detectados nas amostras de fezes dos animais com 9 

semanas de idade. O grupo Bacteroides-Prevotella foi o predominante na 
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comunidade fecal na quinta (60,6%) e sétima (57,09%) semana de vida dos 

bezerros. 

Uma pesquisa realizada na Alemanha por Mayer et al. (2012) sobre o 

desenvolvimento da microbiota fecal de bezerros recém-nascidos (n=14) utilizando o 

PCR-SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) demonstrou que as 

primeiras bactérias colonizadoras do intestino foram Citrobacter spp., Lactococcus 

spp., Leuconostoc spp., Lactobacillus spp., e em menor proporção Bacteroides 

fragilis e Enterococcus faecalis. Após 24 horas de vida as bactérias do gênero 

Leuconostoc spp. e Citrobacter spp. desapareceram. Inicialmente as bactérias 

lácticas estavam em maior proporção, após o primeiro dia de vida estas foram 

substituídas por bactérias coliformes, especialmente por Escherichia coli que 

manteve-se dominante das 24 horas até próximo dos 7 dias de vida dos bezerros. 

Após este período a população de E. coli diminuiu e algumas espécies de 

Bacteroides (B. fragilis e B.vulgatus) aumentaram. 

A dinâmica da colonização bacteriana intestinal em bezerros leiteiros (n=61) 

machos de 1 a 7 semanas de vida utilizando o pirosequenciamento também foi 

estudada por Oikonomou et al. (2013). Os principais filos bacterianos observados ao 

longo do estudo foram Firmicutes (63,84 – 81,90%), Bacteroidetes (8,36 – 23,93%), 

Proteobacteria (3,72 – 9,75%), Fusobacteria (0,76 – 5,67%) e Actinobacteria (1,02 – 

2,35%). No período do experimento foi observado um aumento constante na 

diversidade microbiana intestinal dos animais estudados. Houve um aumento do filo 

Firmicutes até a quarta semana de vida, em seguida a proporção deste grupo de 

bactérias diminuiu; o filo Bacteroidetes apresentou um perfil diferente, com aumento 

após a quarta semana de vida. No início do período de aleitamento observou-se 

predomínio do Lactobacillus spp., observando-se diminuição desta população com a 

introdução da dieta sólida. 

Klein-Jobstl et al. (2014) realizaram um estudo na Austria utilizando o 

pirosequenciamento para avaliar a diversidade microbiana fecal de bezerros (n=6) 

da raça Simental em seis diferentes momentos entre o nascimento e o desmame 

realizada ao redor da 11o semana de vida. Foi observado nesta pesquisa que logo 

após o nascimento havia um predomínio de bactérias do filo Proteobacteria, seguido 

por Bacteroidetes e Firmicutes, já na segunda semana de vida ocorreu um intenso 

decréscimo na população de Proteobacteria e um aumento na população de 

Bacteroidetes com predomínio deste filo até próximo ao desmame. Foi observada 
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maior abundância de Lactobacillus e Faecalibacterium no primeiro mês de vida com 

posterior diminuição dessas populações bacterianas. 

A colonização bacteriana intestinal pode ser influenciada por diversos fatores, 

dentre eles destacam-se a colostragem e o aleitamento, devido ao potencial desses 

alimentos em carrear inúmeras bactérias para o intestino do recém-nascido 

(JERNBERG et al.,2010; GOSALBES et al., 2013; MALMUTHUGE et al., 2015). 

Malmuthuge et al. (2015) realizaram trabalho sobre a influência do colostro 

pasteurizado e congelado na colonização bacteriana intestinal por bactérias totais, 

Lactobacillus, Bifidobacterium e Escherichia coli em bezerros machos (n=38) do 

nascimento até 12 horas de vida, utilizando o PCR em tempo real. Os autores 

observaram que o colostro facilita a colonização bacteriana intestinal. Os animais 

que não receberam colostro apresentaram um baixo número total de bactérias no 

intestino após 6 e 12 horas de vida. Os animais que receberam colostro não 

pasteurizado apresentaram maior proporção de bactérias com potencial patogênico 

(E. coli) na mucosa e conteúdo intestinal, enquanto os animais que receberam 

colostro pasteurizado tiveram maior proporção de bactérias benéficas 

(Bifidobacterium). Os autores acreditam que o aumento da população de 

Bifidobacterium no intestino de bezerros que recebem colostro pasteurizado ocorreu 

pela maior disponibilidade de oligossacarídeos neste tipo de colostro devido à 

quebra dos açucares no momento da pasteurização (alta temperatura). Os 

oligossacarídeos são a principal fonte de alimento para o Bifidobacterium. Os 

autores verificaram também que 70,6% das bactérias presentes no colostro não 

pasteurizado eram Escherichia coli e não foram detectados Lactobacillus e 

Bifidobacterium, desta forma os autores sugerem que o colostro não é a fonte destas 

bactérias. 

Em geral, o perfil da colonização bacteriana intestinal de bezerros no primeiro 

mês de vida demonstrado em várias pesquisas é bastante semelhante. No entanto, 

não é possível desconsiderar as variações individuais de cada animal e 

principalmente as diferenças na colonização entre as fazendas onde esses animais 

estão alojados (MAYER et al., 2012). Edrington et al. (2012) também observaram em 

sua pesquisa, já citada anteriormente, que o desenvolvimento da microflora fecal de 

bezerros em duas fazendas leiterias de alta produção eram semelhantes nas 

primeiras semanas de vida, e foram diminuindo com o aumento da idade dos 
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animais. Este estudo indica que as duas fazendas, apesar do manejo semelhante, 

apresentavam populações bacterianas distintas. 

Mayer et al. (2012) realizaram trabalho para avaliar as diferenças no 

desenvolvimento da microbiota fecal em bezerros (n=18) de 1 semana a 6 meses de 

vida provenientes de 6 fazendas leiteiras localizadas na região sul da Alemanha, os 

autores observaram grandes diferenças na microbiota fecal dos bezerros em todos 

os momentos da pesquisa. As menores semelhanças foram encontradas entre 0 h e 

12 h e após 14 e 42 dias de vida. A similaridade entre as populações bacterianas foi 

maior das 24 horas aos 7 dias de vida, diminuindo a partir da segunda semana e 

permanecendo estável até 42 dias de vida.   

Em geral, a figura 2 expressa os principais filos bacterianos encontrados nas 

fezes de bezerros entre a primeira e a sétima semana de vida. 

 

 

Figura 2 - Prevalência dos principais filos bacterianos compondo o microbioma fecal 
de bezerros holandeses nas primeiras sete semanas de vida   

 

Fonte: adaptado de Oikonomou et al. (2013) por Martin, C. C. (2017). 
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2.2 INTERAÇÃO DAS BACTÉRIAS INTESTINAIS COM O SISTEMA IMUNE 

 

 

Durante o período fetal, o bezerro se desenvolve em um ambiente protegido 

de antígenos exógenos. O timo, baço e gânglios começam a se desenvolver durante 

as primeiras 9 semanas de gestação, enquanto que o tecido linfóide associado à 

mucosa (MALT) se desenvolve um pouco mais tarde com os linfonodos 

mesentéricos, tecidos linfóides difusos, e placas de Peyer. A imunidade inata 

também desenvolve-se gradualmente ao longo da gestação, entretanto a 

capacidade funcional dos fagócitos encontra-se reduzida ao redor do nascimento por 

estímulos hormonais maternos. O sistema imune adaptativo também desenvolve um 

conjunto completo de linhagens de células T e populações de células B periféricas, 

que estão presentes em pequenas quantidades, uma vez que o feto ainda não 

sofreu estímulos de antígenos exógenos (CHASE et al., 2008; CORTESE, 2009; 

TASCHUK et al., 2012). 

Após o nascimento, os bezerros emergem do útero estéril para um ambiente 

repleto de microorganismos, que culmina com a intensificação do processo de 

colonização pós-natal. Devido a grande quantidade de microorganismos que 

colonizam o intestino, o sistema imunológico das mucosas deve estar apto para 

impedir o seu acesso a circulação sistêmica. Desta forma, o intestino dos mamíferos 

possui vários mecanismos imunes de proteção que atuam minimizando o contato 

dos microorganismos com o epitélio, além de detectar e destruir rapidamente 

aqueles microorganismos que penetram a barreira epitelial. Assim, as respostas às 

bactérias entéricas serão restritas ao intestino, minimizando as respostas 

imunológicas sistêmicas (KOBOZIEV et al., 2014). 

O sistema imune das mucosas compreende várias tecidos organizados, tipos 

de células e macromoléculas especializadas na supervisão e coordenação das 

respostas imunes (TASCHUK et al., 2012). A barreira intestinal é composta 

primeiramente por muco e fatores antimicrobianos secretadas por diferentes células 

da mucosa local, como as células Globet, que secretam grande quantidade de muco 

e proteína glicosilada altamente resistente à digestão enzimática, além das células 

Paneth localizadas nas criptas intestinais que secretam defensinas e catelicidinas 

que permeabilizam a membrana das bactérias. Outras células epiteliais secretam 

potentes peptídeos microbianos como a lecitina, que são capazes de destruir 
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diretamente bactérias Gram-positivas (RESCIGNO et al., 2001; VERHASSELT, 

2010;  RESCIGNO, 2011; KOBOZIEV et al., 2014). 

As defensinas são peptídeos antimicrobianos que tem um importante papel na 

defesa do trato gastrointestinal, pela sua capacidade de matar bactérias Gram-

negativas e Gram-positivas, fungos e vírus. Apenas a β-defensina é expressa no 

trato gastrointestinal dos bovinos a partir da 3a semana de vida, sendo que a sua 

produção pelas células de Paneth é independente da colonização microbiana 

intestinal (MALMUTHUGE et al., 2012). 

 Um dos principais desafios do sistema imune é distinguir um grande número 

de agentes patogênicos a partir de um número limitado de receptores. Desta forma, 

há receptores que reconhecem uma grande variedade de padrões moleculares 

encontrados em microrganismos não eucariontes. As células apresentadoras de 

antígenos, como macrófagos, células dendríticas e os mastócitos, apresentam em 

sua superfície receptores de reconhecimento de padrões (Pattern Recognition 

Receptors - PRR), moléculas que reconhecem padrões moleculares associados aos 

patógenos (Pathogen Associated Molecular Pattern - PAMPs) compartilhados por 

um grande grupo de agentes infecciosos (KELLY; COUTTS, 2000; WERLING et al., 

2006; WEN, et al., 2009). 

Um importante grupo dos PRR são os receptores do tipo toll (Toll-Like 

Receptors - TLR). Estes receptores estão localizados nas superfícies celulares (TLR 

1, 2, 4, 5, 6 e 10) ou em membranas endossômicas dentro das células (TLR 3, 7, 8 e 

9), e reconhecem componentes bacterianos e virais, respectivamente. Uma grande 

variedade de componentes bacterianos são capazes de estimular a resposta imune 

inata, dentre eles estão o lipopolissacarídeo (LPS), peptideoglicano, ácidos 

lipoteicóicos, lipoarabinomanna (LAM) e DNA bacteriano. As bactérias Gram-

positivas contém parede celular composta por moléculas ativas, incluindo 

peptideoglicanas, ácidos lipoteicóicos e lipopepitides, enquanto as bactérias Gram-

negativas são compostas por uma camada de peptideoglicanas recoberta por LPS 

(ADEREM; ULEVITCH, 2000; KELLY & COUTTS, 2000; WERLING et al., 2006; 

MALMUTHUGE et al., 2012). 

Atualmente um total de 10 TLRs foram descritos em bovinos e cada um deles 

atua como receptor de uma ou mais moléculas microbianas específicas 

(MALMUTHUGE et al., 2012; ABDELFATTAH et al., 2015). O TLR4 foi o primeiro 

receptor de reconhecimento de padrões identificado. Este receptor está presente na 
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membrana celular e liga-se ao LPS encontrado na superfície de bactérias Gram-

negativas. Já o TLR1, TLR2 e TLR6 estão envolvidos no reconhecimento de 

peptideoglicanos, lipoproteínas e um glicolipídio, produtos presentes em bactérias 

Gram-positivas, micobactérias e leveduras. O TLR5 se liga a flagelina: principal 

proteína encontrada no flagelo de bactérias flageladas. O TLR9 é um receptor 

citoplasmático de ácido desoxirribonucléico (DNA) bacteriano. Tanto o TLR7 e o 

TLR8 reconhecem o ácido ribonucléico (RNA) viral de fita simples, enquanto o TLR3 

se liga ao RNA de fita dupla (ADEREM & ULEVITCH, 2000; WERLING et al., 2006; 

VENDRIG; FINK-GREMMELS, 2012; JACOBS; BRAUN, 2014). 

 Após a ligação de um TLR presente nas células a um PAMP microbiano, um 

sinal é enviado à célula e ocorre a ativação os genes que codificam as citocinas, 

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α). As 

citocinas são formadas primeiramente como pró-moléculas que devem ser ativadas 

por uma enzima denominada caspase-1 (Cysteinyl-aspartat especific proteinases), 

produzida após estimulação do complexo formado durante a ligação das moléculas 

microbianas com os TLRs. Diferentes TLRs desencadeiam a produção de diversas 

combinações de citocinas e diferentes PAMPs levam a geração de respostas 

distintas, mesmo por um único tipo celular (TIZARD, 2008). 

 Malmuthuge et al. (2012) estudaram a expressão gênica de TLRs nas células 

epiteliais do rúmen, jejuno, íleo, ceco e cólon de bezerros machos holandeses de 3 

semanas (n=8) e 6 meses (n=8) de idade. Estes autores verificaram a existência de 

correlações positivas e negativas entre a população bacteriana total (16S rRNA) do 

intestino e a expressão dos TLRs. Os autores observaram que os TLRs 2, 6 e 9 

apresentaram uma correlação negativa com a população bacteriana total, enquanto 

o TLR4 apresentou uma correlação positiva em bezerros de 3 semanas de idade. Os 

bezerros de 6 meses de idade apresentaram um perfil um pouco diferente, 

observado-se uma correlação positiva da população de bactérias total com a 

expressão dos TLRs 6 e 10 no cólon e no íleo, respectivamente. Em relação ao 

segmento intestinal, a população de bactérias total da mucosa apresentou 

correlação negativa com TLRs 1, 2 e 6 no cólon, rúmen e jejuno, respectivamente, 

enquanto a expressão do TLR6 teve uma correlação positiva com as bactérias da 

mucosa do íleo. Desta forma os autores afirmam que a expressão dos TLRs nas 

diferentes porções do intestino está relacionada com as bactérias encontradas 

nestas regiões, e que a idade dos animais também causa uma grande influencia na 
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expressão desses receptores uma vez que as populações bacterianas se alteram 

drasticamente com a faixa etária dos bezerros. 

 Durante a colonização intestinal é importante que o sistema imune diferencie 

as bactérias simbióticas e comensais dentre as patobióticas para que não ocorram 

respostas inflamatórias desnecessárias e sejam estabelecidos mecanismos de 

tolerância (MACPHERSON et al., 2005; SILVA et al., 2012).  

As células dendríticas são responsáveis pelos mecanismos de tolerância aos 

microrganismos da microbiota. Evidências sugerem que as células dendríticas da 

Placa de Peyer do intestino delgado podem emitir pseudópodes que penetram por 

entre as células epiteliais, capturando continuamente microrganismos da microbiota 

residente via endocitose. Além disso, as células dendríticas presentes no intestino 

expressão baixos níveis de TLR2 e TLR4 em comparação as células dendríticas do 

sangue indicando sensibilidade diminuída às bactérias para evitar resposta imunes 

sistêmicas. Células denominadas células M, presentes entre o epitélio da mucosa, 

são especializadas e transportam microrganismos do lúmen por meio do processo 

de endocitose. Estes microrganismos são capturados pelas células dendríticas que 

encontram-se sob a membrana basal (FINK; FROKAER, 2008; TASCHUK et al., 

2012; KOBOZIEV et al., 2014). A interação entre as células dendríticas e os 

microrganismos ocorre por meio dos receptores TLR e PAMP. Estas células migram 

para os linfonodos mesentéricos e Placa de Peyer para a apresentação do antígeno 

aos linfócitos TCD4+, que irão proliferar-se e diferenciar-se em células T regulatórias 

(Treg). Em seguida, estas células retornam para a lâmina própria intestinal e liberam 

as citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β (Transforming Growth Fator) 

(VERHASSELT, 2010; RESCIGNO, 2011; KOBOZIEV et al., 2014). 

 Outro mecanismo utilizado pelo sistema imunológico para diminuir o contato 

entre as bactérias entéricas e as células epiteliais é a secreção de imunoglobulina A 

(IgA). As células dendríticas localizadas nas Placas de Peyer e na lâmina própria 

capturam continuamente bactérias presentes no lúmen via endocitose e as 

transportam para os linfonodos mesentéricos através dos vasos linfáticos que induz 

a ativação e diferenciação das células B naive em plasmócitos para produção de IgA 

específica para bactérias comensais. Estas células saem da Placa de Peyer e 

linfonodos mesentéricos e migram para a lâmina própria e secretam IgA no 

interstício intestinal, em seguida, os anticorpos serão transportados para a parte 

apical da célula por meio de mecanismos de endocitose mediada por receptores 
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específicos localizados nos enterócitos e serão secretados para o lúmen. A 

abundância das células plasmáticas secretoras de IgA intestinal dependem da 

presença de bactérias comensais no intestino. A IgA secretória limita a habilidade 

das bactérias comensais em penetrar a mucosa intestinal. Além disso, as bactérias 

transportadas para os linfonodos mesentéricos não conseguem alcançar a 

circulação sistêmica, não induzindo respostas imunes desnecessárias e inflamação 

em órgãos distantes (MACPHERSON; UHR, 2004; MACPHERSON; SLAKE, 2007; 

KOBOZIEV et al., 2014). 

 As células B e T ativadas podem passar para a circulação sistêmica e povoar 

lugares distantes da sua origem, isso permite que o restante da mucosa intestinal 

seja povoado por células que auxiliam no controle da penetração da mucosa por 

bactérias comensais (MACPHERSON et al., 2005) (Figura 3). 
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Figura 3 – Mecanismos imunes envolvidos no processo de tolerância imunológica às bactérias 
que colonizam o intestino do hospedeiro.  

 

Fonte: adaptado de Macpherson et al. (2005) por Martin, C. C. (2017). 
Legenda: DC: células dendríticas; MLN: linfonodos mesentéricos. 

 

 

Inevitavelmente algumas bactérias patobióticos irão conseguir driblar todos os 

mecanismos já descritos e chegarão à lâmina própria onde serão fagocitadas e 

destruídas pelos macrófagos intestinais. Estas células têm características 
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diferenciadas dos macrófagos presentes na circulação, pois produzem baixas 

quantidades de citocinas inflamatórias limitando assim a inflamação, apesar da sua 

atividade antimicrobiana efetiva (KOBOZIEV et al., 2014). 

Após a invasão do tecido intestinal, outras respostas imunes também podem 

ser desencadeadas. Com o reconhecimento dos antígenos pelas células 

apresentadoras de antígenos, esses são carreados para os linfonodos mesentéricos 

onde irão estimular células T auxiliares (CD4+), posteriormente diferenciadas nas 

linhagens Th1 e Th17. Essas células T ativadas retornam a lâmina própria e liberam 

citocinas pró-inflamatórias, como IFN-γ IL-17, IL-22, IL-21 e TNF-α, que ativam 

células apresentadoras de antígenos, especialmente macrófagos, resultando na 

geração adicional das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-12, além das 

espécies reativas do oxigênio como o superóxido, peróxido de hidrogênio e óxido 

nítrico. Estes mediadores inflamatórios amplificam a atividade microbicida de 

macrófagos e aumentam a expressão de moléculas de adesão (ICAM-1, VICAM-1 e 

E-selectina) na superfície das células endoteliais, facilitando o recrutamento 

adicional de neutrófilos, macrófagos e linfócitos para o tecido epitelial 

(MACPHERSON et al., 2005; VERHASSELT, 2010; KOBOZIEV et al., 2014). 

A imunidade intestinal é regulada pela ação de células T regulatórias (Tregs) 

que possuem a função de suprimir ou limitar o desenvolvimento de lesão tecidual 

inflamatória após a invasão por microorganismos. Uma ampla quantidade de 

respostas é suprimida, principalmente as que dependem da produção de IL-10, 

TGF-β e a expressão da transcrição do fator Foxp3. Defeitos na função Treg 

associados à perda de expressão de Foxp3, IL-10 ou TGF-β estão associados a 

inflamação intestinal. A presença de certas populações microbianas dentro da 

microbiota comensal do intestino estimula o desenvolvimento de Tregs dentro do 

intestino e ao tecido linfóide associado à Placa de Peyer e linfonodos mesentéricos 

(KOBOZIEV et al., 2014; KOCH et al., 2016). 

A modulação da resposta imune por Lactobacillus associado ou não à 

infecção por rotavírus foi estudada por Wen et al. (2009). Para tanto, foi avaliado o 

perfil de citocinas e a expressão dos receptores TLR2, TLR3 e TLR9 que 

reconhecem peptideoglicanos, RNA de fita dupla e CpG DNA, respectivamente. 

Foram utilizados suínos germ free distribuídos em quatro grupos: grupo 1 - inoculado 

com Lactobacillus; grupo 2 - inoculado com rotavírus; grupo 3 - inoculado com 

Lactobacillus e rotavírus; e grupo 4 controle não inoculado. Os três grupos 
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inoculados apresentaram frequências altas da expressão de TLR2 em células 

apresentadoras de antígenos do baço e sangue, entretanto o grupo 1 apresentou 6 a 

21 vezes mais expressão de TLR2 quando comparado com o grupo 2 e o grupo 

controle, indicando o envolvimento do TLR2 no reconhecimento principalmente da 

colonização por Lactobacillus e em menor escala da infecção por rotavírus. O grupo 

3 apresentou maior expressão de TLR3 e TLR9 em células apresentadoras de 

antígenos do baço quando comparado com o grupo 1, já no sangue a expressão de 

TLR9 foi alta em animais dos grupos 1 e 3. Os animais que receberam apenas 

rotavírus (G2) apresentaram baixa expressão do TLR9 no sangue. Em relação às 

citocinas séricas, a concentração de IFN-γ e IL-4 foi maior no grupo 3 em relação ao 

grupo 2 sugerindo um efeito adjuvante do Lactobacillus nas respostas de tipo Th1 e 

Th2, por outro lado as concentrações de IFN-α foram maiores no grupo 2 quando 

comparadas ao grupo 3. A resposta da IL-12 foi estimulada tanto pela infecção por 

rotavírus como pela colonização por Lactobacillus. As concentrações da IL-10 não 

diferiram significativamente entre os grupos, mas houve uma tendência para maiores 

concentrações no grupo 2. Não foram observadas diferenças entre os grupos em 

relação aos níveis de IL-6 e TNF-α. 

 

 

2.3 O USO PRECOCE DE ANTIMICROBIANOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

COLONIZAÇÃO MICROBIANA INTESTINAL E SAÚDE DOS RECÉM-NASCIDOS 

 

 

A comunidade bacteriana intestinal deve ser altamente diversificada, 

complexa e manter uma relação equilibrada com o hospedeiro. Desequilíbrios 

podem interromper a homeostase intestinal tornando os recém-nascidos 

susceptíveis às infecções intestinais por prejudicar o desenvolvimento da resposta 

imune de mucosa. 

Muitos fatores influenciam a composição e estabelecimento da microbiota 

intestinal, dentre todas as influencias exógenas, os agentes antimicrobianos são 

capazes de causar as mais rápidas e drásticas mudanças na microbiota. A terapia 

com antimicrobianos afeta não apenas os patógenos, mas também as bactérias 

simbióticas. A extensão do impacto do uso de antimicrobianos na microbiota 

depende de alguns fatores como o espectro de ação do antimicrobiano, tempo de 
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exposição, dose utilizada, via de administração e propriedades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas do medicamento (JERNBERG et al., 2010). 

O uso de antimicrobianos na criação de bezerras pode ter objetivo 

terapêutico, profilático, metafilático ou como promotor de crescimento. O termo 

profilaxia e metafilaxia são semelhantes. A metafilaxia é definida como o 

tratamento de um grupo de animais logo após o surgimento das primeiras 

manifestações clínicas ou sinais inaparentes, já a profilaxia consiste no tratamento 

preventivo de um indivíduo ou grupo de animais contra uma determinada 

enfermidade antes do surgimento de qualquer manifestação clínica (REZENDE, 

2010; IVES et al., 2015). Alguns estudos demonstram que 90% dos agentes 

antimicrobianos são usados na pecuária para promover a profilaxia ou crescimento 

(SHARMA et al., 2008). Em bezerras recém-nascidas observa-se o uso 

indiscriminado de antimicrobianos na metafilaxia das doenças entéricas e 

respiratórias nos primeiros dias de vida (IVES et al., 2015; SMITH, 2015). 

 Os agentes antimicrobianos são muitas vezes adicionados ao leite ou 

sucedâneo para metafilaxia de doenças em bezerras na fase de aleitamento 

(BERGE et al., 2009). Uma pesquisa em 113 propriedades leiteiras na Pensilvânia 

mostrou que 70% das bezerras eram aleitadas com substitutos do leite contendo 

oxitetraciclina e neomicina (RADISSON et al., 1956; BERGE et al., 2009). Além 

disso, o leite de vacas tratadas com antibióticos para mastite e outras doenças 

infecciosas no pós-parto leite vem sendo aproveitado para o aleitamento das 

bezerras (CHARDAVOYNE et al., 1979; LANGFORD et al., 2003). 

 Os parágrafos a seguir apresentarão o efeito dos antimicrobianos sobre a 

composição da microbiota intestinal dos recém-nascidos, e a sua influência na 

ocorrência das diarreias. 

Gronlund et al. (2000) demonstraram a interferência do uso precoce de 

antibiótico (ampicilina) na composição da microbiota intestinal de bebes nascidos por 

cesariana do nascimento aos 6 meses de idade. Estes autores observaram que o 

tratamento de mães ao final do período gestacional com antibióticos influenciou no 

desenvolvimento da microbiota de bebês nascidos por cesariana, as taxas de 

colonização por Bacteroides fragili, Bifidobacterium e Lactobacillus foram 

significativamente mais baixos durante o primeiro mês de vida em crianças nascidas 

de mães que receberam antibiótico. Nenhuma das crianças nascidas por cesariana 

apresentou colonização permanente com Bacteroides fragili antes dos 2 meses de 
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idade, enquanto que 52 a 79% das crianças nascidas de parto normal foram 

colonizadas com estas bactérias neste período. Aos 6 meses de idade, a taxa de 

colonização por Bacteroides fragili  nos bebês nascidos por cesariana ainda era 

apenas a metade (36%) de que nos lactentes de parto normal (76%). Assim 

podemos observar que o efeito imuno-estimulante das bactérias intestinais fica 

prejudicado após o uso de antibiótico. 

Antonopoulos et al. (2009) estudaram a influência do uso de antibióticos 

(amoxicilina - 3,0mg, metronidazol- 0,69mg e bismuto - 0,185mg) administrado por 

via oral na população bacteriana intestinal de ratos de 4 a 6 semanas de idade, 

utilizando a técnica do pirosequenciamento. Os principais filos bacterianos 

encontrados no trato gastrointestinal dos animais que não receberam antibióticos 

foram Firmicutes (74,4%) e Bacteroidetes (23,3%), e em pequena quantidade 

Proteobacteria (1,1%), enquanto os animais tratados com a associação de 

antibióticos apresentavam maior quantidade de bactérias do filo Proteobacteria 

(75,5%) e pequenas quantidades de Firmicutes (7,5%) e Bacteroidetes (16,8%). No 

grupo de animais que recebeu a associação de antibióticos foi observado após 2 

semanas da interrupção do tratamento que os filos Firmicutes (70,1%) e 

Bacteroidetes (22,1%) voltaram à dominância e a população de Proteobacteria 

(6,0%) diminuiu. 

Oultram et al. (2015) realizaram pesquisa sobre o efeito de antibióticos 

(florfenicol – 40mg/Kg por via subcutânea, tulatromicina - 2,5 mg/Kg por via 

intramuscular e oxitetraciclina – 20mg/Kg por via subcutânea) na diversidade 

microbiana fecal de bezerros neonatos nas primeiras 7 semanas de vida, utilizando 

o pirosequenciamento. Os autores detectaram diferença na população de bactérias 

do gênero Lactobacillus de animais tratados com antibióticos em relação a bezerros 

não tratados. A riqueza total das espécies também foi alterada, sendo que animais 

que receberam florfenicol e tulatromicina tiveram uma redução significativa na 

riqueza de espécies bacterianas presentes nas fezes. 

Arvonen et al. (2015) realizaram um estudo retrospectivo na Finlândia 

utilizando fichas médicas para avaliar a influencia da exposição repetida a 

antibióticos no desenvolvimento de artrite reumatóide juvenil. Neste estudo foi 

possível observar que o desenvolvimento da doença está associado ao uso de 

antibióticos na infância, principalmente cefalosporinas e lincosamidas, desta forma o 

uso de antibióticos é um fator de risco para a doença. Os autores sugerem que isso 
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ocorre devido à disbiose intestinal causada pelos antibióticos. Pacientes com artrite 

reumatóide juvenil apresentam menor nível de expressão de TLR 2 e 4 na mucosa 

intestinal e baixa expressão de mediadores anti-inflamatórios na mucosa intestinal 

como FoxP3 e interleucina 10. O excesso de antígenos através da barreira intestinal 

pode levar a ativação das células T da mucosa pelas células dendríticas 

predispondo o indivíduo à artrite. 

A diarréia em bezerros no período neonatal é uma doença complexa e 

multifatorial, os agentes infecciosos mais importantes envolvidos na etiologia da 

doença em todo o mundo são Escherichia coli enterotoxigênica, rotavírus, 

coronavirus e Cryptosporidium parvum. Foi relatada prevalência de diarreia em 

bezerros de 2,6 a 45,1%, 17,7 a 79,9%, 3,1 a 21,6% e 27,8 a 63,0% para E. coli, 

rotavírus, coronavírus e C. parvum, respectivamente. Muitas vezes é observada a 

presença simultânea de mais de um desses agentes causando um aumento das 

taxas de morbidade e mortalidade (SANTIN et al., 2004; SILVERLS et al., 2010; 

BARTELS et al., 2010; UHDE et al., 2014). 

O efeito das diarreias sobre o microbioma intestinal de bezerros entre 1 a 7 

semanas de vida foi apresentado por Oikonomou et al. (2013). Estes autores 

demonstraram que existem diferenças entre as populações de bactérias em 

bezerros com e sem diarreia. Animais que apresentaram diarreia tinham uma 

diversidade bacteriana intestinal menor quando comparados aos animais que não 

apresentavam diarreia, a diarreia dos bezerros utilizados no estudo não foi tratada 

com antibióticos e, portanto a redução da diversidade bacteriana intestinal se deve 

provavelmente a presença da diarreia. O Faecalibacterium spp. apresentou uma 

correlação negativa com a presença de diarreia, bezerros que continham maior 

prevalência desta bactéria nas fezes durante a primeira semana de vida tiveram uma 

ocorrência significativamente menor de diarreia durante o período neonatal. Os 

autores observaram também que os animais que possuíam uma maior diversidade 

bacteriana intestinal apresentavam maior ganho de peso, dessa forma a diarreia tem 

um efeito negativo sobre o ganho de peso pela diminuição da diversidade bacteriana 

intestinal.  

Donovan et al. (2002) avaliaram a influencia do antimicrobiano e probiótico no 

crescimento e saúde dos bezerros utilizando um grupo de bezerros holandeses 

(n=45) alimentados com  leite suplementado com antibióticos (oxitetraciclina - 138 

mg/kg e sulfato de neomicina - 276 mg/kg) e outro grupo alimentado com leite 
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contendo probióticos (Enteroguard - 129 mg/kg) do nascimento as 5 semanas de 

idade. Os autores observaram que não haviam diferenças entre os grupos na 

ocorrência e gravidade da diarreia, ganho de peso, eficiência alimentar e 

desempenho dos bezerros durante as 5 primeiras semanas de vida.  

 Heinrichs et al. (2003)  avaliaram os efeitos da alimentação com substituto do 

leite contendo antibióticos (neomicina - 400 g/440 kg e oxitetraciclina - 200 g/440 kg) 

ou oligossacarídeos no crescimento e saúde de bezerras leiteiras até as 6 semanas 

de idade. Para a pesquisa foram utilizados setenta e duas bezerras holandeses 

distribuídas entre os dois grupos tratados e um grupo controle, os animais foram 

avaliados do nascimento até seis semanas de vida. Os autores observaram que os 

animais do grupo que recebeu leite com antibiótico e leite com oligossacarídeos 

tinham maior probabilidade de apresentar fezes normais, quando comparados com 

animais do grupo controle. Não foram observadas diferenças entre os grupos em 

relação à probabilidade dos animais desenvolverem diarreia intensa. Em relação ao 

consumo de alimentos, o grupo de bezerros que recebeu leite com oligossacarídeos 

apresentou maior ingestão de grãos na sexta semana do experimento, enquanto o 

grupo que recebeu leite contendo antibióticos consumiu a menor quantidade de 

grãos. Não foram observadas diferenças entre os grupos em relação ao 

crescimento. Desta forma os autores concluem que as diferenças no escore de 

fezes e ingestão de grãos observados nos grupos que receberam antibiótico ou 

oligossacarídeos não foram suficientes para aumentar o crescimento dos bezerros 

durante as seis semanas do estudo. 

Berge et al. (2009) utilizando bezerras leiteiras recém nascidas (n=358) até os 

28 dias de idade oriundas de fazenda de alta produção mostraram que os bezerros 

alimentados com leite contendo sulfato de neomicina (0,054g) e tetraciclina (0,108g) 

apresentaram um maior número de dias com diarreia e tinham 28% mais risco de ter 

diarreia quando comparado com animais que receberam leite sem antibióticos. O 

autor relata que este achado pode ocorrer devido às alterações na população de 

bactérias entéricas comensais causadas pelo uso de antibióticos. 

Pereira et al. (2016) realizaram um estudo na universidade de Cornell nos 

Estados Unidos para avaliar a ingestão de leite contendo baixas concentrações de 

antibióticos sobre a composição da microbiota fecal de bezerros machos (n=30) do 

nascimento até seis semanas de idade, os bezerros foram divididos em dois grupos 

onde o grupo controle recebeu leite cru sem a adição de antibióticos e o grupo 
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tratado recebeu leite contendo baixas concentrações de ampicilina (0,01 μg/ml), 

ceftiofur sódico (0,1 μg/ml), penicilina G (0,005 μg/ml) e cloridrato de oxitetraciclina 

(0,3 μg/ml) na tentativa de mimetizar o leite de descarte. Os autores observaram que 

os filos bacterianos mais comuns detectados em ambos os grupos foram Firmicutes, 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Proteobactérias, Verrucomicrobia e Tenericutes. Não 

foram observadas diferenças significativas na abundância relativa dos filos e no 

índice de riqueza dos filos entre os grupos. Em relação aos gêneros bacterianos o 

único que foi significativamente diferente entre os grupos durante pelo menos uma 

semana foi a Veillonella spp. Os dados combinados das semanas 1 a 7 mostraram 

que a abundância relativa de Clostridium spp. e Streptococcus spp. foi 

significativamente reduzido nas amostras de fezes dos bezerros que receberam leite 

contendo antibióticos quando comparadas às amostras do grupo controle. 

Edrington et al. (2012) estudaram o desenvolvimento da microflora fecal, 

utilizando-se o pirosequenciamento, em bezerros leiteiros alimentados com leite 

residual (leite de descarte) pasteurizado ou residual fresco entre a 1a semana de 

vida e os 6 meses de idade. Inicialmente, a diversidade bacteriana era menor nos 

animais que receberam leite residual pasteurizado em comparação aos animais que 

receberam leite residual fresco. A partir da 2a semana de vida aos 6 meses de idade, 

o grupo que recebeu leite residual pasteurizado apresentou maior diversidade 

bacteriana fecal. Proteobacteria foi o filo predominante nas 2 primeiras semanas de 

idade diminuindo com 4 semanas; bactérias dos filos Bacteroidetes e Firmicutes 

foram as mais prevalentes a partir da 4a semana de idade independente do tipo de 

leite fornecido. Salmonella foi detectada em bezerros com 1 semana de vida que 

receberam leite residual fresco, 64% dos bezerros deste grupo apresentaram níveis 

detectáveis desta bactéria, enquanto nenhum animal alimentado com leite residual 

pasteurizado foi positivo para Salmonella. 

Os efeitos da tulatromicina por via injetável na ocorrência de doenças e no 

crescimento de bezerras foram estudadas por Stanton et al. (2013). Os autores 

acompanharam durante 8 semanas 788 bezerras oriundas de 5 fazendas 

localizadas na região oeste do estado de Nova York, esses animais foram 

distribuídos em dois grupos de forma aleatória, um grupo recebeu uma dose de 

tulatromicina (1 mL – aproximadamente 2,5 mg/Kg) por via subcutânea entre 0 e 10 

dias de vida, enquanto o outro grupo recebeu 1 mL de uma solução contendo 

propilenoglicol e soro fisiológico estéril (0,9% NaCl) neste mesmo período, os 
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animais foram monitorados duas vezes ao dia para a detecção de sinais de doença 

e o crescimento dos animais também foi avaliado. A diarreia foi detectada em 87% 

dos animais do grupo controle e em 80% dos animais tratados com tulatromicina, 

dessa forma os bezerros do grupo controle tiveram 1,8 vezes mais chances de 

apresentar diarreia. Os bezerros tratados com tulatromicina tiveram menor 

probabilidade de desenvolver otite média (unilateral ou bilateral) em relação aos 

bezerros do grupo controle. Em relação à incidência de doença respiratória não 

foram observadas diferenças entre os grupos. O ganho de peso do grupo de 

bezerros que receberam tulatromicina foi 0,02 ± 0,01 kg/dia maior em relação aos 

animais do grupo controle (P=0,010). Não foram observadas diferenças entre os 

grupos em relação à taxa de mortalidade. 

 Ramirez et al. (2015) estudou a eficácia da metafilaxia antimicrobiana em 

suínos utilizando 732 animais de quatro rebanhos. Os animais foram divididos em 

dois grupos, dentro desses grupos os animais foram divididos em quartis de acordo 

com o peso, um grupo recebeu uma dose intramuscular de tulatromicina (2,5 mg/Kg) 

entre os 110 e 121 dias de idade e o outro grupo não recebeu antibiótico, foi 

realizada a pesagem dos animais e o ganho de peso foi utilizado como medida de 

saúde e produtividade. Considerando o total de animais de cada grupo não foram 

observadas diferenças no ganho de peso entre os grupos. Em relação ao quartil de 

animais mais leves foi observado que os animais que receberam antibiótico tiveram 

um maior ganho de peso quando comparados com o grupo que não recebeu 

antibióticos, essa diferença entre os grupos no ganho de peso só foi observada no 

quartil de animais mais leves. Não foi possível verificar diferenças entre os grupos 

em relação aos índices de mortalidade. Apesar do melhor ganho de peso observado 

no quartil dos animais mais leves que receberam antibióticos o custo desse 

tratamento (trabalho para administração mais preço do medicamento) é elevado, de 

aproximadamente $4,46 por animal, não compensando financeiramente a aplicação 

do antibiótico mesmo com o aumento do peso em um grupo de animais. 

 Além da influência dos antibióticos na imunidade e saúde de humanos e 

animais o seu mau uso vem sendo associado à seleção e propagação de bactérias 

resistentes. A resistência antimicrobiana vem sendo observada há décadas após a 

utilização indiscriminada de antibióticos e continua a ser uma grande preocupação 

com a saúde pública (KANEENE et al., 2008; SMITH, 2015). 
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 Bactérias resistentes são freqüentemente isoladas a partir da microbiota 

intestinal de animais de produção. A resistência que essas bactérias carregam não é 

um problema por si só, mas a transferência dos elementos de resistência para 

patógenos zoonóticos tem sérias implicações para saúde humana e animal 

(KANEENE et al., 2008; SHARMA et al., 2008). 

 O uso do antimicrobiano não causa diretamente o desenvolvimento da 

resistência, mas leva a uma pressão seletiva que permite o desenvolvimento de 

bactérias resistentes ao antibiótico. Uma vez que a resistência se estabeleceu em 

bactérias não patogênicas estas podem transferir estes genes por meio de 

plasmídeos e integrons para organismos patogênicos. A transferência de genes que 

conferem ao patógeno vantagem seletiva em relação ao hospedeiro tem o potencial 

de serem rapidamente espalhados dentro da população bacteriana (KANEENE et 

al., 2008). 

 O aumento da pressão da comunidade e de consumidores para reduzir o uso 

de antimicrobiano na pecuária tem encorajado o desenvolvimento de sistemas de 

gestão que minimizam o uso de antimicrobianos. Tendo como base esses cuidados 

iniciou-se em muitos países programas para o uso responsável de antibióticos em 

animais (BERGE et al., 2009; BRIYNE et al., 2013). 

 Desde o final da década de 1990 a União Européia iniciou um programa de 

uso responsável de antibióticos com inúmeras estratégias, recomendações e 

diretrizes com o objetivo de controlar a utilização de antibióticos e reduzir a pressão 

seletiva de cepas resistentes, uma das medidas mais importantes foi à proibição da 

venda de substitutos do leite e outros alimentos contendo antibióticos (BERGE et al., 

2009; BRIYNE et al., 2013). Nos EUA uma regulamentação federal, que começou 

em 2010, restringe a alimentação com substitutos do leite contendo antibióticos para 

um período de 7 a 14 dias, assim a alimentação com leite contendo antibióticos do 

nascimento ao desmame não é mais permitida, agora os substitutos do leite 

contendo medicamentos devem ser utilizados para o tratamento de infecções e não 

para a profilaxia. A Austrália e Nova Zelândia também possuem leis rigorosas em 

relação ao uso de alimentos contendo antimicrobianos para alimentação animal 

(SMITH, 2015). 

  A agência governamental americana (Food and Drug Adminstration - FDA) 

iniciou em 2012 um programa com o objetivo de prevenir a resistência a 

antimicrobianos em humanos, os quais são usados na alimentação animal. Parte 
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importante deste programa entrou em vigor a partir de 1o de janeiro de 2017. Com as 

novas regulamentações, a venda de medicamentos para uso na alimentação animal 

está limitada a prescrição do medicamento por médicos veterinários autorizados. 

Todos os produtos para melhoria da eficiência alimentar, bem como os promotores 

de crescimento, serão controlados. Além disso, os antimicrobianos clinicamente 

importantes em medicina humana passaram a ser autorizados apenas para o uso 

terapêutico (FDA, 2017). 
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CAPÍTULO 1 - INFLUÊNCIA DO USO PRECOCE DE ANTIMICROBIANO NA 

SANIDADE DE BEZERRAS HOLANDESAS NO PRIMEIRO MÊS 

DE VIDA 
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3 INTRODUÇÃO 

 

 

 O custo do ciclo de produção de bezerra à novilha com 22 a 24 meses é ao 

redor de U$ 1124,06, perdendo apenas para os gastos com a alimentação das 

vacas em lactação. Todo este investimento, além da expressão do máximo potencial 

genético das fêmeas, pode ser diluído por erros de manejo nutricional e sanitário 

(GABLER; TOZER; HEINRICHS, 2000; HEINRICHS; HEINRICHS, 2011). O 

aumento da idade ao 1o parto está relacionada ao tratamento de bezerras doentes 

com antimicrobianos (HEINRICHS et al., 2005), além disso o número de dias de 

doença ou tratamentos antes dos 4 meses de vida apresentou efeito significativo na 

produção de leite na primeira lactação (HEINRICHS; HEINRICHS, 2011).  

 A adaptabilidade das bezerras recém-nascidas às condições ambientais pós-

nascimento é crítica à sua sobrevivência, devido a imaturidade funcional e 

regulatória dos órgãos. As bezerras nascem hipogamaglobulinêmicas e possuem 

sistema imune adaptativo näive, além de imunossuprimidas em função da interação 

entre os hormônios e citocinas presentes no ambiente materno-fetal. Apesar de 

apresentarem todos os componentes essenciais, a montagem da resposta imune 

pós-natal inicialmente é lenta e de baixa intensidade, devido à imaturidade funcional 

das células imunes. Assim, as bezerras são dependentes da proteção materna 

transferida pela mamada do colostro (BARRINGTON; PARRISH, 2001; CHASE et 

al., 2008). Estes fatores, associados a erros de manejo, predispõem à instalação dos 

agentes causadores de diarreias e broncopneumonias.  

 A morbidade por diarreia neonatal e broncopneumonias em bezerras é ao 

redor de 23% e 21,9%, respectivamente, entre o nascimento e desmame. A taxa de 

mortalidade observada na fase de aleitamento é de aproximadamente 3,5%, 

observando-se pico máximo de mortes ao redor dos 19 dias de vida. A falha na 

transferência de imunidade passiva (proteína total≤ 5,7 g/dL) está associada com a 

precocidade e aumento da incidência de broncopneumonias (WINDEYER et al., 

2014). 

Diante do exposto, a metafilaxia tem sido usada com o objetivo de melhorar 

a sanidade, além do aumentar o desempenho e diminuir a mortalidade das 

bezerras (IVES et al., 2015). A metafilaxia é definida como o tratamento de um 

grupo ou população de bovinos com a administração de antimicrobianos de longa 
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ação para tratar precocemente as doenças ainda na sua forma inaparente. Muitas 

vezes a escolha do tratamento metafilático é feita de forma generalizada devido a 

dificuldade dos produtores em identificar de maneira precoce todos os animais que 

apresentam doença (NICKELL; WHITE, 2010; IVES et al., 2015). Atualmente 

existem oito antimicrobianos injetáveis (danofloxacina, enrofloxacina, tulatromicina, 

ceftiofur, tilmicosina, florfenicol, tildipirosina e gamitromicina), além de quatro 

antimicrobianos orais (oxitetraciclina, tilmocosina, clortetraciclina e clortetraciclina 

associada com sulfadiazina) aprovados internacionalmente para o uso metafilático 

para a doença respiratória em bovinos (IVES et al., 2015). 

 Em relação às diarreias, os antimicrobianos têm sido ostensivamente usados 

para o tratamento ou prevenção das diarreias. Walker et al. (2012) realizaram um 

estudo nos Estados Unidos para avaliar as práticas de uso de antimicrobianos em 

fazendas leiteiras. Estes autores observaram que 83% dos animais haviam sido 

tratados com antimicrobianos para a diarreia, além disso, relataram que 50% das 

bezerras com diarreia haviam recebido mais de um tipo de antimicrobianos. Nesta 

pesquisa também foi detectado que 56% das propriedades utilizavam leite contendo 

antimicrobianos e 54% das propriedades utilizavam antimicrobianos para prevenir 

casos de diarreia ou doença respiratória. Apenas 65% das propriedades tinham 

diretrizes escritas sobre o uso de antimicrobianos para o tratamento das principais 

enfermidades. Os benefícios do uso dos antimicrobianos no leite para a prevenção 

das diarreias são muito controversos. Berge et al. (2009) demonstraram que o uso 

de leite suplementado com oxitetraciclina e neomicina aumentou o risco para o 

desenvolvimento de diarreias em 28%. Além disso, Donovan et al. (2002) e 

Heinrichs et al. (2009) não encontraram diferenças no desempenho de bezerras que 

receberam leite suplementado com oxitetraciclina e/ou neomicina. 

 A complexidade da etiologia das diarreias neonatais tem sido base para os 

questionamentos a respeito do custo e benefício em relação ao uso de 

antimicrobianos para a profilaxia (prevenção) e metafilaxia direcionados a essa 

doença. As diarreias são causadas por distintos grupos de microorganismos dentre 

os quais destacam-se a Escherichia coli enterotoxigênica (2,6 a 45,1%), rotavírus 

(17,7 a 79,9%), Coronavirus (3,1 a 21,6%) e Cryptosporidium parvum (27,8 a 63,0%) 

(MEGANCK et al., 2014). O benefício do uso terapêutico de antimicrobianos para 

casos de enterite por Salmonella ou Escherichia coli é claro, no entanto não existe 
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nenhum argumento para o seu uso em casos de Rotavirose, Coronavirose e 

Criptosporidiose (BERGE et al., 2009; SMITH, 2015). 

O uso dos antimicrobianos provavelmente não afetam apenas as bactérias 

patobióticas, mas também as comensais e simbióticas que colonizam 

gradativamente o intestino no período pós-natal. Estudos recentes em humanos têm 

demonstrado que estas bactérias trazem uma série de benefícios ao hospedeiro, 

especialmente relativos ao metabolismo energético do hospedeiro pela digestão de 

hidratos de carbono não digeríveis, além da produção de vitaminas B e K 

(GABORIAU-ROUTHIAU et al., 2009; WANG et al., 2012; AZIZ et al., 2013; VAZIRI 

et al., 2015). Estes microrganismos também exercem atividade antibacteriana e 

imunomoduladora, por meio de distintos mecanismos: competição por sítios de 

ligação; produção de ambiente fisiologicamente restrito (pH e pressão O2); produção 

de substâncias antimicrobianas; formação da barreira intestinal pela produção de 

mucina, reduzindo a permeabilidade do epitélio; desenvolvimento de tolerância 

imunológica aos microorganismos comensais/simbióticos e resposta imune aos 

patobióticos (FERNÁNDEZ et al., 2013). O equilíbrio da microbiota intestinal, assim 

como a sua diversidade, tem sido associada à saúde intestinal. 

 Diante do exposto, a hipótese desta pesquisa é de que o uso metafilático de 

antimicrobianos ao nascimento, ao invés de diminuir a ocorrência de doenças 

neonatais, pode aumentá-las devido a um desequilíbrio precoce da microbiota 

intestinal, tornando-as susceptíveis às infecções devido a modulação inadequada do 

sistema imune de mucosas. Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar a 

influência do uso precoce de antimicrobiano, por via parenteral, na ocorrência das 

doenças no período neonatal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, protocolo nº 2596070715. 

 

 

4.1 MANEJO E SELEÇÃO DAS BEZERRAS RECÉM-NASCIDAS 

 

 

Para a escolha da fazenda, a equipe de pesquisa realizou visitas em algumas 

propriedades da região para encontrar aquela que apresentasse o perfil desejado 

que incluía partos assistidos em baias de parição com adequada condição de 

higiene; colostragem adequada considerando-se a qualidade e volume de colostro; 

aleitamento com leite pasteurizado e sem antibióticos; bezerreiro com baias 

suspensas individuais com boa higiene. As bezerras desta pesquisa eram oriundas 

de fazenda comercial de alta produção, localizada no município de Descalvado – 

São Paulo. A fase de campo do estudo foi realizada entre maio e julho de 2016. 

Durante a fase de campo, a equipe de pesquisa permanecia na fazenda de 

segunda à quinta-feira para acompanhamento dos partos ocorridos durante o dia, 

sendo os partos noturnos assistidos pelos colaboradores da fazenda. As vacas que 

estavam próximas a data prevista do parto ou que apresentavam sinais prodrômicos 

do parto eram transferidas do piquete pré-parto para baias maternidade com cama 

de areia onde permaneciam até o momento da parição (Figura 4).  
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Figura 4 - Nascimento em baias de parição localizadas na maternidade. Fêmea em trabalho de 
parto (a); contato vaca e bezerra imediatamente após o parto (b) – São Paulo – 
2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

Após o parto, as vacas eram ordenhadas com ordenhadeira mecânica do tipo 

balde ao pé ainda nas baias de parição. Antes da ordenha os tetos eram limpos com 

solução clorada e secos com papel toalha individual (Figura 5). Todo o colostro 

coletado era avaliado quanto a sua qualidade imunológica pela avaliação indireta da 

concentração de imunoglobulinas por meio do colostro balls e refratômetro Brix. 

 

 

Figura 5 -Vaca sendo preparada para a 1º ordenha na baia maternidade com 
ordenhadeira mecânica tipo balde ao pé logo após o parto - São Paulo - 
2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
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Para avaliação do colostro através do colostro balls1, o conjunto composto por 

3 bolas verdes, 1 laranja e 2 vermelhas com diferentes densidades foram 

adicionadas em um recipiente contendo 2 litros de colostro, em seguida, realizou-se 

a leitura observando quais bolas flutuaram para a superfície: apenas bolas 

vermelhas e laranja= indicativo de colostro de má qualidade com densidade igual ou 

abaixo de 1035; bolas vermelhas, laranja e uma verde= colostro de boa qualidade 

com densidade ao redor de 1045; bolas vermelhas, laranja e duas verdes= colostro 

de ótima qualidade com densidade ao redor de 1060; e bolas vermelhas, laranja e 

três verdes= colostro de ótima qualidade com densidade ao redor de 1075. Somente 

colostro com densidade ≥ 1045 foi utilizado para a colostragem das bezerras 

conforme recomendações do fabricante. 

A determinação do índice BRIX foi realizada utilizando-se refratômetro óptico 

BRIX2 com escala entre 0 a 32%. Foi adotado o ponto de corte equivalente a 21% 

para distinguir colostro com baixa ou boa qualidade (>50mg/mL de IgG) como 

descrito por Quigley et al. (2013). 

Logo após o nascimento as bezerras eram separadas das vacas e 

transferidas para baias de transição, onde era realizada a cura o umbigo e 

colostragem utilizando mamadeira (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Bezerras em baias de transição dentro da maternidade. Baias de transição (a); colostragem 
utilizando mamadeira (b) – São Paulo – 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

 

                                            
1Ms colostro balls, Nutri Support©, 3705010 
2Modelo 300001; SperScientific, Scottsdale, AZ 
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A colostragem das bezerras era realizada o mais rápido possível após o 

nascimento, sendo a primeira mamada fornecida no máximo às seis horas de vida. A 

segunda mamadeira de colostro era realizada geralmente com um intervalo de 6 

horas da primeira mamada de acordo com a necessidade do bezerro. Era fornecido 

para as bezerras o volume mínimo equivalente a 10% do peso vivo, priorizando o 

colostro fresco, e na ausência deste utilizava-se colostro refrigerado previamente 

armazenada do em geladeira entre 2 e 8ºC por até 24 horas ou congelado. O 

colostro congelado ficava armazenado em sacos plásticos em freezer a -20ºC, e 

quando havia a necessidade de ser utilizado era descongelado lentamente em 

banho-maria a 37C. 

Após o uso as mamadeiras e bicos eram lavadas com água quente e 

detergente para retirar toda a gordura, após o enxágue eram colocadas em um 

recipiente contento aproximadamente 10 litros de água e 2 colheres de sopa de 

água sanitária. Antes do uso eram enxaguadas com água. 

 A cura do umbigo foi realizada logo após o nascimento pela imersão completa 

do cordão umbilical em recipiente contendo Umbicura (Pec®) por 1 minuto e meio, 

repetindo-se o processo após 12 horas. Repetiu-se este processo duas vezes ao dia 

até a mumificação completa do cordão umbilical que ocorria por volta dos 8 a 10 

dias de vida das bezerras. 

Bezerras hígidas advindas de partos eutócicos foram triadas em até 12 horas 

pós-nascimento, por meio do exame clínico geral, segundo os procedimentos 

descritos por Feitosa (2014). Foram aferidas a freqüência cardíaca (FC), freqüência 

respiratória (FR), temperatura corpórea (TEMP) e tempo de preenchimento capilar 

(TPC), sendo esses parâmetros interpretados de acordo com os intervalos de 

referência estabelecido por Silva et al. 2016 (Quadro 1). Além da avaliação da 

coloração da mucosa ocular, linfonodos, hidratação e peso corpóreo (Figura 7). 
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Quadro 1 - Intervalos de referência para as funções vitais em bezerras no primeiro mês 
de vida 

Parâmetros Intervalos de Referência 

 
1 hora após 
nascimento 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

FC (bpm) 100,0-150,0 124,0±2,0 105,0±3,0 101,0±3,0 86,0±2,0 

FR (mpm) 50,0-75,0 59,0±8,8 46,0±7,0 40,0±8,4 33,0±9,0 

TEMP (°C) 39,0-39,5 38,6±0,3 39,0±1,0 39,0±0,4 39,0±0,3,0 

TPC 1-2 segundos 

Fonte: (SILVA et al., 2016) 
Legenda: bpm: batimentos por minuto; mpm: movimentos por minuto 

 

 

Figura 7 - Exame clínico geral das bezerras. Avaliação da freqüência 
cardíaca e respiratória (a); coloração das mucosas (b); 
temperatura corpórea (c) e pesagem utilizando fita de 
peso (d) - São Paulo – 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
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 As bezerras permaneceram nas baias de transição próximas a maternidade 

por aproximadamente três dias, recebendo apenas o colostro e leite de transição na 

mamadeira, era oferecido em torno de 3 litros de leite de transição por mamada 

proveniente de pool de leite de vacas que estavam 1 a 5 dias no pós-parto. Após 

este período, as bezerras eram transferidas para o bezerreiro onde permaneciam 

até o desmame. No bezerreiro as bezerras eram mantidas em baias individuais 

suspensas de metal e madeira com cama de feno e eram alimentadas por meio de 

balde, duas vezes ao dia, com um total de seis litros de leite proveniente das vacas 

pós-parto (1 a 5 dias). Era usado sucedâneo3 para completar o volume de leite 

diário, quando necessário, além de ração comercial e água ad libitum (Figura 8). 

Estes produtos não continham resíduos de antibióticos e promotores de 

crescimento. Era realizada a mochação de todas as bezerras do experimento entre 4 

e 6 dias de vida utilizando pasta cáustica. 

 

 

Figura 8 - Bezerreiro onde as bezerras eram alojadas após os três dias de vida (a); gaiolas 
individuais suspensas de metal e madeira com cama de feno (b); bezerra alimentada 
por meio de balde (c) – São Paulo 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

                                            
3Natimilk, Auster® 

b 

a 

c 
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4.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Foram selecionadas vinte e seis bezerras hígidas, e estas foram distribuídas 

aleatoriamente em dois grupos compostos por 13 animais: Grupo 1- receberam uma 

dose do antibiótico tulatromicina (2,5 mg/Kg) por via subcutânea, na região torácica 

caudal a escápula do lado direito, até doze horas após o nascimento (ATB+); Grupo 

2- receberam uma dose de solução fisiológica por via subcutânea até doze horas 

após o nascimento (ATB-) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Aplicação por via subcutânea de tulatromicina 
(2,5 mg/Kg) na região torácica caudal a escápula 
do lado direito – São Paulo - 2016 

 

                                Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

4.3 MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

As avaliações e colheitas das amostras de sangue e fezes foram realizadas 

nos seguintes momentos: até doze horas após o nascimento (≤12h); 3-5º dia de vida 

(D3-5); 7-9° dia de vida (D7-9); 13°-15° dia de vida (D13-15); 20-23° dia de vida 

(D20-23); e 27-30° dias pós-nascimento (D27-30).  
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4.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA PERIÓDICA 

 

 

As bezerras foram avaliadas em todos os momentos por meio do exame 

clínico, avaliando-se as funções vitais, coloração das mucosas, avaliação dos 

linfonodos, hidratação e pesagem através de fita (FEITOSA, 2014). Foram utilizados 

também os escores de diarreia e broncopneumonia de acordo com o Calf Heath 

Scoring Criteria da University of Wiscosin - Madison (McGUIRK, 2008; POULSEN; 

McGUIRK, 2009). 

 O escore de fezes é classificado de 0 a 3 de acordo com a consistência fecal, 

sendo 0 – consistência normal, 1 – consistência pastosa e semi-formada, 2 – 

consistência aquosa com maior quantidade de água, com conteúdo fecal aderido no 

períneo e cauda, 3 – líquida, conteúdo fecal aderido no períneo e cauda. Bezerras 

com fezes de escore 0 ou 1 são consideradas sem diarreia, enquanto animais com 

fezes de escores 2 ou 3 apresentam diarreia (Quadro 2 e Figura 10). 

 

 

Quadro 2 - Escores de fezes adotado para detecção da diarreia em bezerras no primeiro mês de vida 

Parâmetros Escores 

Consistência normal: firme, coloração amarronzada, períneo e cauda limpos e secos 0 

Pastosa, semi-formada 1 

Pastosa com maior quantidade de água: permanece sobre a “cama”; conteúdo fecal 
aderido ao períneo e cauda 2 

Líquida: aquosa, conteúdo fecal aderido ao períneo e cauda 3 

Fonte: (McGUIRK, 2008). 
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Figura 10 - Escores de fezes adotados para detecção da diarreia em bezerras no primeiro mês de vida – São 
Paulo – 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

A avaliação da presença de broncopneumonia foi realizada de acordo com os 

procedimentos descritos por Poulsen e Mcguirk (2009). Foram atribuídas 

pontuações de 0 a 3, de acordo com a intensidade, para a temperatura retal, 

presença de tosse, secreção nasal e ocular e posição das orelhas. Por fim, somou-

se as pontuações para a obtenção de um valor final. As bezerras cuja soma dos 

escores foi ≥ 4foram triadas para o diagnóstico de broncopneumonia (Quadro 3). 

 

 

Quadro 3 - Escores de broncopneumonia adotados para detecção da doença em bezerras no primeiro mês de 
vida 

Escores 
Temperatura 

retal (ºC) 
Tosse Secreção nasal Secreção ocular 

Posicionamento 
das orelhas 

0 
 

Ausente Serosa Serosa Normal 

1 38,3 - 38,8 
Presente e única, 

quando 
estimulada 

Pouca 
quantidade, 

unilateral 
Pouca quantidade 

Balançar das 
orelhas ou 

cabeça 

2 38,9 - 39,3 

Presente e 
repetida quando 
estimulada, ou 

ocasional quando 
espontânea 

Excessiva, 
mucosa e bilateral 

Moderada 
quantidade 

bilateral 

Ligeiramente 
pendente, 
unilateral 

3 ≥ 39,4 
Presente, repetida 

e espontânea 

Abundante, 
mucopurulenta, 

bilateral 

Intensa 
quantidade, 

bilateral 

Pendentes 
intensamente, 

bilateral ou 
torção da cabeça 

Fonte: (POULSEN; McGUIRK, 2009). 
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 Durante todas as avaliações a região umbilical externa foi avaliada por 

inspeção e palpação para a detecção de sinais inflamatórios como vermelhidão, 

presença de secreção purulenta, sensibilidade, aumento de volume umbilical, 

espessamento do cordão umbilical e tensão abdominal (FIGUEIREDO, 1999). 

 

 

4.5 COLHEITA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

 

Foram obtidas amostras de soro das bezerras por meio de punção da veia 

jugular externa, utilizando sistema a vácuo, em tubos sem anticoagulante (10mL). 

No laboratório, as amostras foram centrifugados a 1057 x g durante 10 minutos para 

separação do soro. Após este processo o soro foi aliquotado em microtubos e 

armazenados em freezer a -40ºC para posterior determinação da proteína total. 

 As amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal com luvas 

de látex estéreis e acondicionadas em coletores universais estéreis. No laboratório 

as amostras de fezes foram aliquotadas em seis microtubos (1,5mL), no fluxo 

laminar na presença de bico de Bunsen. As amostras fecais foram armazenados em 

freezer a -80ºC para posterior análise para rotavírus e coronavírus. Foram utilizadas 

2 gramas de fezes para avaliar a presença de Cryptosporidium pela técnica de 

flutuação em solução saturada de sacarose. O restante foi congelado dentro dos 

copos coletores em freezer -20ºC para posterior determinação da quantidade de 

matéria seca nas fezes. 

 Todas as amostras após a coleta foram mantidas refrigeradas até o 

processamento no laboratório. 
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4.6 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

4.6.1 Proteína total e sólidos totais 

 

 

 

A determinação da proteína total do soro sanguíneo foi realizada por dois 

métodos utilizando-se o refratômetro óptico de proteína4 com escala de 0 a 12 g/dL e 

o refratômetro óptico BRIX5 com escala entre 0 a 32%.  

 

 

4.6.2 Determinação da matéria seca das fezes 

 

 

Utilizou-se potes metálicos devidamente identificados para pesagem de cerca 

de 5 gramas de fezes em balança analítica de alta precisão. Após a pesagem as 

amostras foram transferidas para estufa a 103ºC onde permaneceram por 24 horas 

(Figura 11). Após esse período as amostras foram retiradas da estufa e transferidas 

para o dessecador por 30 minutos para resfriar. As amostras já resfriadas foram 

pesadas e realizou-se os cálculos para determinação da porcentagem de matéria 

seca da amostra como descrito a seguir. Foram considerados casos de diarreia as 

fezes que continham porcentagem ≤15% de matéria seca (DIRKSEN et al., 2008). 

 

 

% Matéria seca = massa da amostra seca  x 100 
                                              massa da amostra úmida 

 

 

 

 

 

                                            
4RTP-12, Instrutherm 
5Modelo 300001; SperScientific, Scottsdale, AZ 
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Figura 11 – Amostras de fezes em estufa a 103ºC para determinação da porcentagem 
de matéria seca nas fezes de bezerras do grupo ATB- e ATB+ - São Paulo - 
2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

4.6.3 Detecção de Cryptosporidium pela técnica de flutuação em solução 

saturada de sacarose 

 

 

 A detecção de Cryptosporidium foi analisada nas fezes apenas dos animais 

que apresentavam escore fecal 2 ou 3. Para tanto, as fezes foram lavadas para 

retirar a gordura e facilitar a observação dos protozoários. Foram adicionados 1 a 2 

gramas de fezes em um copo coletor com 8 a 9 mL de água destilada, com o auxílio 

de um bastão de vidro as fezes foram diluídas completamente. A solução foi 

peneirada e a fração líquida adicionada em um tubo plástico com capacidade para 

15 mL, em seguida, 4 mL de éter foi acrescido ao tubo sendo posteriormente 

homogeneizado. As amostras foram centrifugadas por cinco minutos a 796 x g. Após 

este processo, a camada de gordura e o sobrenadante foi retirado com o auxilio de 

uma pipeta Pasteur e as paredes do tubo plástico foram limpas com uma gaze.  Foi 

adicionado ao "pellet" de fezes 9 mL de solução saturada de sacarose e esta foi 

homogeneizada e centrifugada por dez minutos a 264 x g. (OGASSAWARA; 

BENASSI, 1980). O sobrenadante foi retirado com uma alça de metal e colocado em 

uma lâmina de vidro, coberta por uma lamínula e observada em microscópio óptico 
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em aumento de 400X (Figura 12). 

 

 

Figura 12- Detecção de Cryptosporidium (setas) pela técnica de flutuação em solução 
saturada de sacarose- São Paulo - 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

4.6.4 Multiplex hemi-nested RT-PCR para detecção de Coronavírus e Rotavírus 

do grupo A 

 

 

As amostras com escore fecal 2 e 3 também foram triadas para a detecção de 

rotavírus e coronavírus por meio do sistema multiplex semi-nested RT-PCR, de 

acordo com a técnica descrita por Asano et al. (2010). A amostras fecais foram 

primeiramente preparadas como suspensões a 50% (fezes líquidas) ou a 20% (fezes 

pastosas) em água-DEPC (Diethylpyrocarbonate) e clarificadas a 5.000 x g/15min a 

4°C, tomando-se o sobrenadante como amostra. 

A extração do RNA total das suspensões de amostras fecais foi realizada com 

TRIzol ReagentTM6, segundo as instruções do fabricante. As cepas Kakegawa 

(Akashi et al., 1980) e 8209 (Rodriguez et al., 2004) foram utilizadas como controles 
                                            
6Invitrogen, Carlsbad, CA, USA 
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positivos de BCoV e rotavírus, respectivamente, e a água-DEPC como controle 

negativo. 

Para a detecção de BCoV, foi utilizado um conjunto de três primers dirigidos 

ao gene codificador da proteína de nucleocapsídeo N do BCoV. As reações de RT-

PCR para a detecção de rotavírus foram realizadas com o uso de três primers 

dirigidos ao gene codificador da proteína viral VP1 (Quadro 4). 

 

 

Quadro 4 - Primers utilizados para a detecção do gene codificador da proteína de nucleocapsídeo N de 

coronavírus bovino e suas regiões nucleotídicas de hibridação no gene N da amostra 

Mebus(U00735), primers utilizados para a detecção de gene codificador da proteína viral VP1 

de rotavírus do grupo A e regiões nucleotídicas de hibridação em relação ao segmento 

genômico 1 da amostra KJ44 (DQ494405.1), temperaturas de fusão (Tm) e respectivos 

amplicons (em pares de bases)e regiões nucleotídicas de hibridação em relação à seqüência 

de número de acesso GenBank NC_006853, temperaturas de fusão (Tm) e respectivo 

amplicon (em pares de bases) 

Alvo Primer Seqüência (5’-3’) Região Tm Amplicon 

Coronavírus 

BCOV1 (senso) AAGAGCTCAAYCCAAGCAAACTGY 123-146 60°C 
463pb 

BCOV2 (anti-senso) AGCAGACCTTCCTGAGCCTTCAAT 562-585 60°C 

BCOV3 (anti-senso) TCAATRTCGGTGCCATACTGGTCT 405-428 59,9°C 306pb (com BCOV1) 

      

Rotavírus 

ROT1 (senso) CTCTGGCAAARCTGGTGTCA 737-753 59,7°C 
492pb 

ROT2 (anti-senso) CATTCGACGCTGATGACATY 1206-1225 59,7°C 

ROT3 (anti-senso) ARCAATCRACCAACCASTCCTGTA 938-961 59,8°C 228pb (com ROT1) 

Fonte: (Asano et al., 2010). 

 

 

Cada tubo contendo RNA foi levado a 95°C durante 5 minutos para 

desnaturação do RNA, sendo estes, a seguir, imersos em gelo e adicionados da 

combinação de reagentes para a transcrição reversa contendo 1x First Strand 

Buffer®, 1 mM de cada dNTP, 10mM DTT, 1 µM de cada primer (BCOV1+BCOV2 

para BCoV, ROT1+ROT2 para rotavírus) e 400 U de M-MLV Reverse Transcriptase® 

(Invitrogen®) para um volume final de 40 µL, realizando-se a transcrição reversa a 

42°C/60 minutos. 

Após a obtenção do DNA complementar, foi realizada a reação de PCR em 

termociclador. Para tanto, 2,5 µL do respectivo cDNA foram adicionados na 

combinação de reagentes para PCR contendo 1x PCR Buffer® (Invitrogen®), 0,2 mM 
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de cada dNTP, 0,25 µM de cada par de primers (BCOV1+BCOV2 e BCOV1+BCOV3 

para BCoV, ROT1+ROT2 e ROT1+ROT3 para), 1,5 mM MgCl2 e 0,5 U de Platinum 

Taq DNA Polymerase® (Invitrogen®) para um volume final de 25µL completado com 

água-DEPC. 

A seguir, os tubos foram levados ao termociclador para desnaturação inicial 

de 94°C/4min, seguida de 35 ciclos de 94°C/30seg (desnaturação), 55°C/30seg com 

gradiente de 5°C (hibridação) e 72°C/45seg (polimerização), seguindo-se após o 

ciclo, 72°C/5min para extensão final. Após a eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

corado com 0,5 µg/mL de brometo de etídeo e observado sob a luz ultra-violeta. 

O hemi-nested PCR para BCoV e rotavírus foi realizado adicionando-se 2,5 

µL do produto da primeira amplificação à combinação de reagentes de PCR 

contendo 1x PCR Buffer® (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,25 µM de cada 

primer (BCOV1+BCOV3 para BCoV, ROT1+ROT3 para rotavírus), 1,5 mM MgCl2 e 

0,5 U de Platinum Taq DNA Polymerase® (Invitrogen®) e água ultra-pura esterilizada 

(para um volume final de 25µL), levando-se ao termociclador para desnaturação 

inicial de 94°C/4min seguida de 25 ciclos de 94°C/30seg (desnaturação), 

55°C/30seg com gradiente de 5°C (hibridação) e 72°C/45seg (polimerização), 

seguindo-se, após o ciclo, 72°C/5min para extensão final. Após eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% corado com 0,5 µg/mL de brometo de etídeo e observado sob luz 

ultra-violeta. 

 

 

4.7 ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa estatístico SPSS 

19.0 (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.).  

As variáveis que apresentaram valores quantitativos foram avaliadas quanto à 

distribuição em relação à curva gaussiana pelo teste de Shapiro-Wilk. Alguns dados 

não apresentaram distribuição normal e foram submetidos a uma transformação por 

log10, raiz quadrada ou inversa para verificar a possibilidade de realizar uma análise 

paramétrica.  

Os dados paramétricos estão representados pelas medidas de média e 



77 

 

desvio padrão e foi utilizado o teste T de Student para amostras independentes na 

comparação dos valores obtidos no grupo ATB- e grupo ATB+ em cada momento. A 

análise no tempo (≤12h ao D27-30) foi avaliada por cálculos de one-way ANOVA 

para medidas repetidas no tempo dentro do mesmo grupo com teste post hoc de 

Tukey. No caso onde ocorreram as transformações, o p apresentado nas tabelas diz 

respeito aos testes relacionados com os valores transformados, enquanto os valores 

descritos são reais. As variáveis não paramétricas foram representadas pela 

mediana, intervalo quartiliano, valores mínimos e máximos, a comparação entre os 

grupos foi realizada pelo teste de Mann-Whitney. 

Os dados qualitativos (escores e presença de doenças) foram apresentados 

em valores absolutos e frequências, sendo a comparação entre os grupos realizada 

pelo teste de Qui-quadrado. 

A correlação entre os testes para avaliar a qualidade do colostro no soro das 

bezerras nos dois grupos ATB- e ATB+ foi avaliada a partir da correlação de  

Spearman para dados não paramétricos. 

As análises foram consideradas significativas quando P≤0,05 (*) e tendência 

quando p estava entre >0,05 e < 0,1 (†). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Este trabalho avaliou a influência da utilização precoce de antibiótico no perfil 

sanitário de bezerras Holandesas durante o primeiro mês de vida. 

 

 

5.1 INTERVALO ENTRE O NASCIMENTO E INCLUSÃO EXPERIMENTAL 

 

 

 Devido à distância, entre a FMVZ-USP e a fazenda, optou-se por realizar a 

primeira coleta até 12 horas após o nascimento para facilitar a obtenção de todas as 

bezerras necessárias para realização do experimento. O tempo entre o nascimento 

e a coleta das amostras está descrito na tabela 1. A maioria das bezerras do grupo 

ATB- (76,9%) foram inseridas nesta pesquisa entre 6 e 12 horas pós-nascimento, 

enquanto que no grupo ATB+ as avaliações e aplicação do ATB foram um pouco 

mais precoces (P=0,107).  

 

 

Tabela 1 – Valores relativos e absolutos referênte a inserção das bezerras nos 
grupos experimentais ATB- e ATB+ – São Paulo - 2016 

Momento da coleta 
Grupos 

ATB- ATB+ 

Até 6 horas após o nascimento 23,1% (3/13) 53,8% (7/13) 

De 6 a 12 horas após o nascimento 76,9% (10/13) 46,2% (6/13) 

Significância 0,107 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até 
doze horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução 
fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os 
grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo 
teste de Mann-Whitney. 

 

 

5.2 QUALIDADE E VOLUME DO COLOSTRO FORNECIDO 

 

 

A avaliação indireta da concentração de imunoglobulinas e sólidos totais do 

colostro administrado para as bezerras do grupo ATB- e ATB+ foi avaliada por meio 
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do colostro balls e índice Brix, respectivamente. O colostro fornecido na primeira 

mamada avaliado pelo colostro balls apresentou 1060 de densidade em ambos os 

grupos, observando-se amplitudes de variação entre 1045 a 1075 no grupo ATB-; e 

1060 a 1075 para o grupo ATB+. O índice Brix apresentou mediana de 30% para 

ambos os grupos, observando-se amplitudes de variação entre 26 e 32% para o 

grupo ATB- e entre 28 e 32% para o grupo ATB+. O colostro fornecido na segunda 

mamada apresentou variação de 1045 a 1075 em ambos os grupos, e índice Brix de 

25 a 32% para o ATB- e 26 a 32% para o ATB+. 

A qualidade do colostro fornecido na 1a e 2a mamada para as bezerras ATB- e 

ATB+ foi igual, considerando-se o colostro balls e refratômetro Brix (P≥0,169) 

(Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Mediana,  intervalo quartiliano (IQR), valores minimos e máximos de imunoglobulinas fornecidas 
na primeira e segunda mamada para as bezerras do grupo ATB- e ATB+ avaliados pelo colostro 
balls e índice Brix – São Paulo - 2016 

Parâmetros 

Primeira mamada Segunda mamada 

Colostro balls  
P 

Colostro balls  
P 

 ATB- ATB+ ATB- ATB+ 

Mediana 
(IQR) 

1060  
(1060-1060) 

1060 
 (1060-1060)   

0,681  
  

1060 
(1048,75-1060) 

1060  
(1045-1060) 

0,749 Mínimo 1045 1060 1045 1045 

Máximo 1075 1075 1075 1075 

  
 Parâmetros 

Índice Brix (%) 
P 

Índice Brix (%) 
P 

ATB- ATB+ ATB- ATB+ 

Mediana 
(IQR) 

30  
(27-30) 

30  
(30-31)   

0,169  
  

30  
(27,5-30) 

29  
(28-30,5) 

0,853 Mínimo 26 28 25 26 

Máximo 32 32 32 32 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* 
Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo 
teste de Mann-Whitney. 

 

 

Foi possível detectar alta correlação de Spearman (r=0,721) entre as técnicas 

de avaliação da qualidade do colostro pelo colostro balls e refratômetro BRIX 

considerando as amostras de colostro fornecido na primeira e segunda mamada (P= 

0,000) (Figura 13). 

 

 



80 

 

Figura 13- Correlação de Spearman entre o refratômetro BRIX e 
colostro balls- São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

O volume de colostro administrado na 1a mamada variou de 1,5 a 3,5 L no 

grupo ATB- e de 1,25 a 4,0 L no grupo ATB+. Na segunda mamada as bezerras 

receberem quantidade menor de colostro variando de 0,25 a 3,25 L no ATB- e 0,75 a 

2,0 L no grupo ATB+. Não foram observadas diferenças entre os grupos no volume 

de colostro fornecido as bezerras ATB- e ATB+ (P≥0,144) (Tabela 3). 

Em relação ao volume total de colostro administrado para as bezerras 

observamos que ambos os grupos receberam quantidades semelhantes (P=0,703) 

de colostro,  4,00 L para o grupo ATB- e 4,125 L para o grupo ATB+ (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Mediana,  intervalo quartiliano (IQR), valores minimos e máximos do volume 
de colostro (L) fornecido na primeira e na segunda mamada e volume total de 
colostro administrado para as bezerras do grupo ATB- e ATB+ – São Paulo – 
2016 

Parâmetros Grupos Mediana (IQR) Mínimo Máximo 

Primeira mamada (L) 

ATB- 2,0 (2,0-3,0) 1,5 3,5 

ATB+ 2,5 (2,0-3,25) 1,25 4,0 

P 0,362 

Segunda mamada (L) 

ATB- 2,0 (2,0-2,0) 0,25 3,25 

ATB+ 1,75 (1,0-2,0) 0,75 2,0 

P 0,144 

Volume total de colostro (L) 

ATB- 4,00 (3,75-4,87) 3,5 5,5 

ATB+ 4,125 (3,81-5,00) 3,25 5,5 

P 0,703 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze 
horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até 
doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † 
Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Mann-Whitney. 

 

 

 A maioria das bezerras recebeu colostro fresco na primeira (ATB-=92,3% e 

ATB+=92,3%) e na segunda mamada (ATB-=66,67% e ATB+= 58,33%). O colostro 

refrigerado foi utilizado com menor frequência na primeira mamada (ATB-=7,7% e 

ATB+=7,7%) e foi utilizado em um maior número de bezerros na segunda mamada 

(ATB-=25,0% e ATB+=16,67%). Apenas na segunda mamada foi fornecido colostro 

congelado para alguns animais (ATB-=8,33% e ATB+=25,00%) não sendo possível 

observar diferença estatística entre os grupos (P=0,531) (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Valores relativos e absolutos referentes ao método de armazenamento 
do colostro fornecido na primeira e na segunda mamada para as 
bezerras do grupo ATB- e ATB+ – São Paulo - 2016 

Parâmetros 
Primeira mamada (%) Segunda mamada (%) 

ATB- ATB+ ATB- ATB+ 

Fresco 92,3 (12/13) 92,3 (12/13) 66,67 (8/12) 58,33 (7/12) 

Refrigerado 7,7 (1/13) 7,7 (1/13) 25,00 (3/12) 16,67 (2/12) 

Congelado 0,0 (0/13) 0,0 (0/13) 8,33 (1/12) 25,00 (3/12) 

P 1,000 0,531 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze 
horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica 
até doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os grupos 
(p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de 
Qui-quadrado. 

 



82 

 

5.3 PROTEÍNA TOTAL 

 

 

Os valores médios e desvios padrão dos sólidos totais mensurados pelo 

refratômetro BRIX no soro das bezerras antes e após a mamada do colostro estão 

descritos na tabela 5.   

Foi possível observar que logo após o nascimento (≤12h) os sólidos totais e 

proteína total estavam abaixo do valor de referência (8,4% para o refratômetro BRIX 

e 5,5 g/dl de proteína total) para ambos os grupos e no D3-5 observamos um 

aumento significativo, ficando dentro dos valores de referência. O grupo ATB+ 

apresentou menor valor de proteína total no ≤12h quando comparado com o grupo 

ATB+ (P=0,044). Foram observadas diferenças estatísticas entre os momentos 

(P=0,000). 

 

 

Tabela 5 - Valores médios e desvios-padrão para os valores de sólidos totais no soro 
mensurado utilizando o refratômetro BRIX e proteína total mensurada 
pelo refratômetro de proteínas em bezerras ATB- e ATB+no primeiro mês 
de vida - São Paulo – 2016 

Parâmetros Grupos ≤12h D3-5 P 

Sólidos totais 
(%)(Refratômetro BRIX) 

ATB -  8,2±1,1a 10,2±0,9b 0,000* 

ATB + 7,4±0,8a 10,1±0,6b 0,000* 

P 0,044* 0,721   

Proteína Total (g/dL) 
(Refratômetro de proteínas) 

ATB -  5,6±0,9a 7,2±0,7b 0,000* 

ATB + 4,9±0,6a 7,1±0,5b  0,000* 

P 0,026* 0,641   
Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze 
horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica 
até doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os grupos 
(p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de 
student. 

 

 

5.4 EXAME CLÍNICO GERAL 

 

 

Os valores médios e desvio padrão para as funções vitais estão apresentados 

na tabela 6 e figura 14. 
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A frequência cardíaca foi maior no grupo ATB+ (156,9±23,9 bpm) em relação 

ao ATB- (138,2±13,6 bpm) na primeira avaliação realizada nas primeiras 12 horas de 

vida (P=0,022). Em geral, a análise no tempo detectou diminuição na frequência 

cardíaca do ≤12h ao D13-15 no grupo ATB+ (P=0,000). Foi observada apenas 

tendência (P=0,064) para a diminuição da frequência cardíaca para o grupo ATB- no 

1o mês de vida.  

A frequência respiratória foi semelhante entre os grupos no 1o mês de vida 

(P≥0,358). A frequência respiratória no grupo ATB- teve um aumento do ≤12h ao D3-

5, após este período teve uma diminuição progressiva do D3-5 ao D20-23 e um 

aumento no D27-30 (P=0,047). No grupo ATB+ houve um aumento dos movimentos 

respiratórios do ≤12h ao D7-9, com uma diminuição progressiva até o D27-30 

(P=0,048).  

A T°C das bezerras foi maior no grupo ATB- (38,5±0,3ºC) em relação ao 

ATB+ (38,0±0,3ºC) no 1o momento de avaliação (≤12h de vida) (P=0,002). Em geral, 

a análise no tempo revelou aumento da T°C do ≤12h ao D3-5 em ambos os grupos, 

observando-se diminuição dos valores no grupo ATB+ nos momentos subsequentes 

(P=0,000). A T°C foi mais oscilante a partir do D3-5 no grupo ATB-, observando-se 

aumento dos valores no D3-5 ao D13-15 com leve diminuição no D20-23 e D27-D30 

(P=0,000). 

 

 

Tabela 6- Valores médios e desvios-padrão para frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e 
temperatura retal (TEMP) das bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São 
Paulo- 2016 

M(s) 
FC (bpm) FR (mpm) TEMP (ºC) 

ATB -  ATB + P ATB -  ATB + P ATB -  ATB + P 

≤12h 138,2±13,6 156,9±23,9a 0,022* 59±17,9 58,9±11,4 0,990 38,5±0,3a 38,0±0,3a 0,002* 

D3-5 144,0±29,5 148,5±26,4ab 0,688 72,1±9,9 73,4±11,6 0,744 39,2±0,4b 39,2±0,3b 0,796 

D7-9 139,9±20,6 130,2±18,0bc 0,214 70,9±15,5 76,5±18,3 0,413 39,1±0,4bc 39,1±0,5b 0,963 

D13-15 125,5±21,8 117,7±16,6c 0,315 67,7±14,8 73,2±22,4 0,727 39,1±0,3bc 39,2±0,7b 0,507 

D20-23 125,7±14,6 125,1±14,7c 0,916 58,6±11,6 64,5±19,3 0,358 38,7±0,3ac 38,8±0,4b 1,000 

D27-30 128,2±11,2 132,8±16,3bc 0,400 64,1±12,1 62,6±10,7 0,734 38,8±0,2ac 38,9±0,5b 0,335 

P 0,064† 0,000*   0,047* 0,048*   0,000* 0,000*   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student 
ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma 
coluna demonstram diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 14- Valores médios e desvio padrão para a freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória 
(FR) e temperatura retal (TEMP), das bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês 
de vida - São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. bpm: batimentos cardíacos por minuto; mpm: 
movimentos respiratórios por minuto. 

 

 

O número e freqüência das demais variações obtidas por meio do exame 

clínico estão expressos na tabela 7 e figura 15.  

Todas as bezerras de ambos os grupos estavam hidratadas (desidratação 

≤5%) e apresentavam TPC≤ 2,0 em todos os momentos em que foram avaliadas. 

As mucosas das bezerras de ambos os grupos experimentais estavam róseas 

na 1a avaliação realizada entre o nascimento e 12 horas de vida (≤12h), porém 

apenas o grupo ATB- apresentou mucosas alteradas no D3-5 e D7-9, sendo 

possível detectar tendência para maior frequência de mucosas esbranquiçadas no 

ATB- em D7-9 (ATB-=23,1%; ATB+=0,0%, P=0,066). As bezerras ATB+ começaram 
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a apresentar mucosas alteradas a partir do D13-15, porém as frequências entre os 

grupos foram semelhantes a partir desse momento. 

Foram avaliados os linfonodos mandibulares, parotídeos, cervicais 

superficiais e subilíacos, sendo os mesmos classificados de acordo com a presença 

ou ausência de aumento de volume. Foram encontradas alterações nos linfonodos 

em todos os momentos, exceto ≤12h, em ambos os grupos, sendo que o linfonodo 

mais acometido foi o cervical superficial. Não foi possível detectar diferença entre os 

linfonodos considerando-se os grupos experimentais. 

 

 

Tabela 7- Valores relativos (absolutos) para mucosas (M) e linfonodos (L) observados nas bezerras dos grupos 
ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 

Variáveis Parâmetros 
≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + 

M 

Róseas 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
84,6 

(11/13) 
100 

(13/13) 
76,9 

(10/13) 
100 

(13/13) 
76,9 

(10/13) 
76,9 

(10/13) 
92,3 

(12/13) 
76,9 

(10/13) 
69,2 

(9/13) 
76,9 
(10/13) 

Alteradas 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
15,4 

(2/13) 
0,0 

(0/13) 
23,1 

(3/13) 
0,0 

(0/13) 
23,1 

(3/13) 
23,1 

(3/13) 
7,7 

(1/13) 
23,1 

(3/13) 
30,8 

(4/13) 
23,1 

(3/13) 

P - 0,141 0,066† 1,000 0,277 0,658 

L 

Normais 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
61,5 

(8/13) 
46,2 

(6/13) 
23,1 

(3/13) 
23,1 

(3/13) 
38,5 

(5/13) 
23,1 

(3/13) 
61,5 

(8/13) 
69,2 

(9/13) 
46,2 

(6/13) 
76,9 

(10/13) 

Alterados 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
38,5 

(5/13) 
52,8 

(7/13) 
76,9 

(10/13) 
76,9 

(10/13) 
61,5 

(8/13) 
76,9 

(10/13) 
38,5 

(5/13) 
30,8 

(4/13) 
53,8 

(7/13) 
23,1 

(3/13) 

P - 0,431 0,549 0,395 0,680 0,107 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-
quadrado. Mucosas alteradas: róseas claras ou pálidas; linfonodos alterados: aumento de volume. 
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Figura 15 - Freqüência (%) da coloração da mucosa ocular das bezerras Holandesas 
ATB- e ATB+no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze 
horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até 
doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † 
Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-quadrado. 

 

 

5.5 ESCORES DE DOENÇAS 

 

 

As frequências e valores absolutos observados para diarreia avaliada por 

meio do escore fecal e porcentagem de matéria seca, inflamação umbilical e escore 

de broncopneumonia no 1o mês de vida das bezerras que receberam ou não 

antibiótico após o nascimento estão apresentadas na tabela 8 e figura 16.  

Os valores médios e desvio para a porcentagem de matéria seca nas fezes 

das bezerras estão apresentados na tabela 9 e figura 17. 

A dinâmica das diarreias baseada no escore fecal e matéria seca foram 

semelhantes entre os grupos experimentais, apesar da maior frequência de diarreias 

observadas no D7-9, D13-15 e D27-30 nas bezerras ATB+. As diarreias iniciaram-se 

logo após a mamada do colostro em ≤12h, observando-se prevalência máxima entre 

D13-15 (Escore: ATB+=92,3%; ATB-=92,3%; Matéria seca: ATB+=84,6%; ATB-
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=61,5%). Após este momento, as bezerras apresentaram uma diminuição na 

frequência de diarreias no D20-23 (Escore: ATB+=15,4%; ATB-=23,1%; Matéria 

seca: ATB+=23,1%; ATB-=23,1%) e D27-30 (Escore: ATB+=30,8%; ATB-=7,7%; 

Matéria seca: ATB+=30,8%; ATB-=23,1%). 

A porcentagem (%) de matéria seca nas fezes foi maior nas bezerras ATB- ao 

nascimento (P=0,046). Além disso, detectou-se tendência para menor porcentagem 

de matéria seca nas fezes das bezerras ATB+ no D7-9 (P=0,063) e D27-30 

(P=0,084). 

Observou-se moderada correlação de Spearman (r=0,633) entre a detecção 

de diarreia pelo escore fecal e porcentagem de matéria seca (P= 0,000). 

Alterações umbilicais foram detectadas no D3-5 (ATB-= 38,5; ATB+= 7,7%, 

P=0,063), D7-9 (ATB-= 23,1; ATB+= 15,4%, P=0,619) e D13-15 (ATB-= 23,1; ATB+= 

0,0%, P=0,066). Em geral, o grupo ATB- apresentou maior frequência de 

inflamações umbilicais. 

Foram considerados casos de broncopneumonia quando a soma dos escores 

segundo a sintomatologia foi ≥4 (POULSEN; McGUIRK, 2009). Desta forma foram 

detectados treze casos de broncopneumonia ao longo do período estudado, sendo 

oito do grupo ATB- e cinco do grupo ATB+, o momento que apresentou maior 

frequência de broncopneumonia foi o D27-30 com 23,1% dos animais do grupo ATB- 

afetados e 7,7% dos animais do grupo ATB+. Não foi possível detectar diferença 

estatística entre os grupos em nenhum dos momentos avaliados. 
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Tabela 8 - Valores relativos (absolutos) para os casos de diarreia diagnosticadas pelo escore fecal e matéria 
seca, inflamação umbilical e doença respiratória bovina (DRB) manifestados pelas bezerras dos 
grupos ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo – 2016 

Variáveis Parâmetros 
≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + 

Diarreia 
(Escore 
fecal) 

Ausente 
84,6 

(11/13) 
92,3 

(12/13) 
84,6 

(11/13) 
84,6 

(11/13) 
84,6 

(11/13) 
69,2 

(9/13) 
7,7 

(1/13) 
7,7 

(1/13) 
76,9 

(10/13) 
84,6 

(11/13) 
92,3 

(12/13) 
69,2 

(9/13) 

Presente 
15,4 

(2/13) 
7,7 

(1/13) 
15,4 

(2/13) 
15,4 

(2/13) 
15,4 

(2/13) 
30,8 

(4/13) 
92,3 

(12/13) 
92,3 

(12/13) 
23,1 

(3/13) 
15,4 

(2/13) 
7,7 

(1/13) 
30,8 

(4/13) 

P 0,377 1 0,352 1 0,619 0,135 

Diarreia 
(Matéria 

seca) 

Ausente 
100 

(13/13) 
92,3 

(12/13) 
92,3 

(12/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
84,6 

(11/13) 
38,5% 
(5/13) 

15,4 
(2/13) 

76,9% 
(10/13) 

76,9% 
(10/13) 

76,9% 
(10/13) 

69,2 
(9/13) 

Presente 
0,0% 
(0/13) 

7,7% 
(1/13) 

7,7% 
(1/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

15,4% 
(2/13) 

61,5% 
(8/13) 

84,6% 
(11/13) 

23,1% 
(3/13) 

23,1% 
(3/13) 

23,1% 
(3/13) 

30,8% 
(4/13) 

P 0,308 0,308 0,141 0,185 1 0,658 

Inflamação 
Umbilical 

Normais 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
61,5 

(8/13) 
92,3 

(12/13) 
76,9 

(10/13) 
84,6 

(11/13) 
76,9 

(10/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 

Alterado 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
38,5 

(5/13) 
7,7 

(1/13) 
23,1 

(3/13) 
15,4 

(2/13) 
23,1 

(3/13) 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 
0,0 

(0/13) 

P - 0,063† 0,619 0,066† - - 

DRB 

Normal 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
92,3 

(12/13) 
84,6 

(11/13) 
84,6 

(11/13) 
100 

(13/13) 
100 

(13/13) 
92,3 

(12/13) 
84,6 

(11/13) 
92,3 

(12/13) 
76,9 

(10/13) 
92,3 

(12/13) 

Alterado 
0  

(0/13) 
0 

(0/13) 
7,7 

(1/13) 
15,4 
(2/13 

15,4 
(2/13 

0 
(0/13) 

0  
(0/13) 

7,7 
(1/13) 

15,4 
(2/13 

7,7 
(1/13) 

23,1 
(3/13) 

7,7 
(1/13) 

P - 0,539 0,141 0,308 0,539 0,277 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-
quadrado. 
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Figura 16 -  Freqüência (%) de doenças em bezerras (diarreia e inflamações umbilicais) nas bezerras 
Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-quadrado. 
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Tabela 9 - Valores médios e desvios-padrão para porcentagem 
de matéria seca nas fezes de bezerras Holandesas 
ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo - 
2016 

M(s) 
Matéria seca 

ATB -  ATB + P 

≤12h 40,81±6,15a 33,42±9,07ab 0,046* 

D3-5 31,91±7,27b 35,68±9,65a 0,292 

D7-9 30,45±6,44b 24,67±8,07bc 0,063† 

D13-15 14,93±6,73c 11,75±5,19d 0,191 

D20-23 19,96±4,34c 20,25±3,39cd 0,867 

D27-30 20,41±3,78c 16,58±6,68cd 0,084† 

P 0,000* 0,000*   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina 
(2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: 
animais que receberam solução fisiológica até doze 
horas após o nascimento.* Indica diferença entre os 
grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student ou diferenças 
entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. 
Letras minúsculas na mesma coluna demonstram 
diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo 
teste de Tukey. 

 

 

Figura 17 - Valores médios e desvios-padrão para porcentagem 
de matéria seca nas fezes de bezerras 
Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de 
vida - São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina 
(2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: 
animais que receberam solução fisiológica até doze 
horas após o nascimento.* Indica diferença entre os 
grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student.  
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5.6 PESO E GANHO DE PESO 

 

 

Durante todos os momentos deste estudo foi realizada a pesagem das 

bezerras através de fita de peso própria para bezerros, os valores médios para o 

peso e ganho de peso estão apresentados na tabela 10 e figura 18. 

O peso das bezerras ATB+ foi maior na ≤12h ao D13-15 (P≤0,091), porém o 

ganho de peso diário foi semelhante entre os grupos experimentais (P≥0,241). 

Observou-se acentuada redução no ganho de peso no D13-15 nos grupos ATB+ e 

ATB-, momento onde foi observada maior frequência de diarreias nas bezerras. 

 

 

Tabela 10 - Valores médios e desvios-padrão para o peso e ganho de peso médio 
diário (GPMD) das bezerras ATB- e ATB+no primeiro mês de vida - São 
Paulo- 2016 

M(s) 

PESO (Kg) GPMD (Kg) 

ATB -  ATB + P ATB -  ATB + P 

≤12h 39,3±3,9a 42,9±6,3a 0,091† 0,0±0,0a 0,0±0,0a - 

D3-5 44,1±5,2ab 48,5±6,6ac 0,072† 1,1±0,5b 1,4±0,6b 0,254 

D7-9 48,6±4,9bc 52,8±5,9bc 0,064† 1,2±0,6b 1,1±0,9bc 0,658 

D13-15 50,6±5,2c 56,8±4,4bd 0,022* 0,3±0,5a 0,4±0,2ac 0,494 

D20-23 57,8±5,5d 60,9±5,0de 0,139 1,0±0,6b 0,7±0,4c 0,241 

D27-30 64,6±5,8e 67,6±7,4e 0,25 1,0±0,5b 1,0±0,5bc 0,956 

P 0,000* 0,000*   0,000* 0,000*   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze 
horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica 
até doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os grupos 
(p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de 
student ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. 
Letras minúsculas na mesma coluna demonstram diferença entre os 
momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 18 - Peso corporal (Kg) e ganho de peso médio diário (GPMD) de bezerras Holandesas ATB- e 
ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 

 

 

5.7 ETIOLOGIA DAS DIARREIAS 

 

 

A detecção de Cryptosporidium, rotavírus e coronavírus foram realizadas para 

a definição do agente etiológico nas fezes das bezerras que apresentavam diarreias 

caracterizadas por escore fecal 2 e 3. Os resultados obtidos estão dispostos na 

tabela 11 e figura 19. 

 A dinâmica da infecção por Cryptosporidium spp. foi semelhante entre os 

grupos experimentais do D3-5 ao D27-30. No ≤12h observou-se 2 bezerras com 

diarreia no ATB- e 1 bezerra com diarreia no ATB+, no entanto esta manifestação 

clínica não era causada por Cryptosporidium spp. Nos momentos subsequentes (D3-

5 ao D20-23), todas as bezerras ATB+ e ATB- com diarreia apresentaram exame 

fecal positivo para Cryptosporidium (100%). No D27-30 observou-se frequências de 

100% (1/1) e 75% (3/4) para Cryptosporidium nos grupos ATB- e ATB+, 

respectivamente. 

 A frequência de rotavírus foi semelhante entre os grupos ATB- e ATB+ 

(P≥0,171). Exames positivos para o rotavírus foram detectados em D7-9 (ATB-

=50%, ATB+=25%), D13-15 (ATB-=16,7%, ATB+=16,7%), D20-23 (ATB-=0%, 
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ATB+=50%) e D27-30 (ATB-=50%, ATB+=75%). Coronavírus não foram detectados 

nas fezes escore 2 e 3 das bezerras de ambos os grupos. 

 

 

Tabela 11 - Valores relativos e absolutos para Cryptosporidium (Cripto) e rotavírus (Rota) nas fezes diarréicas de 
bezerras dos grupos ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 

Agente Resultado 
≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + 

Cripto 

Presente 
0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/1) 

100% 
(2/2) 

100% 
(2/2) 

100% 
(2/2) 

100% 
(4/4) 

100% 
(12/12) 

100% 
(12/12) 

100% 
(3/3) 

100% 
(2/2) 

100% 
(1/1) 

75% 
(3/4) 

Ausente 
100% 
(2/2) 

100% 
(1/1) 

0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/4) 

0,0% 
(0/12) 

0,0% 
(0/12) 

0,0% 
(0/3) 

0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/1) 

25% 
(1/4) 

P . . . . . 0,576 

Rota 

Presente 
0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/1) 

0,0% 
(0/2) 

0,0% 
(0/2) 

50% 
(1/2) 

25% 
(1/4) 

16,7% 
(2/12) 

16,7% 
(2/12) 

0,0% 
(0/3) 

50% 
(1/2) 

50% 
(1/2) 

75% 
(3/4) 

Ausente 
100% 
(2/2) 

100% 
(1/1) 

100% 
(2/2) 

100% 
(2/2) 

50% 
(1/2) 

75% 
(3/4) 

83,3% 
(10/12) 

83,3% 
(10/12) 

100% 
(3/3) 

50% 
(1/2) 

50% 
(1/2) 

25% 
(1/4) 

P . . 0,540 1,000 0,352 0,171 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-
quadrado. 
.  

 

Figura 19 - Freqüência (%) de Cryptosporidium e rotavírus nas fezes de bezerras Holandesas com diarreia do 
grupo ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento. * 
Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo 
teste de Qui-quadrado. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A atual preocupação com o uso de antimicrobianos para prevenção e 

metafilaxia de doenças em bezerros neonatos tem incentivado a comunidade 

científica a buscar explicações sobre o seu real efeito no desenvolvimento desses 

animais e suas implicações na saúde e bem-estar animal (BERGE et al., 2009; 

SMITH, 2015). Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para avaliar o uso 

parenteral de antimicrobianos de longa ação na metafilaxia da doença respiratória 

em bovinos confinados, mas pouco se fala sobre o seu efeito em bezerras recém-

nascidas, especialmente sobre o seu impacto na saúde intestinal. 

 

 

6.1 QUALIDADE DO COLOSTRO E TRANSFERENCIA DE IMUNIDADE PASSIVA 

 

 

A criação de bezerras é o futuro do sistema de produção, pois substituirão 

matrizes descartadas e contribuirão para os ganhos econômicos da fazenda, nesta 

fase da criação existem desafios sanitários que exigem o controle de doenças e 

adoção de medidas preventivas para diminuir as taxas de mortalidade (≤5%) e 

morbidade (≤10%) no período de aleitamento (DCHA, 2013). A susceptibilidade das 

bezerras recém-nascidas muitas vezes está associada com a imaturidade funcional 

e regulatória do sistema imune adaptativo nos primeiros meses de vida 

(BARRINGTON; PARISH, 2001; CHASE; HURLEY; REBER, 2008). Desta forma, a 

adequada transferência de imunidade passiva em ambos os grupos experimentais 

foi fundamental para minimizar o impacto deste fator no perfil sanitário das bezerras 

que receberam ou não tulatromicina na dose metafilática ao nascimento. 

O principal fator envolvido com a falha na transferência de imunidade passiva 

(FTIP) em bezerros recém-nascidos é a qualidade do colostro fornecido (GODDEN, 

2008). Assim, a avaliação quantitativa ou qualitativa dos teores de Igs no colostro é 

muito importante e foi usada nesta pesquisa como método de triagem para 

minimizar a ocorrência da FTIP (BAMN, 1995). 

A qualidade do colostro fornecido para as bezerras desse experimento na 

primeira e segunda mamada foi determinada utilizando dois métodos, o colostro 
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balls e o refratômetro Brix que avaliam de forma indireta a concentração de 

imunoglobulinas presentes no colostro. Todas as bezerras receberam colostro com 

densidade ≥1045 para o colostro balls e 23% para o refratômetro Brix, na 1a e 2a 

mamada, conforme as recomendações da literatura atual (BARTIER; WINDEYER; 

DOEPEL, 2015).  

A eficiência da transferência de Igs através do epitélio intestinal é ótima nas 

primeiras quatro horas pós-nascimento, observando-se declínio progressivo na 

eficiência de absorção a partir das seis horas de vida com finalização do transporte 

de Igs às 18h de vida (BESSER et al., 1985; MICHANEK; VENTORP; WESTROM; 

1989; GODDEN, 2008). Todas as bezerras do experimento receberam o colostro 

logo após o nascimento (até 6 horas) e a segunda mamada era realizada entre 6 e 

12 horas de vida dependendo do tempo de fornecimento da primeira mamada, 

garantimos assim o fornecimento de todo o volume necessário ainda dentro do faixa 

de tempo de absorção. 

Outro fator importante para garantir a correta transferência de imunidade 

passiva é o volume de colostro administrado, que deve ser superior a 10% do peso 

vivo (BESSER; SZENCI; GAY, 1990). A média de peso ao nascimento das bezerras 

foi de 39,3 Kg para o grupo ATB- e 42,9 Kg para o grupo ATB+, e a mediana do 

volume total de colostro fornecido no grupo ATB- foi 4,0 litros e 4,125 litros para o 

grupo ATB+, comprovando a ingestão do volume correto para ambos os grupos.  

O monitoramento da transferência de imunidade passiva após o processo de 

colostragem foi realizada pela mensuração dos sólidos totais pelo refratômetro BRIX 

ou proteína total pelo refratômetro de proteínas, sendo possível observar adequada 

transferência de imunidade passiva. Todas as bezerras desta pesquisa 

apresentaram teores de sólidos séricos acima do ponto de corte desejável 

equivalente a 8,4% (DEELEN et al., 2014). 

A ausência de diferenças estatísticas entre os valores obtidos para a 

concentração de imunoglobulinas do colostro, volume de colostro administrado e a 

diferença observada nos valores de proteína total até 12 horas após o nascimento e 

o D3-5 para o grupo ATB- e ATB+ permitiu a confirmação da padronização da 

qualidade do colostro fornecido e da transferência de imunidade passiva para os 

dois grupos experimentais. 
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6.2 EXAME CLÍNICO GERAL 

 

 

As bezerras selecionadas para este experimento foram acompanhadas 

durante 28 dias de vida por meio de exame clínico geral seguindo os procedimentos 

descritos por Feitosa (2014).  

Para facilitar a obtenção do número total de bezerras necessário para realizar 

o experimento optamos por incluir em nossa pesquisa animais nascidos em até 12 

horas após a chegada da equipe na fazenda. Apesar da distribuição aleatória dos 

animais entre os grupos, a maioria das bezerras ATB- (76,9%) foi incluída na 

pesquisa entre 6 e 12 horas pós-nascimento, enquanto que àquelas pertencentes ao 

grupo ATB+ foram inseridas no estudo mais precocemente (≤ 6 horas de vida). Isto 

justifica os menores valores para a FC e TEMP no grupo ATB-, devido a maior 

adaptabilidade ao meio extra-uterino em decorrência do maior intervalo entre o 

nascimento e 1a avaliação. A revisão proposta por Mee (2008) indica que a 

frequência cardíaca de bezerros recém-nascidos nas primeiras horas de vida é entre 

100 a 150 bpm com diminuição nas horas subequentes, desta forma os animais do 

grupo ATB+ que foram avaliados mais próximos ao momento do parto apresentaram 

maiores valores, enquanto os animais avaliados entre as 6 e 12 horas após o parto 

estavam mais adaptados e apresentavam menor frequência cardíaca. 

Em relação aos momentos, o grupo ATB+ apresentou diminuição na 

frequência cardíaca do ≤12h ao D13-15, com posterior aumento nos momentos 

subsequentes, enquanto o grupo ATB- apresentou um breve aumento na freqüência 

cardíaca do ≤12h ao D3-5, com posterior decréscimo até o D20-23, e aumento no 

D27-30. O perfil da FC ao longo do primeiro mês de vida dos animais avaliados 

neste estudo é semelhante ao encontrado por Novo et al. (2017), que também 

estudaram bezerras holandeses do nascimento aos 30 dias de vida e observaram 

decréscimo nos valores até 14 e 21 dias e aumento nos momentos subsequentes. 

A frequência respiratória apresentou perfil semelhante entre os grupos no 1o 

mês de vida. Os valores médios observados no primeiro momento de avaliação 

estavam dentro do intervalo de 50 a 75 mpm sugerido por Varga et al. (1999) e Mee 

(2008). A frequência respiratória apresentou um comportamento crescente na 

primeira semana de vida com redução progressiva até o D27-30, corroborando com 

os achados de Silva e al. (2016). Estas variações no tempo refletem a variabilidade 
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homeostática fisiológica durante o período neonatal, bem como o desenvolvimento 

incompleto das funções anatômicas e funcionais dos neonatos. 

A partir do D-5 até o final do experimento os valores médios para freqüência 

respiratória e freqüência cardíaca estavam acima dos descritos pela literatura. 

Alguns fatores extrínsecos e intrínsecos podem contribuir para essas alterações, 

como à hora do dia, ingestão de alimentos e de água, temperatura ambiente, 

umidade do ar, densidade animal, sombreamento, capacidade de adaptação do 

animal ao ambiente, idade, raça e sexo (PIRES et al., 1998; FERREIRA et al., 2006). 

Devido à distância da fazenda chegávamos para realizar o exame clínico e colheita 

das amostras próximo das 9 horas da manhã, perto do horário de aleitamento das 

bezerras, fato que as mantinha muito agitadas. Outro fator importante é a intensa 

radiação solar devido ao posicionamento do bezerreiro. Estes fatores contribuíram 

para a elevação dos valores médios de freqüência cardíaca e respiratória.  

A temperatura retal das bezerras foi maior no grupo ATB- em relação ao 

ATB+ no 1o momento de avaliação. Em geral, a análise no tempo revelou aumento 

da T°C do ≤12h ao D3-5 em ambos os grupos, observando-se diminuição dos 

valores nos momentos subsequentes. O perfil de variação da temperatura ao longo 

do tempo está de acordo com os achados de Silva et al. (2016). Após o nascimento 

os bezerros precisam ativar mecanismos termogênicos para controle da 

temperatura, esta regulação depende do ambiente em que este animal está alojado 

e da ingestão de colostro. A produção de calor aumenta a temperatura corporal que 

se estabiliza dentro de 48 e 72 horas (LEONEL, 2009). 

As mucosas das bezerras de ambos os grupos experimentais estavam róseas 

no primeiro momento de avaliação, porém apenas o grupo ATB- apresentou 

mucosas esbranquiçadas no D3-5 e D7-9. Estes achados podem ser associados à 

anemia do processo inflamatório decorrente das inflamações umbilicais que foram 

detectadas com maior freqüência neste grupo. Ganz (2005) afirmaram que este tipo 

de anemia pode ser um efeito colateral da resposta de defesa do hospedeiro para o 

controle da multiplicação bacteriana, considerando-se que o ferro é fundamental ao 

seu metabolismo. 

Não foram detectadas bezerras desidratadas durante o período do estudo. 

Provavelmente este fato se deve ao cuidado intensivo realizado pelos funcionários 

da fazenda que administravam fluido por via oral para as bezerras que 

apresentavam diarreia. 
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6.3 ESCORES DE DOENÇAS E DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DAS DIARREIAS 

 

 

Para avaliar a presença de diarreia e broncopneumonia utilizou-se os escores 

propostos por McGuirk (2008) e Poulsen e McGuirk (2009), respectivamente. A 

presença de diarreia também foi avaliada pela porcentagem de matéria seca nas 

fezes. As fezes de todos os animais que apresentaram diarreia (escore 2 e 3) foram 

submetidas a exames para a detecção de Cryptosporidium, rotavírus e coronavírus. 

A região umbilical também foi avaliada para detecção das onfalopatias, além da 

avaliação do desempenho das bezerras utilizando-se fitas específicas para peso. 

As inflamações umbilicais foram detectadas precocemente entre D3-5 até 

D13-15. Em todo este período, a doença foi mais frequente nas bezerras ATB-. 

 As afecções relacionadas às estruturas que constituem o cordão umbilical 

estão entre os principais fatores de comprometimento do desenvolvimento dos 

neonatos na 1a semana de vida. O cordão umbilical pode representar uma 

importante porta de entrada para microrganismos que habitam a pele do neonato, 

que incluem Escherichia coli, Proteus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas 

spp., Streptococcus spp. e Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes (RENCIFO et 

al., 2006). Estas bactérias podem migrar de forma ascendente pelos vasos 

umbilicais até chegar à circulação sistêmica levando a bacteremia, septicemia e 

morte em neonatos (RODRIGUES et al., 2010; SEINO et al., 2016). 

 As diferenças observadas entre os grupos em relação à freqüência de 

alterações umbilicais provavelmente são decorrentes da proteção conferida pelo 

antimicrobiano fornecido nas primeiras 12 horas de vida, o que impediu a instalação 

e proliferação de bactérias nas estruturas umbilicais, culminando em um menor 

número de animais com inflamações umbilicais no grupo ATB+. A tulatromicina atua 

inibindo a síntese protéica essencial para o metabolismo das bactérias, sua ação é 

maior contra bactérias Gram-positivas, como Staphylococcus spp., Streptococcus 

spp. e Clostridium spp., algumas espécies de micoplasmas, além de bactérias gram-

negativas como Pasteurella spp. e Campylobacter spp., especialmente durante o 

seu período de ação ao redor de 10 dias (STANTON et al., 2013; IVES et al., 2015). 

 Alguns fatores podem estar relacionados ao aumento da prevalência de 

alterações umbilicais em propriedades leiteiras, como a falha na transferência de 

imunidade passiva, falta de higiene nas instalações, negligência nos primeiros 



99 

 

cuidados, soluções antissépticas contaminadas, produtos inadequados e ou mal 

aplicados após o nascimento (RODRIGUES et al., 2010). A análise crítica do manejo 

observado na propriedade aponta apenas para o questionamento a respeito do 

produto usado na antissepsia da região umbilical. 

A desinfecção umbilical era realizada nos animais deste experimento logo 

após o nascimento com solução antisséptica comercial à base de iodofórmio, fenol, 

ácido pícricoe diclorvós (Umbicura - Pec®), repetindo-se o processo duas vezes ao 

dia até a mumificação completa do cordão umbilical, que ocorria por volta dos 8 a 10 

dias de vida das bezerras. Apesar dos agentes tópicos mais utilizados serem à base 

de iodo e clorexidina (MEE, 2008), poucos estudos avaliaram a eficácia dos 

antissépticos na prevenção de inflamações umbilicais em bezerros. Waltner-Toews, 

Martin e Meek (1986) compararam o uso clorexidina, iodo e a ausência de 

antisséticos na prevenção de alterações umbilicais, observando que a mortalidade 

de bezerros foi significativamente menor com o uso da clorexidina. Não encontramos 

nenhum estudo sobre a eficácia do antisséptico utilizado nesta pesquisa para 

prevenção das infecções umbilicais. 

A principal doença que acometeu as bezerras deste experimento no período 

neonatal foi a diarreia. Através da avaliação dos escores pode-se observar que as 

diarreias iniciaram-se logo após a mamada do colostro em ≤12h, com pico máximo 

no D13-15, e diminuição das frequência nos momentos posteriores. A frequência de 

diarreias por meio da porcentagem de matéria seca nas fezes (≤15%) foi semelhante 

aquela estimada pelo sistema de escore, entretanto os valores médios do teor de 

matéria seca apresentaram tendência para menor porcentagem nas fezes das 

bezerras ATB+ nos momentos D7-9 e D27-30. 

A suplementação de antimicrobianos (oxitetraciclina e neomicina) no leite é a 

principal via usada para a prevenção das diarreias e aumento do ganho de peso das 

bezerras. Em geral, as pesquisas encontraram efeito nulo ou insatisfatório utilizando-

se antimicrobiano oral, o que concorda com a ausência de resultados positivos 

observados nesta pesquisa para o uso parenteral de tulatromicina na dose 

metafilática com o objetivo de diminuir a prevalência de diarreias. 

Apenas a pesquisa realizada por Stanton et al. (2013) avaliou os efeitos da 

tulatromicina por via parenteral na ocorrência de doenças e no crescimento de 

bezerras. A frequência de diarreia nos animais do grupo tratado foi de 80%, 

enquanto os animais do grupo controle tiveram 87% de freqüência de diarreia, 
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correspondendo a 1,8 vezes mais chances de apresentar diarreia. O ganho de peso 

do grupo de bezerros que receberam tulatromicina foi 0,02 ± 0,01 kg/dia maior em 

relação aos animais do grupo controle. Não foram observadas diferenças entre os 

grupos em relação à taxa de mortalidade. Os resultados da nossa pesquisa 

discordam completamente dos dados da retro-referida pesquisa, pois a frequência 

de diarreias entre os grupos tratados e não tratados foi igual associada ao efeito 

nulo no ganho de peso das bezerras. Além disso, os valores médios observados 

para a matéria seca apontam que os animais ATB+ apresentaram maior intensidade 

de diarreia. 

 Em humanos, a diarreia associada ao uso de antimicrobianos é bastante 

conhecida. A diarreia pode afetar 5 a 39% dos pacientes em tratamento com 

antimicrobianos dependendo do princípio ativo utilizado (MACFARLAND, 1999; 

YOUNG; SCHMIDT, 2004). Bartlett (2002) relataram em sua revisão que as diarreias 

ocorrem em aproximadamente 5 a 10% de pacientes tratados com ampicilina, 10 a 

25% dos tratados com amoxicilina-clavulanato, 15 a 20% daqueles que recebem 

cefixima e 2 a 5% dos tratados com outras cefalosporinas, fluoroquinolonas e 

azitromicina, claritromicina, eritromicina e tetraciclina. 

 Alguns mecanismos têm sido postulados na associação entre as diarreias e o 

uso de antimicrobianos, como: crescimento de patógenos oportunistas, alterações 

das funções metabólicas da microbiota, colonização por bactérias resistentes e 

incapacidade da microbiota resistir ao crescimento excessivo de microorganismos 

patogênicos (MACFARLAND, 1999; YOUNG; SCHMIDT, 2004). Em humanos tem 

sido demonstrado que o crescimento excessivo de Clostridium difficile vem sendo 

associado aos casos de diarreia pelo uso de antimicrobianos (MACFARLAND, 1999; 

BARTLETT, 2002; YOUNG; SCHMIDT, 2004). 

 Alterações na composição e quantidade de bactérias, mesmo na ausência de 

crescimento excessivo de microorganismos patogênicos, podem gerar alterações no 

metabolismo colônico levando a diarreia. Young e Schmidt (2004) descrevem que 

bactérias colônicas, especialmente certos anaeróbios, metabolizam os carboidratos 

oriundos da dieta e os utilizam como fonte de energia produzindo ácido láctico e 

ácidos graxos de cadeia curta, sendo esse último absorvido pelo cólon. A perda 

destas bactérias devido ao tratamento com antimicrobianos pode levar ao acúmulo 

desses carboidratos que não são absorvidos no cólon, levando a uma diarreia 

osmótica. Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta principalmente o butirato é 
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uma importante fonte de energia para a mucosa do cólon distal, produções 

reduzidas de butirato devido à diminuição das populações bacterianas anaeróbias 

podem causar distúrbios funcionais diretos na mucosa. 

 Para o diagnóstico das diarreias realizamos a pesquisa de Cryptosporidium, 

rotavírus e coronavírus nas fezes das bezerras que apresentavam diarreias 

caracterizadas por escore fecal 2 e 3. Observamos uma alta frequência de animais 

positivos para Cryptosporidium spp., sendo que a dinâmica da infecção foi 

semelhante entre os grupos experimentais do D3-5 ao D27-30.  

 Em relação ao rotavírus, foi possível identificar 11 bezerras positivas durante o 

período estudado. Exames positivos para o rotavírus foram detectados a partir do 

D7-9 até o final do estudo, no qual foi observada maior frequência de rotavírus no 

grupo ATB+ no D27-30, apesar da ausência de diferenças estatísticas. Coronavírus 

não foram detectados nas fezes escore 2 e 3 das bezerras de ambos os grupos. 

Diversas pesquisas têm demonstrado que o Cryptosporidium associado ou não ao 

rotavírus é o principal agente envolvido na diarreia neonatal, corroborando com os 

achados desta pesquisa. 

Um trabalho realizado com bezerros leiteiros apresentando diarreia na França 

mostrou que apenas 6,1% dos animais estudados foram infectados por E. coli K99, 

14,3% por rotavírus, 6,8% por coronavírus, 0,3% por Salmonella e 50% dos animais 

avaliados estavam excretando oocistos de C. parvum. O pico de eliminação dos 

oocistos relatado neste trabalho foi no sétimo dia de vida (NACIRI et al., 1999), 

diferente do que observamos em nosso estudo com maior prevalência no D14. 

 Muitas vezes é difícil realizar o diagnóstico etiológico das diarreias devido à 

presença de coinfecções e o fato de que alguns dos agentes também podem ser 

encontrados em indivíduos saudáveis (MEGANK et al., 2015; GOMEZ et al., 2017). 

Devemos lembrar também que a simples presença do agente não é sempre 

suficiente para provocar a doença porque os mecanismos de defesa do hospedeiro 

podem resistir aos efeitos do patógeno. Desta forma as alterações observadas na 

composição microbiana gastrointestinal pelo uso de antimicrobianos, como já 

sugerido anteriormente, estão entre os fatores que predispõem os animais ao 

desenvolvimento de infecções por agentes patogênicos (MAYER et al., 2012). 

 A identificação do grupo etário apresentando diarreia pode auxiliar o 

diagnóstico etiológico da enfermidade. Bezerras com idade inferior a cinco dias de 

vida são freqüentemente acometidas por Escherichia coli enterotoxigênica, bezerros 



102 

 

de 1 a 3 semanas de idade são mais acometidos por rotavírus, coronavírus e 

Cryptosporidium e próximo ao desmame por, Salmonella, Eimeria e Giardia 

(MCGUIRK, 2008; MEGANK et al., 2014). 

 No ≤12h observou-se 2 bezerras com diarreia no grupo ATB- e 1 bezerra com 

diarreia no ATB+, no entanto esta manifestação clínica não foi associada ao  

Cryptosporidium spp. nem rotavírus. As infecções por Escherichia coli 

enterotoxigênica geralmente ocorrem em animais com menos de cinco dias de vida, 

esse bactérias pode ter participado do desenvolvimento da diarreia observada 

nestes animais, utilizando o PCR em tempo real detectamos um alto número de 

cópias de DNA de Escherichia coli nestes animais que apresentaram diarreia no 

≤12h.  

 A maioria das cepas de E. coli presentes no trato gastrintestinal são 

comensais não patogênicas e participam do processo normal de colonização do 

intestino (MANZOOR et al., 2015; PICCO et al;. 2015; El-SEEDY et al., 2016). 

Infelizmente realizamos apenas a pesquisa de DNA da Escherichia coli nas fezes, 

desta forma não sabemos se as bactérias encontradas nesses animais eram 

realmente patogênicas, pois não realizamos a identificação de fatores de virulência 

ou a pesquisa por genes que codificam toxinas (FERRAREZI et al., 2008; COSTA et 

al., 2014). 

 Podemos sugerir também que a diarreia observada nesses animais logo no 

primeiro momento de coleta pode ter ocorrido devido ao efeito laxativo do colostro 

responsável pela desobstrução do intestino através da eliminação do mecônio 

(PEREIRA et al., 2011). 

As vacas desta fazenda eram vacinadas no período pré-parto para 

Escherichia coli, rotavírus e coronavírus, assim, desta forma podemos imaginar que 

o rotavírus está circulando nesta fazenda e que observamos um número baixo de 

animais positivos devido aos anticorpos ingeridos de forma passiva. Meganck et al. 

(2015) mostraram que a vacinação materna reduz a frequência da diarreia neonatal 

de 39,9% para 14,3%. 

 Foram detectados treze casos de broncopneumonia ao longo do período 

estudado, sendo oito do grupo ATB- e cinco do grupo ATB+, não observamos 

diferenças entre os grupos em relação à broncopneumonia.  

 O período de maior incidência da broncopneumonia em bezerros vai do final 

do período neonatal até o desmame, dessa forma devido à baixa incidência da 
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doença no período estudado não podemos tirar conclusões sobre o efeito do 

antimicrobiano nesta doença.  

 Em geral, o uso da tulatromicina parenteral ao nascimento reduziu a 

frequência de onfalite, porém não afetou a prevalência de diarreias, 

broncopneumonias e ganho de peso no período neonatal. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 A administração de tulatromicina na dose metafilática (2,5 mg/Kg) ao 

nascimento diminuiu a frequência de inflamações umbilicais, não influenciou na 

prevalência de broncopneumonias, ganho de peso e na prevalência de diarreias nos 

momentos de avaliação, porém corroborou com a presença de doença 

gastrintestinal mais intensa. 
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CAPÍTULO 2 - INFLUÊNCIA DO USO PRECOCE DE ANTIMICROBIANO NA 

COLONIZAÇÃO BACTERIANA INTESTINAL DE BEZERRAS 

HOLANDESAS NO PRIMEIRO MÊS DE VIDA 
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8 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de colonização do trato gastrointestinal dos bezerros é pouco 

conhecido, porém a detecção de material genético de Lactobacillus e 

Bifidobacterium em porções do jejuno proximal, jejuno distal e íleo imediatamente 

após o nascimento sugerem que a transferência vertical de bactérias ocorre antes 

da colostragem (MALMUTHUGE et al., 2015). A similaridade entre o microbioma da 

vagina e fezes de bezerros recém-nascidos indica que a aquisição da microbiota 

ocorre durante a passagem do feto pelo canal vaginal no trabalho de parto 

(OIKONOMOU et al., 2013; MALMUTHUGE; GRIEBEL, 2014; LAGUARDIA-

NASCIMENTO et al., 2015). Independente da origem é desejável que a trajetória do 

microbioma gastrintestinal siga em direção a diversidade e riqueza (JERNBERG et 

al., 2010). 

Em geral, o perfil da colonização gastrintestinal demonstrado em várias 

pesquisas é bastante semelhante. As primeiras bactérias a colonizar o intestino de 

recém-nascidos são as anaeróbias facultativas como Staphylococcus, 

Streptococcus, Enterococcus e Enterobacteriaceae spp., responsáveis pelo 

consumo de oxigênio local para propiciar um ambiente favorável para a multiplicação 

das bactérias anaeróbias obrigatórias como o Bifidobacterium e Lactobacillus. O 

padrão da microbiota gastrintestinal sofre alterações ao longo das 12 primeiras 

semanas de vida, observando-se o aparecimento de Ruminococcus flavefaciens e 

Fibrobacter com a transição entre a dieta líquida e sólida (MALMUTHUGE et al., 

2014). 

Pesquisas recentes em bezerros demonstraram que as bactérias do gênero 

Bifidobacterium previnem as infeções por vírus e bactérias patogênicas, o que leva a 

menor ocorrência de diarreias (GOMEZ et al., 2017). As bifidobactérias produzem 

ácidos graxos de cadeia curta que são transformados em butirato, lactato e acetato, 

que estimulam o crescimento de bactérias produtoras de antibióticos. Além disso, o 

Bifidobacterium também contribui para a saúde intestinal pela produção de 

substâncias inibitórias para as bactérias patobióticas, além de contribuir para o 

desenvolvimento do sistema imune de mucosas (BELENGUER et al., 2006; GOMEZ 

et al., 2017). A administração oral de probióticos contendo Bifidobacterium 

pseudolongum e Lactobacillus acidophilus aumenta a conversão alimentar, ganho de 
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peso e diminui a frequência de diarreia em bezerros (ABE et al., 1995). Outros 

microorganimos como o Faecalibacterium spp. também foram associados a saúde 

intestinal, menor índice de mortalidade e ganho de peso em bezerros (OIKONOMOU 

et al., 2013; FODITSCH et al., 2015). 

O principal fator exógeno que desequilibra a microbiota gastrintestinal é o uso 

dos antimicrobianos (ANTONOPOULOS et al., 2009; SUCHODOLSKI et al., 2009; 

RUTTEN et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). Neste contexto, a preocupação com a 

composição da microbiota das bezerras leiteiras é grande considerando-se o 

elevado grau de exposição aos antimicrobianos pelo uso de colostro e leite de 

transição oriundo de vacas tratadas com antimicrobianos no período seco, uso de 

leite de descarte para amamentar as bezerras, uso de antimicrobianos como 

promotor de crescimento, e especialmente o uso de antimicrobiano ao nascimento 

para tratamento metafilático das doenças neonatais (HEINRICHS et al., 2003; 

BERGE et al., 2009; DONOVAN et al., 2009; EDRINGTON et al., 2012; STANTON et 

al., 2013; PEREIRA et al., 2016). 

O uso rotineiro da suplementação do leite com antimicrobianos com o objetivo 

de prevenir as diarreias e aumentar o desempenho tem feito com que a maioria das 

pesquisas fossem centralizadas nesta via de aplicação. Os trabalhos avaliando o 

uso de antimicrobianos parenteral em dose metafilática em bezerros recém-nascidos 

são raros, apesar do emprego rotineiro desse protocolo em fazendas de leite e corte. 

Além disso, os resultados oriundos destas pesquisas não são consensuais 

observando-se efeitos benéficos (STANTON et al., 2013), maléficos (BERGE et al., 

2009) e nulos (DONOVAN et al., 2002; HEINRICHS et al., 2003) em relação à saúde 

intestinal e desempenho. 

Em humanos, a ingestão de leite com ampicilina influenciou o 

desenvolvimento da microbiota intestinal, observando-se redução significativa nas 

taxas de colonização por Bacteroides fragili, Bifidobacterium e Lactobacillus durante 

o primeiro mês de vida (GRONLUND et al., 2000). Oultram et al. (2015) escreveram 

uma comunicação cientifica notificando a diminuição da riqueza e população de 

bactérias do gênero Lactobacillus no intestino de bezerros doentes tratados com os 

antimicrobianos florfenicol, oxitetraciclina e tulatromicina.  

Em bovinos, não foram encontrados estudos específicos avaliando o uso de 

antimicrobianos por via parenteral na dose metafilática sobre a composição da 

microbiota intestinal utilizando o PCR em tempo real. 
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 A hipótese desta pesquisa é que o uso precoce de antimicrobianos influencia 

no desenvolvimento da microbiota intestinal. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

influencia do uso precoce do antimicrobiano tulatromicina na estrutura da 

comunidade microbiana gastrointestinal de bezerras Holandesas no primeiro mês de 

vida. 
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9 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, protocolo nº 2596070715. 

 

 

9.1 MANEJO E SELEÇÃO DAS BEZERRAS RECÉM-NASCIDAS 

 

 

Para a escolha da fazenda inicialmente realizamos visitas em diferentes 

propriedades da região com o objetivo de verificar qual delas atendia aos critérios 

desejáveis para a realização desta pesquisa: partos assistidos em baias de parição, 

manejo do colostro, aleitamento com leite pasteurizado e sem antibióticos e 

adequadas condições de higiene na maternidade e bezerreiro com gaiolas 

individuais. Assim, optou-se pela realização desta pesquisa em fazenda comercial 

de alta produção localizada no município de Descalvado – São Paulo. A colheita de 

amostras foi realizada entre maio e julho de 2016. 

Durante a fase da pesquisa na fazenda, a equipe permanecia na fazenda de 

segunda à quinta-feira para acompanhamento dos partos ocorridos durante o dia, 

sendo os partos noturnos assistidos pelos colaboradores da fazenda. As vacas que 

estavam próximas a data prevista do parto ou que apresentavam sinais prodrômicos 

eram transferidas do piquete pré-parto para baias maternidade com cama de areia 

onde permaneciam até o momento da parição  

Após o parto, as vacas eram ordenhadas com ordenhadeira mecânica do tipo 

balde ao pé ainda nas baias de parição. Antes da ordenha os tetos eram limpos com 

solução clorada e secos com papel toalha individual. Todo o colostro coletado era 

avaliado quanto a sua qualidade imunológica pela avaliação indireta da 

concentração de imunoglobulinas do colostro por meio do colostro balls e 

refratômetro Brix.  

Para avaliação do colostro através do colostro balls7 o conjunto composto por 

3 bolas verdes, 1 laranja e 2 vermelhas com diferentes densidades foram 

                                            
7Ms colostro balls, Nutri Support©, 3705010 
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adicionadas em um recipiente contendo 2 litros de colostro, em seguida, realizou-se 

a leitura, observando-se a quantidade e cor das bolas que flutuaram para a 

superfície: flutuação apenas de bolas vermelhas e laranja= indicativo de colostro de 

má qualidade com densidade igual ou abaixo de 1035; bolas vermelhas, laranja e 

uma verde= colostro de boa qualidade com densidade de 1045; bolas vermelhas, 

laranja e duas verdes= colostro de ótima qualidade com densidade de 1060; e bolas 

vermelhas, laranja e três verdes= colostro de ótima qualidade com densidade de 

1075. Somente colostro com densidade igual ou maior a 1045 foi utilizado para a 

colostragem das bezerras. 

A determinação do índice BRIX foi realizada utilizando-se refratômetro óptico 

BRIX com escala entre 0 a 32%8. Foi adotado o ponto de corte equivalente a 21% 

para distinguir colostro com baixa ou boa qualidade (>50mg/mL de IgG) como 

descrito por Quigley et al. (2013). 

Logo após o nascimento as bezerras eram separadas das vacas e 

transferidas para baias de transição, onde era realizada a cura o umbigo e a 

colostragem utilizando mamadeira. 

A colostragem das bezerras era realizada o mais rápido possível após o 

nascimento, sendo a primeira mamada fornecida até seis horas de vida. A segunda 

alimentação era realizada geralmente com um intervalo de 6 horas da primeira 

mamada. O volume total de colostro oferecido era equivalente a 10% do peso vivo, 

optando-se por priorizar a ingestão do colostro fresco, seguido do refrigerado (2 a 

8ºC, máximo 24 horas) ou congelado em situações no qual a 1a opção era inviável. 

O colostro congelado ficava armazenado em sacos plásticos em freezer, e o seu 

descongelamento sempre foi realizado em banho-maria a 37C.  

As mamadeiras e bicos eram lavadas com água quente e detergente para 

retirar toda a gordura, em seguida eram enxaguadas e adicionadas em um 

recipiente contento aproximadamente 10 litros de água e 2 colheres de sopa de 

água sanitária. Antes do uso eram enxaguadas com água. 

 A cura do umbigo foi realizada logo após o nascimento pela imersão completa 

do cordão umbilical em recipiente contendo Umbicura (Pec®) por 1 minuto e meio, 

repetindo-se o processo após 12 horas. Repetiu-se este processo duas vezes ao dia 

                                            
8Modelo 300001; SperScientific, Scottsdale, AZ 
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até a mumificação completa do cordão umbilical que ocorria por volta dos 8 a 10 

dias de vida das bezerras. 

 As bezerras permaneceram nas baias de transição próximas a maternidade 

por aproximadamente três dias, recebendo apenas o colostro e leite de transição na 

mamadeira, sendo oferecido em torno de 3 litros de leite de transição por mamada, 

proveniente de pool de leite de vacas que estavam 1 a 5 dias no pós-parto. Após 

este período, as bezerras eram transferidas para o bezerreiro onde permaneciam 

até o desmame. No bezerreiro as bezerras eram mantidas em baias individuais 

suspensas de metal e madeira com cama de feno e eram alimentadas por meio de 

balde, duas vezes ao dia, com um total de seis litros de leite proveniente das vacas 

pós-parto (1 a 5 dias). Era usado sucedâneo9 para completar o volume de leite 

diário, quando necessário, além de ração comercial e água ad libitum. Estes 

produtos não continham antibióticos como promotor de crescimento. Era realizada a 

mochação de todas as bezerras do experimento entre 4 e 6 dias de vida utilizando 

pasta cáustica. 

 Alguns animais precisaram de tratamentos com antimicrobianos devido a 

inflamações umbilicais e broncopneumonia, nestes casos os animais foram 

excluídos destas análises para não haver interferência de outros antimicrobianos. 

 

 

9.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Foram selecionadas vinte e seis bezerras hígidas após triagem e estas foram 

distribuídas aleatoriamente em dois grupos compostos por 13 animais: Grupo 1- 

receberam uma dose do antibiótico Tulatromicina (2,5 mg/Kg) por via subcutânea 

até doze horas após o nascimento (ATB+); Grupo 2- receberam uma dose de 

solução fisiológica por via subcutânea até doze horas após o nascimento (ATB-).  

 

 

 

 

                                            
9Natimilk, Auster® 
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9.3 HISTÓRICO CLÍNICO 

 

 

No capítulo 1 desta dissertação está descrito detalhadamente o histórico 

clínico do grupo ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida. As alterações umbilicais 

foram detectadas nos bezerros já no D3-5 e persistiram até o D13-15, o grupo ATB- 

apresentou mais alterações relacionadas à região umbilical e mucosas 

esbranquiçadas relacionadas à anemia do processo inflamatório crônico. Durante 

todo o período experimental foram detectadas treze bezerras com 

broncopneumonia, sendo oito do grupo ATB- e cinco do grupo ATB+. 

A diarreia foi à condição de doença mais frequente observada durante o 

período neonatal, observando-se frequências semelhantes entre os grupos 

experimentais, porém observamos que os animais do grupo ATB+ apresentaram 

maior gravidade dos casos de diarreia, com menores valores de matéria seca. O 

pico máximo de diarreia foi detectado em ambos os grupos no D13-15, a frequência 

de diarreia diminuiu abruptamente no D20-23 com leve aumento no D27-30. A alta 

prevalência de diarreia no D13-15 culminou na redução significativa do ganho de 

peso neste momento. O principal agente etiológico detectado nas fezes dos animais 

apresentando diarreia foi o Cryptosporidium, observou-se também a presença de 

rotavírus nas fezes de alguns animais. 

 

 

9.4 MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

As avaliações e colheitas das amostras de sangue e fezes foram realizadas 

nos seguintes momentos: até doze horas após o nascimento (≤12h); 3-5º dia de vida 

(D3-5); 7-9° dia de vida (D7-9); 13°-15° dia de vida (D13-15); 20-23° dia de vida 

(D20-23); e 27-30° dias pós-nascimento (D27-30).  
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9.5 COLHEITA, PREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

 As amostras de fezes foram colhidas diretamente da ampola retal com luvas 

de látex estéreis e acondicionadas em coletores universais estéreis (Figura 20). 

Todas as amostras após a coleta foram mantidas refrigeradas até o processamento 

no laboratório. No laboratório as amostras de fezes foram aliquotadas 

assepticamente em seis microtubos armazenados em freezer a -80ºC. 

 

 

Figura 20 - Demonstração da coleta de 
amostras. Coleta de fezes 
direto da ampola retal 
utilizando luva estéril (a) – 
São Paulo - 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
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9.6 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

9.6.1 Extração de DNA total das fezes 

 

 

 As fezes estocadas a -80ºC foram descongeladas em temperatura 

ambiente e o DNA foi extraído utilizando kit comercial QIAamp DNA Stool Mini 

Kit10 conforme instruções do fabricante, com pequenas modificações descritas a 

seguir. 

 Foram pesados, 200 ± 20 mg de material fecal em tubo de microcentrífuga 

estéril de dois mililitros. Adicionou-se ao material fecal 1,4 mL de tampão de lise 

ASL, misturou-se continuamente em vortex por aproximadamente 2 minutos, até 

completa homogeneização, e aqueceu-se a suspensão por 5 minutos a 95°C em 

bloco seco. A seguir, a suspensão foi homogeneizada em vortex por 2 minutos e 

centrifugada a 25759 x g por um minuto e meio. O sobrenadante (1,2 mL) foi 

transferido para um novo tubo de microcentrífuga estéril onde foi adicionado um 

tablete InhibitEX que foi imediatamente submetido ao vortex até sua completa 

dissolução (aproximadamente um minuto), após este procedimento a suspensão foi 

incubada por 1 minuto em temperatura ambiente. A amostra foi centrifugada a 25759 

x g por três minutos e meio. Todo o sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

de microcentrífuga e centrifigado a 25759 x g por três minutos e meio. Após a 

centrifugação foram pipetados 200 µL do sobrenadante em um novo tubo de 

microcentrífuga onde foram adicionados 15 µL de Proteinase K (Qiagen®) e 200 µL 

de tampão de lise AL e a solução foi vigorosamente misturada em vortex. A solução 

homogênea foi incubada em banho-maria a 70°C por 10 minutos.   

 A seguir, 200 µL de etanol p.a. (Merck) foram adicionados ao lisado e 

misturados por vortex. Todo o volume foi aplicado na coluna  QIAam®, que  foi  

centrifugada a 25759 x g por um minuto e meio. A coluna foi transferida para um 

novo tubo coletor onde foram adicionados 500 µL de tampão AW1 e foi centrifugada 

a 25759 x g por um minuto e meio, a coluna foi novamente transferida para um novo 

tubo coletor onde foram adicionados 500µL de tampão AW2 e centrifugada a 25759 

                                            
10QIAGEN®, Brasil 
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x g por três minutos e meio. O tampão residual foi eliminado por centrifugação 

adicional por um minuto e meio à velocidade máxima (25759 x g). A coluna foi 

transferida para um novo tubo de microcentrífuga estéril de 1,5 mL e foram aplicados 

100 µL de tampão AE diretamente sobre a membrana. A coluna foi mantida por 

cinco minutos à temperatura ambiente e centrifugada a 25759 x g por um minuto e 

meio para eluir o DNA. 

 

 

9.6.2 Determinação da concentração do DNA bacteriano 

 

 

 Após a extração, as suspensões contendo o DNA purificado foram avaliadas 

quanto à concentração de DNA por espectrofotometria11. O aparelho foi 

calibrado utilizando o tampão AE (Qiagen), após a calibração foi adicionado 1 µL 

do DNA extraído para a quantificação do DNA de cada amostra (ng/µL) (Figura 21). 

Após a quantificação, as amostras contendo o DNA foram mantidas a -30°C. 

 

 

Figura 21 - Análise para quantificação do DNA extraído por 
espectrofotometria - São Paulo - 2016 

 

 Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

 

                                            
11NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA 
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9.6.3 Construção da curva-padrão para os ensaios de RealTime - PCR 

  

 

 Foram avaliadas quantitativamente os seguintes grupos bacterianos: 

Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bifidobacterium spp. e Lactobacillus 

spp., além do total de bactérias pelo gene 16S rRNA. A padronização de cada 

curva padrão foi realizada com oito pontos de diluições seriada do DNA 

cromossômico das seguintes cepas de referência: Bifidobacterium bifidum 

ATCC1696, Lactobacillus acidophilus ATCC4356, Escherichia coli ATCC 25922 e 

Clostridium perfringens ATCC 13124. A padronização da curva para o 16S rRNA 

foi utilizado a cepa de referência de Escherichia coli ATCC 25922. 

 A inclinação da curva-padrão para cada DNA das cepas de referência foi 

calculada por regressão linear segundo as diluições seriadas para cada 

microrganismo, utilizando programa incorporado no sistema de detecção Rotor Gene 

600012. Para esta pesquisa foram consideradas apenas as curvas que 

apresentaram eficiência entre 0,90–1,10 (Figuras 22 a 26). As curvas-padrão 

foram usadas para determinar os limites de detecção bacteriana e o número de 

cópias amplificado de DNA em cada uma das amostras fecais. 

 

 
Figura 22 - Curva padrão para bactérias totais - 16S rRNA (Escherichia coli ATCC 25922) 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

 

 

 

 

                                            
12Corbett Life Science, Mort Iake, New South Wales, Australia 
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Figura 23 - Curva padrão para Bifidobacterium (Bifidobacterium bifidum ATCC1696) 

 

  Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

Figura 24 - Curva padrão para Lactobacillus (Lactobacillus acidophilus ATCC4356) 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

Figura 25 – Curva padrão para Escherichia coli (Escherichia coli ATCC 25922) 

 

  Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

Figura 26 – Curva padrão para Clostridium perfringens (Clostridium perfringens ATCC 13124) 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
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9.6.4 Análises quantitativas das amostras fecais: PCR quantitativo 

(SybrGreen) 

 

 

 Para a avaliação dos primers utilizados nesta pesquisa utilizamos o programa 

NetPrimer13 para verificar as melhores condições de amplificação de cada reação 

(Quadro 5). A determinação das especificidades dos primers foi observada no 

programa BLAST14. 

 As reações de amplificação foram realizadas com volume final de 20 µL 

contendo 10 µL do SYBR Green PCR Master Mix 2X que contem Taq DNA 

polymerase, reaction buffer, dNTP mix e SYBR dye15, 0,5 µL da solução de cada 

par de primer na concentração de 10 μM, 2 µL de DNA e 7 µL de água ultra 

pura16. As amplificações foram realizadas em termociclador Rotor Gene 600017. 

As condições para amplificação foram: 1 ciclo de 95°C por 10 minutos para 

desnaturação do DNA, seguidos de 45 ciclos para o Lactobacillus e 

Bifidobacterium e 40 ciclos para a Escherichia coli, Clostridium perfringens e 16S 

rRNA de 95°C por 15 segundos e temperatura de hibridização dos 

oligonucleotídeos (Tm) para cada um dos primers descritos no quadro 5 por 15 

segundos para o Lactobacillus e Bifidobacterium, 20 segundos para o 16S rRNA 

e 30 segundos para a Escherichia coli e Clostridium perfringens. Como controle 

negativo foi utilizado uma mistura da reação sem DNA. A identificação do sinal 

fluorescente foi realizada nos 30 segundos finais da etapa de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13Premier Biosoft International 
14National Center for Biotechnology Information-NCBI 
15GoTaq qPCR Master Mix/Promega Corporation, Brasil 
16Promega, Brasil 
17Corbett Life Science, Mort Iake, New South Wales, Australia  
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Quadro 5 - Sequências de oligonucleotídeos utilizados na quantificação de DNA de bactérias presentes nas 
fezes de bezerros por qPCR (SybrGreen) 

Microorganismos Seqüência (5’-3’) Produto 
pb 

Tm°C Referências  

Domínio Bactéria 
F:ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT 

R:ATTACCGCGGCTGCTGGC 
197 62°C Ellis et al., 2010 

Bifidobacterium 
F:TACACCGGAATAGCTCCTGG 

R:CGTCAAGCTGATAGGACGC 
115 58°C Malmuthuge et al., 2015 

Lactobacillus 
F:GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC 

R:GGCCAGTTACTACCTCTATCCTTCTTC 
126 55°C Malmuthuge et al., 2015 

Escherichia coli 
F:AGAAGCTTGCTCTTTGCTGA 

R:CTTTGGTCTTGCGACGTTAT 
120 57°C Lee et al., 2010 

Clostridium 

perfringens 

F:TCATCATTCAACCAAAGGAGCAATCC 

R:CCTTGGTAGGCCGTTACCC 
105 55°C Jang et al., 2015 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 

 

 

 O número de cópias para cada bactéria e bactérias totais foi determinado pela 

relação com os valores das suas respectivas curvas padrão. O número final de 

cópias de bactérias por grama de fezes foi calculado usando a equação (QM X C X 

DV) / (S X V), onde QM é a média quantitativa de número de cópias, C é a 

concentração de DNA de cada amostra, CV o volume da diluição do DNA extraído, S 

a quantidade de DNA utilizada para a análise (ng) e V o peso da amostra de fezes 

utilizada para extração do DNA (g) (METZLER-ZEBELI et al., 2013). 

 

 

9.7 ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa estatístico SPSS 

19.0 (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.).  

As variáveis que apresentaram valores quantitativos foram avaliadas quanto à 

distribuição em relação à curva gaussiana pelo teste de Shapiro-Wilk. Alguns dados 

não apresentaram distribuição normal e foram submetidos a uma transformação por 
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log10, raiz quadrada ou inversa para verificar a possibilidade de realizar uma análise 

paramétrica. 

Os dados paramétricos estão representados pelas medidas de média e 

desvio padrão, sendo utilizado o teste T de Student para amostras independentes na 

comparação dos valores obtidos no grupo ATB- e grupo ATB+ em cada momento. A 

análise no tempo (≤12h ao D27-30) dentro do mesmo grupo foi feita por cálculos de 

one-way ANOVA para medidas repetidas com teste post hoc de Tukey.  

No caso onde ocorreram as transformações, o valor de p apresentado nas 

tabelas diz respeito aos testes relacionados com os valores transformados, enquanto 

os valores descritos são reais. As análises foram consideradas significativas quando 

P≤0,05 (*) e tendência quando p estava entre >0,05 e < 0,1 (†). 
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10 RESULTADOS 

 

 

Este trabalho avaliou a influência da utilização precoce de antibiótico na 

colonização bacteriana intestinal de bezerras Holandesas durante o primeiro mês de 

vida por meio da quantificação do DNA das principais bactérias presentes nas fezes. 

 

 

10.1 DINAMICA DAS PRINCIPAIS BACTÉRIAS DAS FEZES DE BEZERRAS NO 

PRIMEIRO MÊS DE VIDA 

 

 Em geral, o comportamento das bactérias totais (16S rRNA), Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Escherichia coli e Clostridium perfringens para os dois grupos 

experimentais durante o primeiro mês de vida, especialmente nos momentos que 

antecederam os episódios de diarreias (≤12h ao D7-9). Dentre as bactérias 

investigadas, a Escherichia coli foi a 1a a ser detectada nas amostras fecais obtidas 

antes das 12 horas de vida em ambos os grupos experimentais. No D3-5 e D7-9 

observou-se maiores números de cópias para o Bifidobacterium e Lactobacillus nas 

bezerras ATB-. No momento do pico de diarreias (D13-15), todos os grupos 

bacterianos diminuíram abruptamente. A partir deste evento, a Escherichia coli 

tornou-se predominante no grupo de bezerras que receberam uma dose de 

tulatomicina (ATB+) (Figuras 27 e 28). 

. 
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Figura 27 - Valores médios do número de cópias de DNA de Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli e 
Clostridium perfringens nas fezes de bezerras Holandesas do grupo ATB- no primeiro mês de vida- 
São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento. 
 

 

 

Figura 28 - Valores médios do número de cópias de DNA de Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli e 
Clostridium perfringens nas fezes de bezerras Holandesas do grupo ATB+ no primeiro mês de vida- 
São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento. 
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Os valores médios e desvio padrão do número de cópias de DNA das 

bactérias totais (16S rRNA), Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli e 

Clostridium perfringens nas fezes de bezerras do grupo ATB- e ATB+ estão 

apresentados na tabela 12 e figura 29  

Os grupos ATB- e ATB+ não apresentaram diferenças estatísticas entre si em 

relação ao número de cópias de DNA das bactérias totais (16S rRNA), apesar de 

que o menor número de cópias sempre foi menor no grupo ATB+. A análise no 

tempo revelou diferenças entre os momentos nos dois grupos experimentais 

(P=0,000). O número de cópias de DNA das bactérias totais (16S rRNA) foi menor 

na 1a avaliação pós-nascimento no grupo ATB- (4,51E+04 cópias/grama) e  ATB+ 

(5,26E+03 cópias/grama). 

Em relação ao Bifidobacterium, observou-se diferenças entre grupos no D3-5 

(P=0,002) e D7-9 (P=0,018). As bezerras do grupo ATB- apresentaram maior 

número de cópias (D3-5=1,61E+03; D7-9=1,12E+03 cópias/grama), quando 

comparadas com o grupo ATB+ (D3-5=3,53E+00; D7-9=1,84E+02 cópias/grama). A 

análise no tempo revelou diferenças para os 2 grupos (P=0,000). Os valores 

mínimos foram observados para ambos os grupos logo após o nascimento (ATB-

=1,15E+00; ATB+=2,22E-01 cópias/grama), observando-se picos no D3-5 no grupo 

ATB- (1,61E+03 cópias/grama) e D7-9 no grupo ATB+ (1,84E+02 cópias/grama). 

Após os episódios de diarreias os valores tornaram-se mínimos. 

Em relação ao Lactobacillus, observou-se tendência (P=0,097) para maior 

número de cópias de DNA no grupo ATB- (4,23E+03 cópias/grama) em relação ao 

ATB+ (6,48E+02 cópias/grama) no D3-5. A análise no tempo revelou diferenças 

entre os momentos em ambos os grupos (P=0,000). Os valores mínimos foram 

observados para ambos os grupos até 12 horas após o nascimento (ATB-=6,90E-01; 

ATB+=6,40E-01 cópias/grama), observando-se pico máximo de Lactobacillus no D7-

9 (6,25E+03 cópias/grama) para o grupo ATB- e no D20-23 (4,37E+03 

cópias/grama) para o grupo ATB+.  Após os episódios de diarreias, as bezerras 

ATB- apresentaram redução na quantidade de Lactobacillus e assumiram um perfil 

muito semelhante àquelas do grupo ATB+. 

A comparação dos valores médios do número de cópias de Escherichia 

colinas fezes apresentou tendência no D20-23 e D27-30 (P=0,052 e P=0,072), no 

qual o grupo ATB- apresentou menores valores (D20-23=3,78E+01; D27-

30=3,78E+01 cópias/grama) quando comparado com o grupo ATB+ (D20-
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23=4,95E+02; D27-30=1,11E+03 cópias/grama). A análise no tempo demonstrou 

diferenças nos dois grupos experimentais (P=0,000). Os valores mínimos foram 

encontrados nas primeiras 12 horas de vida após o nascimento no grupo ATB+ 

(1,17E+02 cópias/grama). O pico máximo para ambos os grupos foi observado no 

D3-5 (ATB-=4,70E+03; ATB+=4,80E+03 cópias/grama), enquanto os valores 

mínimos no grupo ATB- (3,44E+01 cópias/grama) foram observados no D27-30. 

O número de cópias observadas para o Clostridium perfringens apresentou 

perfil semelhante entre os grupos, não sendo possível detectar diferenças 

estatísticas. Apesar disto, o grupo de animais que recebeu uma dose de 

tulatromicina logo após o nascimento apresentou menores valores de números de 

cópias de Clostridium perfringens do nascimento até o D20-23. A análise no tempo 

revelou diferenças em ambos os grupos experimentais (P=0,000). Os maiores 

valores médios foram observados no D3-5 (ATB-= 7,76E+02; ATB+=6,12E+02 

cópias/grama), sendo os valores mínimos foram detectados D20-23 em ambos os 

grupos experimentais (ATB-=9,19E+00; ATB+=5,35E+00 cópias/grama). 
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Tabela 12 - Valores médios do número de cópias de DNA das bactérias totais (16S rRNA), 
Bifidobacterium, Latobacillus, Escherichia coli e Clostridium perfringens nas fezes de 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 

M(s) 
Bactérias totais (16S rRNA) 

ATB -  ATB + P 

≤12h 4,51E+04±1,45E+05a 5,26E+03±1,86E+04a 0,381 

D3-5 3,69E+05±4,92E+05b 2,75E+05±2,61E+05b 0,675 

D7-9 1,12E+06±9,66E+05b 6,91E+05±5,14E+05b 0,879 

D13-15 5,79E+05±6,16E+05b 3,29E+05±4,82E+05b 0,260 

D20-23 6,03E+05±9,38E+05b 5,57E+05±6,33E+05b 0,958 

D27-30 4,01E+05±2,72E+05b 3,69E+05±2,74E+05b 0,561 

P 0,000* 0,000*   

M(s) 
Bifidobacterium Lactobacillus 

ATB -  ATB + P ATB -  ATB + P 

≤12h 1,15E+00±3,60E+00a 2,22E-01±2,20E-01a 0,542 6,90E-01±8,30E-01a 6,40E-01±6,20E-01a 0,829 

D3-5 1,61E+03±2,33E+03bc 3,53E+00±6,71E+00ac 0,002* 4,23E+03±8,53E+03b 6,48E+02±9,50E+02ab 0,097† 

D7-9 1,12E+03±1,15E+03b 1,84E+02±4,24E+02bd 0,018* 6,25E+03±6,26E+03b 3,12E+03±2,61E+03b 0,177 

D13-15 3,19E+01±6,07E+01cd 7,30E+00±1,04E+01cd 0,392 3,36E+03±2,59E+03b 2,93E+03±3,62E+03b 0,478 

D20-23 4,96E+01±1,25E+02bc 8,18E+00±1,43E+01ad 0,451 4,31E+03±4,24E+03b 4,37E+03±4,99E+03b 0,865 

D27-30 5,99E+00±1,43E+01ad 4,47E+00±7,51E+00ad 0,936 3,00E+03±2,32E+03b 2,27E+03±2,43E+03b 0,356 

P 0,000* 0,000*   0,000* 0,000*   

M(s) 
E. coli   C. perfringens 

ATB -  ATB + P ATB - ATB + P 

≤12h 1,11E+03±3,47E+03a 1,17E+02±4,18E+02a 0,168 1,10E+02±3,48E+02a 9,15E+00±2,48E+01a 0,536 

D3-5 4,70E+03±7,65E+03b 4,80E+03±8,93E+03b 0,987 7,76E+02±1,49E+03b 6,12E+02±2,48E+01b 0,546 

D7-9 4,86E+02±7,73E+02bc 2,83E+02±5,77E+02bc 0,144 6,17E+01±1,33E+02ab 4,08E+01±8,13E+01ab 0,221 

D13-15 3,56E+01±4,21E+01ac 5,83E+01±1,12E+02c 0,671 5,95E+01±8,33E+01ac 3,42E+01±5,42E+01ªab 0,992 

D20-23 3,78E+01±1,01E+02a 4,95E+02±1,18E+03c 0,052† 9,19E+00±1,10E+01ac 5,35E+00±9,90E+00a 0,522 

D27-30 3,44E+01±8,68E+01a 1,11E+03±3,33E+03c 0,072† 1,56E+02±1,70E+02bc 2,19E+02±2,91E+02b 0,927 

P 0,000* 0,000*   0,000* 0,000*   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: 
animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença entre os 
grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student ou diferenças 
entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma coluna demonstram diferença 
entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 29 - Valores médios do número de cópias de DNA de bactérias totais (16S rRNA), 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli e Clostridium perfringens nas fezes de 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student.  
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11 DISCUSSÃO 

 

 

 Este estudo foi realizado para ilustrar as mudanças que ocorrem na população 

de bactérias totais (16S rRNA), Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli e 

Clostridium perfringens nas fezes de bezerros no período neonatal, em resposta a 

administração precoce de tulatromicina na dose recomendada para tratamento 

metafilático (2,5 mg/Kg).  

A microbiota fecal é composta apenas pelos microorganismos que estão no 

lúmen da região reto-sigmóide, e essas populações diferem um pouco entre as 

porções do intestino, como região íleo-cecal, superfícies das mucosas das criptas e 

vilosidades, havendo dessa forma diferenças entre as populações da região superior 

e inferior do intestino. Apesar destas variações, o material fecal tem sido usado 

como reflexo do microbiota intestinal devido à questões de bioética envolvidas com a 

eutanásia de animais para o estudo dos microorganismos aderidos aos tecidos. Em 

relação à técnica para a detecção dos grupos bacterianos, ressalta-se que o PCR 

em tempo real detecta DNA. Assim não é possível fazer a distinção entre a presença 

de bactérias viáveis e não viáveis (HILL; DRASAR, 1975; PANDA et al., 2014). 

A maioria das fezes coletadas até 12 horas após o nascimento era mecônio, 

somente dois animais do grupo ATB- e um animal do grupo ATB+ apresentaram 

fezes pastosas neste momento. Observamos um baixo número de cópias de DNA 

principalmente para Lactobacillus e Bifidobacterium em ambos os grupos. O número 

de bactérias totais estava menor em relação aos demais tempos avaliados, mas foi 

possível observar uma quantidade significativa de cópias de DNA, observando-se 

detecção de elevado número de cópias do DNA de Escherichia coli e Clostridium 

perfringens neste momento, especialmente nas bezerras do grupo ATB- em relação 

ao grupo ATB+. Em uma análise individual dos resultados observamos que os 

animais que apresentaram fezes pastosas neste momento tinham valores muito 

altos de bactérias totais, E. coli e C. perfringens quando comparados aos animais 

que apresentavam mecônio. Desta forma, estes valores aumentaram os valores 

médios dessas bactérias do grupo ATB- em relação ao grupo ATB+. 

Antigamente acreditava-se que o útero era um ambiente completamente 

estéril (JIMÉNEZ et al., 2005; FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 2013), mas com o 

desenvolvimento das técnicas de biologia molecular e pesquisas utilizando sangue 
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do cordão umbilical, placenta, líquido amniótico e mecônio demonstraram que a 

colonização se inicia em pequena escala no período fetal (JIMÉNEZ et al., 2005; 

SATOKARI et al., 2009; FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 2013; GOSALBES et  al., 

2013). Bactérias da família Enterobacteriaceae, principalmente Escherichia e 

Shigella e alguns gêneros bacterianos pertencentes ao filo Firmicutes, já foram 

detectados no mecônio de bebês saudáveis logo após o nascimento (GOSALBES et  

al., 2013). Desta forma podemos imaginar que os bezerros podem ter adquirido 

essas bactérias encontradas no mecônio ainda no útero ou durante a passagem 

pelo canal vaginal no trabalho de parto, no entanto não podemos excluir a 

possibilidade de contaminação ambiental.  

Costa (2016) também encontraram bactérias aeróbicas no mecônio de 

bezerras holandesas por métodos de cultura tradicional e provas bioquímicas. As 

bactérias isoladas foram Citrobacter spp., Enterobacter spp. Klebsiella spp., 

Staphylococcus spp. Morganella spp., Proteus spp. e bactéria não fermentativa. 

O maior número de cópias bacterianas considerando todos os agentes 

investigados foi detectado no 2o momento de avaliação (D3-5), em ambos os grupos 

experimentais. Este pico de detecção bacteriana também foi observado na 

dissertação de mestrado de Costa (2016) que pesquisou bactérias aeróbias e 

detectou uma grande quantidade de bactérias próprias da microbiota neste 

momento, como as pertencentes aos gêneros Enterobacter spp. e Klebsiella spp. O 

autor sugere que as mudanças ambientais e ingestão do colostro foram 

responsáveis por esse aumento. 

As bezerras do experimento foram retiradas das baias de parição e 

transferidas para baias de transição na maternidade imediatamente após o 

nascimento, onde foi realizada a cura do umbigo e colostragem. Desta forma 

verificamos que o contato das recém-nascidas com o meio externo e o aleitamento 

intensificaram a colonização intestinal. Malmuthuge et al. (2015) verificaram que o 

fornecimento de colostro favorece a colonização intestinal de bezerros. 

A população de Lactobacillus aumentou significativamente entre 12 horas até 

D7-9, deste momento até o final do período experimental as bactérias deste gênero 

predominaram em relação aos demais grupos identificados nos bezerros ATB- e 

ATB+. O Lactobacillus pertence ao grupo de bactérias ácido-láticas que produzem 

ácido láctico a partir da quebra da glicose e fermentação láctica (HEINRICHS et al., 

2003; FERNÁNDEZ et al., 2013). Em animais saudáveis é observado um aumento 
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de bactérias pertencentes ao filo Firmicutes no primeiro mês de vida, principalmente 

o Lactobacillus, devido à ingestão de leite. Após os trinta dias de vida, com a 

introdução da dieta sólida e diminuição do consumo de leite esta população tende a 

diminuir (OIKONOMOU et al., 2013; KLEIN-JOBSTL et al., 2014; OULTRAM et al., 

2015). 

A colonização intestinal por bactérias do gênero Bifidobacterium nas bezerras 

que não tratadas com tulatromicina ao nascimento (ATB-) iniciou-se de fato no D3-5, 

onde houve o pico de detecção do DNA dessas bactérias nas fezes. Esta população 

permaneceu em elevadas quantidades no D7-9, com diminuição nos momentos 

subsequentes até o final do experimento.  

Trabalhos em humanos mostram alta quantidade de espécies de bactérias 

pertencentes ao gênero Bifidobacterium e Lactobacillus (GRONLUND et al., 2007; 

MARTIN et al., 2007; MAKINO et al., 2013) na vagina e leite materno. Martin et al. 

(2017) relataram que a maior parte das cepas de Lactobacillus encontradas em 

bebes eram semelhantes as detectadas no leite materno. Enquanto o trabalho 

realizado por Makino et al. (2013), revelou que bebes nascidos por via vaginal 

apresentaram as mesmas cepas de Bifidobacterium spp. presentes nas fezes de 

suas respectivas mães, e bebes nascidos por cesariana continham maior diferença 

entre as cepas. Com essas informações podemos concluir que os recém nascidos 

adquirem Lactobacillus e Bifidobacterium primeiramente durante o parto e 

posteriormente ocorre a ingestão dessas bactérias por via colostro e leite. O uso de 

colostro e leite pasteurizado vem aumentando na criação de bezerras, desta forma é 

importante investigar a influência desse tipo de alimentação na colonização 

intestinal.  

Um trabalho realizado por Malmuthuge et al. (2015) mostrou que bezerros 

alimentados com colostro pasteurizado apresentavam maiores quantidades de DNA 

de Bifidobacterium no conteúdo intestinal quando comparado aos animais que 

receberam colostro não pasteurizado. Os autores não detectaram amplificação de 

DNA de bactérias no colostro após o processo de pasteurização. Desta forma é 

sugerido que o aumento da população de Bifidobacterium no intestino de bezerros 

que recebem colostro pasteurizado ocorreu pela maior disponibilidade de 

oligossacarídeos neste tipo de colostro devido à quebra dos açucares no momento 

da pasteurização (alta temperatura). O leite bovino, e principalmente o colostro, 

contém oligossacarídeos não digeríveis que promovem a proliferação de bactérias 
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intestinais específicas, especialmente o Bifidobacterium spp. favorecendo o 

crescimento dessa população bacteriana no período de colostragem e aleitamento 

(MALMUTHUGE et al., 2015; GOMEZ et al., 2017). 

O D3-5 foi o momento subsequente a administração do antimicrobiano, sendo 

assim as maiores diferenças entre os grupos foram encontradas neste momento 

devido as elevadas concentrações plasmáticas do antimicrobiano. Em geral, todas 

as populações bacterianas do grupo ATB+ apresentaram menor número de cópias 

em relação ao grupo que não recebeu antibiótico, porém observamos diferenças e 

tendência entre grupos apenas para a população de Bifidobacterium e Lactobacillus. 

Ainda foi possível detectar os efeitos do antimicrobiano no momento D7-9, no qual 

todas as populações bacterianas do grupo ATB+ permaneciam menores em 

comparação ao grupo ATB-. Apesar disto, as diferenças foram observadas apenas 

na população de bactérias do gênero Bifidobacterium.  

 Muitos fatores relacionados às características dos antimicrobianos influenciam 

no seu efeito sobre as populações bacterianas como o espectro de ação, dose 

utilizada, tempo de exposição, via de administração e suas características 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas (ANTONOPOULOS et al., 2009; 

SUCHODOLSKI et al., 2009; JERNBERG et al., 2010; SCHULFER; BLASER, 2015). 

Por isso para compreender melhor os efeitos do antibiótico nas populações 

bacterianas precisamos entender melhor seu mecanismo de ação. 

 A tulatromicina é um antimicrobiano macrolídeo semi-sintético de ação 

prolongada composto por triamilida, seu efeito bacteriostático é decorrente da 

inibição da síntese proteica essencial para o metabolismo das bactérias, em 

consequência da sua ligação seletiva a subunidade 50S do ribossomo bacteriano. A 

tulatromicina atinge concentração máxima no plasma após 30 minutos da 

administração, sua meia vida no plasma é de 90 horas, e o período de carência para 

bovinos (carne) é de 22 dias (ANDRADE, 2008; SUCHODOLSKI et al., 2009; 

STANTON et al., 2013; IVES et al., 2015; ZOETIS, 2014). 

 Os macrolídeos de maneira geral são mais eficazes em atravessar a 

membrana de bactérias Gram-positivas em comparação aos microorganismos 

Gram-negativos, portanto sua ação é maior contrabactérias Gram-positivas como 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp. e Clostridium spp. e algumas espécies de 

Micoplasmas, além das bactérias Gram-negativas como Pasteurella spp. e 

Campylobacter spp. e alguns anaeróbios. As enterobactérias, como por exemplo, 
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Escherichia coli e bacilos gram-negativos são comumente resistentes aos 

antibióticos dessa classe (ANDRADE, 2008; SUCHODOLSKI et al., 2009). Testes in 

vitro mostraram que a tulatromicina possui atividade contra microrganismos 

associados às doenças respiratórias, sendo os principais: Mannheimia haemolytica, 

Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis e 

Bordetella bronchiseptica, Dichelobacter nodosus, Moraxella bovis (ZOETIS, 2014). 

 A tulatromicina faz parte do grupo de antimicrobianos aprovados 

internacionalmente para o tratamento e controle da Doença Respiratória Bovina em 

gado de corte e leite não lactante. Ao contrário de outros antimicrobianos atualmente 

disponíveis, a tulatromicina mantém concentrações efetivas contra patógenos 

comumente associados com a Doença Respiratória por até 10 dias após sua 

administração (STANTON et al., 2013; IVES et al., 2015). 

 Alguns estudos em humanos (ANTONOPOULOS et al., 2009; PANDA et al., 

2014) e bezerros (OULTRAM et al., 2015) também avaliaram a resposta da 

microbiota intestinal após administração parenteral de florfenicol, tulatromicina, 

oxitetraciclina, fluoroquinolona, amoxicilina, metronidazol e antibióticos β-lactâmicos. 

A redução significativa da riqueza e diversidade da microbiota intestinal após o uso 

dos antimicrobianos coincidem com os dados observados nesta pesquisa. A 

diminuição das populações de bactérias parece um achado comum, não estando tão 

associado ao tipo ou dose do antibiótico utilizado. 

 Dentre as populações bacterianas pesquisadas, as que mais sofreram 

influencia do uso do antibiótico foram o Bifidobacterium e o Lactobacillus. A adição 

de ampicilina no leite (GRONLUND et al., 2000) ou tratamento de bezerras doentes 

no aleitamento com antimicrobianos (florfenicol, tulatromicina e oxitetraciclina) por 

via parenteral (OULTRAM et al., 2015) também alteraram a população de várias 

espécies bacterianas, porém os maiores efeitos deletérios foram observados 

principalmente para a população de Bacteroides fragili, Bifidobacterium e 

Lactobacillus. 

 As bactérias do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus são comumente 

utilizadas na alimentação de humanos e animais em formulações probióticas. 

Diferentemente de outras bactérias, essas estão adaptadas para residir no trato 

gastrointestinal e interagir de forma simbiótica com seu hospedeiro. Alguns trabalhos 

mostram o potencial antiinflamatório, imunomodulador e metabólico tanto in vitro 
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como in vivo dessas bactérias e seus efeitos benéficos no ganho de peso, 

conversão alimentar e incidência de diarreia em humanos e bezerros no primeiro 

mês de vida (HEINRICHS et al., 2003; MARTIN et al., 2012; FERNÁNDEZ et al., 

2013; MALMUTHUGE et al., 2015; MALMUTHUGE et al., 2015b). A administração 

de tulatromicina reduziu a população de Bifidobacterium e Lactobacillus no D3-5 e 

de Bifidobacterium também no D7-9, esses resultados mostram o efeito negativo do 

uso de antibióticos sobre a população de bactérias consideradas benéficas e que 

possuem potencial para uso como probiótico.  

 Os microorganismos probióticos têm sido utilizados com a alimentação como 

adjuvantes para promover uma melhora no estado de saúde de humanos e animais 

(MALDONADO et al., 2012). A utilização de probióticos contendo bactérias acido 

láticas como, por exemplo, Lactobacillus, já é conhecida em todo o mundo. A 

administração destas bactérias foi associada com a diminuição da colonização de 

vários agentes patogênicos causadores de infecção, tais como Salmonella spp. e 

Escherichia coli (SIGNORINI et al., 2009; WANG et al., 2012). A Bifidobacteria é 

considerada um excelente probiótico por possuir ação antibacteriana com diminuição 

do perfil inflamatório dos enteropatógenos, principalmente sua pela produção de 

compostos ácidos, que inibem o crescimento de patógenos pela diminuição do pH 

gastrointestinal e também atuam na inibição da aderência de bactérias patogênicas 

como a Escherichia coli através da competição por receptores (MARTIN et al., 2012; 

FERNÁNDEZ et al., 2013; MALMUTHUGE et al., 2015). 

 As bactérias da espécie Clostridium perfringens avaliadas em nosso estudo 

foram as que menos sofreram alterações decorrentes do uso de tulatromicina, esse 

resultado não era esperado uma vez que está classe de antibióticos apresenta 

sensibilidade in vitro frente a essa bactéria e é recomendado para o tratamento de 

enterites causados por Clostridium perfringens (ANDRADE, 2008; SUCHODOLSKI 

et al., 2009). 

 Uma pesquisa realizada em cães saudáveis por Suchodolski et al. (2009) 

relatou um aumento na população de Clostridium perfringens no conteúdo do jejuno 

após a administração de tilosina (macrolídeo). Os autores afirmam que os 

macrolídeos são recomendados para o tratamento de enteropatias crônicas em 

cães, devido ao seu efeito conhecido sobre alguns patógenos gastrointestinais que 

participam da etiopatogenia da doença, como por exemplo, o Clostridium 

perfringens.  
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 Esses resultados ilustram a complexidade da microbiota intestinal e os 

desafios associados à avaliação do efeito dos antimicrobianos nos diversos grupos 

bacterianos presentes no intestino e suas potenciais interações. É possível notar 

que os resultados dos testes de sensibilidade realizados in vitro não correspondem 

necessariamente às alterações que serão observadas in vivo. Possivelmente essas 

alterações ocorrem no ambiente intestinal devido ao complexo ecossistema ali 

existente. A utilização de antimicrobianos induz mudanças que podem ser maléficas 

para um conjunto de organismos enquanto para outros pode ser benéfica, além 

disso, as alterações nas populações de uma bactéria podem favorecer o 

aparecimento e desenvolvimento de outras ou diminuir seu crescimento. Essas 

alterações na dinâmica das populações bacterianas intestinais que ocorrem após o 

uso de antimicrobianos in vivo não estão previstas quando são realizados testes de 

sensibilidade in vitro (SUCHODOLSKI et al., 2009). 

 A bactéria Escherichia coli foi a espécie predominante no D3-5, observando-

se queda acentuada no D7-9 em ambos o grupos. Este achado está de acordo com 

Rada et al. (2006) que relataram maior frequência da população bacteriana em 

questão no terceiro dia, observando-se diminuição acentuada até o sétimo dia. 

Como já era esperado a população de Escherichia coli não sofreu alterações logo 

após a administração de tulatromicina devido a já relatada resistência apresentada 

por bactérias deste grupo aos macrolídeos. Bactérias desta espécie têm sido 

associadas a um impacto negativo na saúde gastrointestinal de bezerros e são 

consideradas o principal agente bacteriano responsável por casos de diarreia em 

bezerros nos primeiros dias de vida (BARTELS et al., 2010; MEGANCK et al., 2014). 

 A administração de tulatromicina não foi a única responsável pelas alterações 

observadas na dinâmica das bactérias pesquisadas nas fezes das bezerras de 

ambos os grupos. Este fato é claro no momento D13-15, no qual as bezerras ATB- e 

ATB+ apresentaram elevada e semelhante prevalência de diarreias. 

 Os dados desta pesquisa demonstraram diminuição na população de 

Bifidobacterium, Escherichia coli e Clostridium perfringens após os episódios de 

diarreias no D13-15. Não foram encontradas diferenças entre o D13-15 para a 

população de bactérias totais e Lactobacillus, apesar da diminuição observada nos 

momentos subsequentes ao D13-15. A dinâmica das bactérias no tempo sugere que 

as diarreias promoveram alterações no microbioma bacteriano do trato 

gastrintestinal. 
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 Geralmente a diversidade bacteriana está associada a um intestino saudável 

(YOUMANS et al., 2015). Oikonomou et al. (2013)  relataram diferenças entre as 

populações de bactérias em bezerros com e sem diarreia, com  menor diversidade 

bacteriana intestinal nos animais que apresentaram diarreia, neste trabalho os 

autores observaram também uma correlação positiva entre a diversidade bacteriana 

intestinal e o ganho de peso 

 A diarreia neonatal é uma disfunção complexa e de causa multifatorial, 

envolvendo agentes etiológicos bacterianos, virais e os protozoários. Nesta pesquisa 

as diarreias eram causadas por agentes não bacterianos como o Cryptosporidium e 

rotavírus. 

 Surpreendentemente observamos um aumento na população de Escherichia 

coli no grupo ATB+ nos últimos momentos avaliados (D20-23 e D27-30) após o fim 

do efeito do antimicrobiano, quando as populações das demais bactérias avaliadas 

já haviam se restabelecido. Não sabemos ao certo porque essas alterações 

ocorreram tão tardiamente. Devido ao número limitado de bactérias pesquisadas 

não podemos afirmar se está população de bactérias aumentou em decorrência da 

diminuição de outros grupos bacterianos que não foram pesquisados. 

 De uma maneira geral verificamos que uma única dose de antimicrobianos 

alterou substancialmente a dinâmica das populações bacterianas do intestino. As 

bactérias consideradas benéficas (Lactobacillus e Bifidobacterium) sofreram mais 

alterações deletérias nos momentos mais próximos da administração do 

antimicrobiano, enquanto as bactérias com potencial patogênico não sofreram 

muitas alterações e no caso da Escherichia coli observamos um aumento da 

população nos últimos momentos de coleta (D20-23 e D27-30). Suchodolski et al. 

(2009) demonstraram que os antimicrobianos da classe macrolídeos (tilosina) afetam 

significativamente as proporção de vários grupos bacterianos no intestino de cães. 

Um estudo recente realizado por Xie et al. (2013) também demostraram alterações 

no microbioma fecal de bezerros de corte tratados com bacitracina e desalicilato de 

metileno por via oral, observando-se aumento no número de patógenos oportunistas 

como Escherichia, Enterococcus e Shigella, e diminuição das bactérias benéficas 

como Roseburia, Faecalibacterium e Eubacterium. 

Pesquisas com a microbiota fecal de humanos mostraram que a maioria das 

populações bacterianas retorna ao seu estado inicial dentro de 30 dias, porém 

algumas espécies bacterianas não conseguem se recuperar por até 6 meses após a 
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interrupção da administração do antibiótico (GRONLUND et al., 2000; JERNBERG et 

al., 2010; SUCHODOLSKI et al., 2009; PANDA et al., 2014). Vários fatores 

influenciam na capacidade de recuperação das populações bacterianas aos níveis 

pré-tratamento incluindo o mecanismo de ação do antimicrobiano, dose utilizada, 

duração do tratamento, bem como as características individuais de cada hospedeiro 

e a composição inicial da microbiota (SCHULFER; BLASER, 2015). 

 Em geral, na nossa pesquisa as mudanças microbianas observadas nos 

grupos bacterianos após o uso de antimicrobianos ocorreram principalmente em três 

padrões: (1) grupos bacterianos que diminuíram suas proporções logo após a 

administração do antibiótico (D3-5 e D7-9) e recuperaram-se tardiamente (D20-23 e 

D27-30); (2) bactérias que mantiveram suas proporções logo após a administração 

do antibiótico (D3-5 e D7-9) e apresentaram um aumento tardio (D20-23 e D27-30) e 

(3) bactérias que não foram influenciadas pelo uso do antimicrobiano em nenhum 

dos momentos avaliados. 

 O aumento da carga bacteriana de uma população após o uso de antibióticos 

pode estar associada à diminuição na diversidade bacteriana. A redução dos 

microorganismos sensíveis a classe de antibiótico utilizada proporciona espaço para 

as cepas resistentes crescerem e dominarem o ambiente. Essa remodelação das 

populações bacterianas devido às diferenças na sensibilidade aos antimicrobianos 

determina quais bactérias irão aumentar ou diminuir. Desta forma o uso contínuo de 

antibióticos pode favorecer a permanência de cepas resistentes em longo prazo 

(PANDA et al., 2014). 
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12 CONCLUSÃO 

 

 

 A administração de tulatromicina na dose metafilática (2,5 mg/Kg) ao 

nascimento influenciou na microbiota de bezerras recém-nascidas, observando-se 

diminuição da população de bactérias simbióticas (Lactobacillus e Bifidobacterium) e 

aumento tardio da população de Escherichia coli nas fezes das bezerras. 
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CAPÍTULO 3 - INFLUÊNCIA DO USO PRECOCE DE ANTIMICROBIANO NO 

PERFIL INFLAMATÓRIO DE BEZERRAS HOLANDESAS NO 

PRIMEIRO MÊS DE VIDA 
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13 INTRODUÇÃO 

 

 

 A placenta dos bovinos do tipo sineptéliocorial não permite a transferência de 

anticorpos maternos para o feto durante a gestação, levando ao nascimento de 

bezerros hipogamaglobulinêmicos. A proteção conferida ao feto no ambiente uterino 

estéril, não permite que ocorra estímulo antigênico externo neste período, desta 

forma os fetos não tem chances de desenvolver uma resposta imune adaptativa. Ao 

nascer são expostos a numerosos microorganismos e para sobreviver o animal 

recém-nascido terá que ser capaz de controlar a invasão microbiana (CHASE et al., 

2008; MEGANCK et al., 2014;  MEGANCK, 2015). 

 Bezerros recém-nascidos apresentam sistema imune deficiente, a formação e 

maturação dos seus componentes irão completar-se mais tardiamente. Além disso, 

ao nascimento os bezerros estão sobre o efeito do cortisol em decorrência do 

estresse materno-fetal que ocorre no momento do parto e possui impacto no status 

imune dos recém-nascidos. Os corticosteróides têm um efeito supressivo na 

resposta imune inata dos bezerros, levando a diminuição na fagocitose e na 

atividade bactericida dos neutrófilos e macrófagos (BARRINGTON; PARISH, 2001; 

CHASE et al., 2008; CORTESE, 2009). 

 Esses fatores tornam os bezerros vulneráveis a infecções principalmente no 

primeiro mês de vida. A diarréia neonatal é responsável pela maior parte da 

morbidade e mortalidade em bezerros, contabilizando > 50% do total de óbitos 

(GOMEZ et al., 2017). Muitos agentes podem estar associados aos casos de 

diarreia, de acordo com Meganck et al. (2014),  Mawly et al. (2015) e Megank et al. 

(2015) os principais são: Escherichia coli enterotoxigênica, rotavírus, coronavirus e 

Cryptosporidium parvum. Diante de tantos desafios os bezerros precisam ser 

capazes de controlar a invasão microbiana e responder rapidamente aos estímulos. 

 Durante o processo de colonização intestinal os componentes bacterianos têm 

a importante função de modular as respostas imunes inatas (SATOKARI et al., 

2009). A colonização intestinal após o parto e a exposição a bactérias intestinais são 

considerados um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento imunológico 

intestinal. Além disso, bactérias simbióticas que se estabelecem no intestino logo 

após o nascimento como as bifidobactérias, possuem um efeito imunoestimulador, 
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sendo importante nos processos iniciais do desenvolvimento do sistema imune 

(HEINRICHS et al., 2003; SATOKARI et al., 2009; MARTIN et al., 2012; 

FERNÁNDEZ et al., 2013). 

 Já é um consenso que a dinâmica da colonização intestinal e populações 

bacterianas de humanos e animais podem ser alteradas drasticamente com o uso de 

antimicrobianos (GRONLUND et al., 2000; EDRINGTON et al., 2012; OULTRAM et 

al., 2015; PEREIRA et al., 2016). Nos últimos anos a metafilaxia, principalmente 

para doenças do trato respiratório, tem sido utilizada em larga escala em bezerreiros 

leiteiros e confinamentos com o objetivo de melhorar a sanidade, aumentar o 

desempenho dos animais e diminuir a mortalidade em animais de alto risco 

(STANTON et al., 2013; IVES et al., 2015).  

 Além da ação indireta dos antimicrobianos na resposta imune pelo seu efeito 

nas populações bacterianas, tem sido relatado que os macrolídeos possuem 

também um efeito direto na modulação de respostas inflamatórias, pelo seu efeito, 

supressor na migração de neutrófilos, estímulo oxidativo em fagócitos e produção de 

várias citocinas pró-inflamatórias. Esses efeitos têm sido associados à capacidade 

de acumulo de macrólideos em leucócitos polimorfonucleares (CULIC; ERAKOVIC; 

PARNHAM, 2001; ZALEWSKA-KASZUBSKA; GORSKA, 2001).  

 Desta forma a hipótese desta pesquisa é que o uso precoce de antibióticos 

pode causar alterações nas populações bacterianas intestinais comensais e 

simbióticas comprometendo o desenvolvimento do sistema. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o uso metafilático de um macrólido semi-sintético de longa ação 

(tulatromicina) no desenvolvimento da resposta imune em bezerras Holandesas do 

nascimento aos 30 dias de vida. 
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14 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, protocolo nº 2596070715. 

 

 

14.1MANEJO E SELEÇÃO DAS BEZERRAS RECÉM-NASCIDAS 

 

 

Para a escolha da fazenda inicialmente realizamos uma visita em algumas 

propriedades da região para encontrar a fazenda que melhor se encaixasse nos 

nossos critérios de inclusão que incluíam o manejo da vaca durante o parto (partos 

em baias de parição e assistidos), higiene da baia de parição, manejo do colostro 

(qualidade e quantidade adequada), aleitamento com leite pasteurizado e sem 

antibióticos, higiene das baias maternidade e bezerreiro, e bezerreiro com gaiolas 

individuais. As bezerras desta pesquisa eram oriundas de fazenda comercial de alta 

produção, localizada no município de Descalvado – São Paulo. A colheita de 

amostras foi realizada entre maio e julho de 2016. 

Durante este período, a equipe permanecia na fazenda de segunda à quinta-

feira para acompanhamento dos partos ocorridos durante o dia, sendo os partos 

noturnos assistidos pelos colaboradores da fazenda. As vacas que estavam 

próximas a data prevista do parto ou que apresentavam sinais prodrômicos do parto 

eram transferidas do piquete pré-parto para baias maternidade com cama de areia 

onde permaneciam até o momento da parição  

Após o parto, as vacas eram ordenhadas com ordenhadeira mecânica do tipo 

balde ao pé ainda nas baias de parição. Antes da ordenha os tetos eram limpos com 

solução clorada e secos com papel toalha individual. Todo o colostro coletado era 

avaliado quanto a sua qualidade imunológica pela avaliação indireta da 

concentração de imunoglobulinas do colostro por meio do colostro balls e 

refratômetro Brix.  
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Para avaliação do colostro através do colostro balls18 as 3 bolas verdes, 1 

laranja e 2 vermelhas com diferentes densidades foram adicionadas em um 

recipiente contendo 2 litros de colostro, em seguida, realizou-se a leitura observando 

quais bolas flutuaram para a superfície: apenas bolas vermelhas e laranja= indicativo 

de colostro de má qualidade com densidade igual ou abaixo de 1035; bolas 

vermelhas, laranja e uma verde= colostro de boa qualidade com densidade de 1045; 

bolas vermelhas, laranja e duas verdes= colostro de ótima qualidade com densidade 

de 1060 e bolas vermelhas, laranja e três verdes= colostro de ótima qualidade com 

densidade de 1075. Somente colostro com densidade igual ou maior que 1045 foi 

utilizado para a colostragem dos bezerros conforme recomendações do fabricante. 

A determinação do índice BRIX foi realizada utilizando-se refratômetro óptico 

BRIX19 com escala entre 0 a 32%. Foi adotado o ponto de corte equivalente a 21% 

para distinguir colostro com baixa ou boa qualidade (>50mg/mL de IgG) como 

descrito por Quigley et al. (2013). 

Logo após o nascimento as bezerras eram separadas das vacas e 

transferidas para baias de transição, onde era realizada a cura o umbigo e 

colostragem utilizando mamadeira. 

A colostragem das bezerras era realizada logo após seu nascimento o mais 

rápido possível, sendo a primeira mamada fornecida no máximo após seis horas do 

nascimento. A segunda alimentação era realizada geralmente com um intervalo de 6 

horas da primeira mamada de acordo com a necessidade do bezerro. Era fornecido 

para as bezerras 10% do peso vivo de colostro preferencialmente fresco, e na 

ausência deste utilizava-se colostro refrigerado em geladeira (2 a 8ºC) ou congelado. 

O colostro congelado ficava armazenado em sacos plásticos em freezer e quando 

havia a necessidade de ser utilizado era descongelado lentamente em banho-maria 

a 37C.  

Após o uso as mamadeiras e bicos eram lavadas com água quente e 

detergente para retirar toda a gordura, após o enxágue eram colocadas em um 

recipiente contento aproximadamente 10 litros de água e 2 colheres de sopa de 

água sanitária. Antes do uso eram enxaguadas com água. 

 A cura do umbigo foi realizada logo após o nascimento pela imersão completa 

do cordão umbilical em recipiente contendo Umbicura (Pec®) por 1 minuto e meio, 

                                            
18Ms colostro balls, Nutri Support©, 3705010 
19 Modelo 300001; SperScientific, Scottsdale, AZ 
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repetindo-se o processo após 12 horas. Repetiu-se este processo duas vezes ao dia 

até a mumificação completa do cordão umbilical que ocorria por volta dos 8 a 10 

dias de vida das bezerras. 

 As bezerras permaneceram nas baias de transição próximas a maternidade 

por aproximadamente três dias, recebendo apenas o colostro e leite de transição na 

mamadeira, era oferecido em torno de 3 litros de leite de transição por mamada 

proveniente de pool de leite de vacas que estavam 1 a 5 dias no pós-parto. Após 

este período, as bezerras eram transferidas para o bezerreiro onde permaneciam 

até o desmame. No bezerreiro as bezerras eram mantidas em baias individuais 

suspensas de metal e madeira com cama de feno e eram alimentadas por meio de 

balde, duas vezes ao dia, com um total de seis litros de leite proveniente das vacas 

pós-parto (1 a 5 dias). Era usado sucedâneo20 para completar o volume de leite 

diário, quando necessário além de ração comercial e água ad libitum. Estes produtos 

não continham antibióticos como promotor de crescimento. Era realizada a 

mochação de todas as bezerras do experimento entre 4 e 6 dias de vida utilizando 

pasta cáustica. 

 

 

14.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Foram selecionadas vinte e seis bezerras hígidas após triagem e estas foram 

distribuídas aleatoriamente em dois grupos compostos por 13 animais: Grupo 1- 

receberam uma dose do antibiótico tulatromicina (2,5 mg/Kg) por via subcutânea até 

doze horas após o nascimento (ATB+); Grupo 2- receberam uma dose de solução 

fisiológica por via subcutânea até doze horas após o nascimento (ATB-). 

 

 

 

 

 

 

                                            
20Natimilk, Auster® 
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14.3 HISTÓRICO CLÍNICO 

 

 

No capítulo 1 desta dissertação está descrito detalhadamente o histórico 

clínico do grupo ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida. As alterações umbilicais 

foram detectadas nos bezerros já no D3-5 e persistiram até o D13-15, o grupo ATB- 

apresentou mais alterações relacionadas à região umbilical e mucosas 

esbranquiçadas relacionadas à anemia do processo inflamatório crônico. Durante 

todo o período experimental foram detectadas treze bezerras com 

broncopneumonia, sendo oito do grupo ATB- e cinco do grupo ATB+. 

A diarreia foi à condição de doença mais frequente observada durante o 

período neonatal, observando-se frequências semelhantes entre os grupos 

experimentais, porém observamos que os animais do grupo ATB+ apresentaram 

maior gravidade dos casos de diarreia, com menores valores de matéria seca. O 

pico máximo de diarreia foi detectado em ambos os grupos no D13-15, a frequência 

de diarreia diminuiu abruptamente no D20-23 com leve aumento no D27-30. A alta 

prevalência de diarreia no D13-15 culminou na redução significativa do ganho de 

peso neste momento. O principal agente etiológico detectado nas fezes dos animais 

apresentando diarreia foi o Cryptosporidium, observou-se também a presença de 

rotavírus nas fezes de alguns animais. 

 

 

14.4 MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

As avaliações e colheitas das amostras de sangue e fezes foram realizadas 

nos seguintes momentos: até doze horas após o nascimento (≤12h); 3-5º dia de vida 

(D3-5); 7-9° dia de vida (D7-9); 13°-15° dia de vida (D13-15); 20-23° dia de vida 

(D20-23); e 27-30° dias pós-nascimento (D27-30).  

 

 

 

 



155 

 

14.5 COLHEITA, PREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

Foram coletadas amostras de sangue das bezerras por meio de punção da 

veia jugular externa, utilizando sistema a vácuo, em tubos sem anticoagulante 

(10mL) e com anticoagulante EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)  (5mL). 

Todas as amostras foram mantidas refrigeradas (18ºC) até o processamento no 

laboratório. 

 Após a chegada ao laboratório foi realizado o esfregaço sanguíneo e 

hemograma por metodologia automática. Um tubo de sangue total com EDTA foi 

mantido refrigerado a 4ºC para posterior realização da imunofenotipagem e outro 

tubo de sangue total com EDTA foi armazenado por no máximo doze horas em 

isopor com gelo em temperatura de aproximadamente 18ºC para análise da 

produção das espécies reativas de oxigênio (ERO’s).  

 Para obter uma temperatura adequada de armazenamento do sangue para as 

amostras destinadas a mensuração da produção de espécies reativas de oxigênio e 

determinar se haveriam mudanças significativas na viabilidade e função celular 

realizamos um piloto, onde coletamos 3 amostras de sangue de cinco animais. As 

amostras foram distribuídas em três grupos. Grupo 1 – amostras processadas até 30 

minutos após a coleta, grupo 2 - amostras armazenadas refrigeradas em geladeira 

(aproximadamente 4ºC), grupo 3 - amostras armazenadas em isopor com 

temperatura de aproximadamente 18ºC. Os resultados estão apresentados no 

apêndice A. 

 Os tubos sem anticoagulante foram centrifugados a 1057 x g durante 10 

minutos para separação do soro. Após este processo o soro foi aliquotado em 

microtubos e armazenados em freezer a -40ºC para posterior determinação da 

haptoglobina e ferro.  
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14.6 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

14.6.1 Hemograma 

 

 

Os componentes hematológicos (hemácias - He, hemoglobina - Hb, 

hematócrito - Hto, Volume Corpuscular Médio - VCM, Hemoglobina Corpuscular 

Média - HCM, Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média - HCM e leucócitos 

totais - Leu foram obtidos por sistema automático21.  

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada por metodologia manual 

observando-se as características morfológicas das células a partir dos esfregaços 

sanguíneos por microscopia óptica no aumento de 1.000x. 

 

 

14.6.2 Eletroforese das proteínas séricas 

 

 

 Para análise das frações protéicas do soro sanguíneo, utilizou-se a técnica de 

eletroforese em fitas de acetato de celulose. Para isso, as amostras foram 

descongeladas à temperatura ambiente e na eventualidade de soro sanguíneo 

lipêmico, realizou-se centrifugação a 1057 x g por 5 minutos a 25ºC.  

 Para o preparo das fitas, realizou-se a hidratação em solução tampão Tris-

veronal por 10 minutos, secagem por meio de papel filtro e aplicação das amostras 

em cada fita, colocando-as na cuba, ligada ao aparelho BioSystems22, composta 

com a mesma solução tampão, havendo a corrida das proteínas por 35 minutos. 

Após este tempo, as fitas foram retiradas do aparelho e colocadas em meio com 

corante Ponceau S, permanecendo por 15 minutos. Em seguida, realizou-se a 

lavagem das fitas para retirada do corante (permanecendo apenas as proteínas 

coradas). Utilizou-se, para tanto, água destilada e ácido acético 5%, seguindo a 

seguinte ordem: 1º água destilada, 2º ácido acético 5%, 3º água destilada, 4º ácido 

acético, 5º água destilada. Após a retirada da água destilada, as fitas receberam 

                                            
21BC 2800Vet® 
22BTS-100 – Eletrophoresispowersupply 
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uma solução de ácido acético 100% com metanol (16 mL de ácido acético para 84 

mL de metanol), na qual permaneceram por 3 minutos, sendo colocadas então em 

uma placa de vidro e permanecendo na estufa a 60ºC por 7 minutos, indo para a 

capela logo após, onde secavam por 24 horas. As fitas de acetato de celulose foram 

analisadas posteriormente no computador. 

 

 

14.6.3 Haptoglobina 

 

 

A concentração da haptoglobina sérica foi feita em quadruplicada. Foi 

avaliada a sua capacidade de ligação às moléculas de meta-hemoglobina. Foi 

utilizada a técnica de Jones & Mould (1984) adaptada por Bastos et al. (2013). Para 

tanto, foi utilizado um soro controle com concentração conhecida de haptoglobina 

(59 mg/dL), sendo a curva padrão preparada em diluição seriada (1:20 a 1:1280, 

partindo do volume inicial de 20 µL). As amostras de soro (10 µL) foram diluídas em 

90 µL de solução fisiológica, sendo adicionados posteriormente 50 µL de solução de 

meta-hemoglobina bovina (30 mg/dL). A placa foi mantida em temperatura ambiente 

e protegida da luz durante 10 minutos, onde foram adicionados 150 µL do substrato 

guaiacol e 50 µL de peróxido de hidrogênio a 0,02 molar, aguardando-se novamente 

dez minutos para a reação. A determinação da concentração da haptoglobina sérica 

foi calculada por regressão linear, após leitura espectrofotométrica da absorbância 

em leitor de microplacas e comprimento de onda de 450 nm (Figura 30). 
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Figura 30 - Placa de 96 poços demonstrando 
as reações obtidas na prova da 
haptoglobina - São Paulo - 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: As duas primeiras colunas se referem 
a diluição seriada com soro padrão (59mg/dL), 
sendo os demais poços preenchidos pelos 
soros em quadruplicatas.A cada teste é 
realizado o branco da amostra. As bezerras 
positivas apresentam uma maior turbidimetria 
como pode ser observado na linha D colunas 3, 
5, 7 e 9. 

 

 

14.6.4 Ferro 

 

 

Alíquotas de soro foram descongeladas em geladeira (overnight), 

homogeneizadas em homogeneizador automático para posterior realização do teste 

em analisador bioquímico automático23. Para a dosagem da concentração de ferro 

foi utilizado kit comercial24 empregando-se a metodologia descrita pelo fabricante. 

 

 

14.6.5 Imunofenotipagem 

 

 

As subpopulações de granulócitos CH138 expressando o marcador CD62L 

foram determinadas pela técnica de citometria de fluxo. 

O fenótipo dos leucócitos foi avaliado utilizando anticorpos monoclonais 

bovinos específicos para receptores de superfície celular associados à diferenciação 

                                            
23 Modelo Daytona, RandoxLaboratoriesLtd., Co. Antrium, UK 
24 Ferro UIBC, Randox®, nº cat. 357599 
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e função celular inata. As concentrações de anticorpos foram padronizadas 

utilizando uma série de diluições, sendo que a maior diluição que apresenta uma 

boa intensidade do sinal de saturação (pico) foi utilizada para cada anticorpo (1:400 

para CH138 e CD62-L e 1:200 para PE e APC). Os anticorpos monoclonais de ratos 

utilizados foram CH138 (um isotipo IgM para identificação de neutrófilos - número do 

catálogo CH138A) e CD62L (um isotipo IgG1 para identificação da L-selectina 

número do catálogo CC32). 

Primeiramente foram transferidos 100 µL de sangue total de cada bezerro 

obtido em tubos com EDTA para tubos de citometria de fluxo25 (12 × 75 mm de 

poliestireno), para cada teste de coloração. A lise dos eritrócitos foi realizada com a 

adição de 900 µL de solução comercial26 (Facslysing) de acordo com a 

recomendação do fabricante. As amostras foram centrifugadas a 4°C, 290 × g 

durante 8 min, o sobrenadante foi descartado e o “pellet” de leucócitos foi 

ressuspendido em 1 mL de Phosphate Buffered Saline (PBS) (Anexo A) e lavadas 

duas vezes por centrifugação como descrito acima. Após a última lavagem as 

células foram co-incubadas com 100 μL de cada anticorpo monoclonal primário 

mouse anti-bovine (Washington State University) por 30 min a 4°C para a marcação 

celular. As células foram lavadas três vezes com PBS como já descrito acima. Em 

seguida as amostras foram incubadas com 100 μL de anticorpo secundário 

específico de isotipo conjugado durante 30 min a 4°C no escuro. O anticorpo de 

detecção específico IgM foi conjugado com APC27 (Allophycocyanin) e o anticorpo 

de detecção específico de IgG1 foi conjugado com rPE28 (Phycoerythrin). 

Finalmente, as células foram lavadas duas vezes como descrito acima, e 

ressuspendidas em 300 μL de PBS estéril frio e reservadas para avaliação das 

fluorescências emitidas nos comprimentos de onda 650-660 nm (APC) e 480 nm 

(PE) em citômetro de fluxo.  

 Para minimizar as reações cruzadas de cores entre os pares de anticorpos de 

detecção foram utilizadas configurações de compensação com o uso de amostras 

coradas com saturação de cor única CH138 e CD62L. A compensação foi definida 

em FL4 contra FL2 para CH138 e em FL2 contra FL4 para CD62L. 

                                            
25Falcon, BD Biosciences, San Jose, CA, EUA 
26 BD Biosciences, San Jose, CA, EUA, nº cat. 349202 
27Invitrogen®, U.S.A. 
28Bencton Dickinson, U.S.A. 
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 As amostras foram analisadas usando o citômetro FacsCalibur®29. Os eventos 

foram adquiridos no citômetro utilizando o software CellQuest30, a dispersão da luz 

foi estabelecida para permitir a inclusão das células de interesse com base em 

tamanho – forward scatter (FSC) e granulosidade – side scatter (SSC).  

  O software de análise da Flowjo31 versão 7.2.5 foi utilizado para analisar as 

populações dentro de cada amostra. Pelo menos 10.000 células foram analisadas 

por amostra. A população de polimorfonucleares foi analisada utilizando o gate e 

confirmada pela expressão de fluorescência específica para células marcadas com 

CH138. Apesar de não termos utilizado marcadores específicos para diferenciar a 

população de células mononucleares utilizamos o gate considerando o tamanho e 

granulosidade das células imagina-se que a maior proporção de monócitos e 

linfócitos grandes (ativados) pertencem a população com maior tamanho e 

granulosidade que chamamos de mononuclear 1, enquanto a população que 

chamamos de mononuclear 2 possivelmente apresenta maior proporção de 

linfócitos. 

 A análise foi realizada utilizando o gate para os granulócitos e mononuclear 2 

em todos os momentos do estudo e para a população mononuclear 1 do D3-5 ao 

D27-30, devido a baixa quantidade de monócitos em bezerros logo após o 

nascimento. A população de polimorfonucleares foi analisada para a expressão de 

fluorescência específica para células marcadas com CH138 e CD62L, enquanto as 

células mononucleares foram analisadas para a expressão de fluorescência 

específica para células marcadas apenas com CD62L (Figuras 31 a 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29Becton Dickinson Immunocytometry Systems®, San Jose, Calif., USA 
30Becton Dickinson Immunocytometry Systems® 
31Treestar Inc., San Carlos, EUA 
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Figura 31 – Distribuição das populações de leucócitos sanguíneos de acordo com o seu 
tamanho (FSC- FowardScatter) e granulosidade (SSC- SideScatter) – São 
Paulo – 2016 

 

                                                                           (a)                                                                     (b) 

 
                                                          (c)                                                                 (d) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 
Legenda: (a) Distribuição dos leucócitos sanguíneos; (b) seleção da população de 
granulócitos; (c) seleção da população mononuclear 1; (d) seleção da população 
mononuclear 2. 
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Figura 32 – Compensação das fluorescências FL2 vs. FL4 utilizando-se o anticorpo 
monoclonal mouse anti-bovine CH138 – São Paulo – 2016 

 

                                                                             (a)                                                                      (b) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 

 

 

Figura 33 - Compensação das fluorescências FL2 vs. FL4 utilizando-se o anticorpo 
monoclonal mouse anti-bovine CD62L – São Paulo – 2016 

 

                                                             (a)                                                                    (b) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 
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Figura 34- Ensaio para a determinação da proporção de granulócitos CH138+ expressando o 
receptor CD62L+ – São Paulo – 2016 

 
(a)        (b)   (c) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 
Legenda: (a) histograma demonstrando a população de granulócitos positiva para o marcador 
CH138 (FL4+); (b) histograma demonstrando a população de granulócitos CH138+ expressando o 
receptor CD62L+ (FL2+); (c) plotagem dos granulócitos expressando os marcadores 
CD62L+CH138+ no quadrante duplo positivo (Q2). 

 

 

Figura 35 – Proporção de células da população mononuclear 1 expressando da L-selectina 
(CD62L+) – São Paulo – 2016 

 

                                                                           (a)                                                                    (b) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 
Legenda: (a) histograma demonstrando a população de células mononucleares 1 CD62L+ (FL2+); (b) 
seleção da população de células mononucleares 1 positivas para CD62L+ (FL2+). 
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Figura 36 – População células da população mononuclear 2 expressando o receptor L-
selectina (CD62L+) presente nos linfócitos – São Paulo – 2016 

 

(a)                                                                        (b) 

Fonte: (MARTIN, C. C., 2016). 

Legenda: (a) histograma demonstrando a população de células mononucleares 2 CD62L+ (FL2+); (b) 
seleção da população de células mononucleares 2 positivas para CD62L+ (FL2+). 

 

 

14.6.6 Produção de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) 

 

 

 A avaliação da função de neutrófilos foi realizada técnica de 

quimioluminescência. Foram adicionados 3 mL de sangue com EDTA em tubos 

estéreis, o sangue foi lisado pela adição de 6 mL da solução de lise Tris-cloreto 

amônia, e posteriormente incubadas durante 30 minutos em estufa a 37°C. Após a 

incubação, os tubos foram centrifugados em 290 × g por 10 minutos, em seguida, as 

células foram lavadas em 5 mL de PBS por duas vezes a 290 × g por 5 minutos. 

Após a última lavagem, o "pellet" de leucócitos celular foi diluído em 1 mL de meio 

de cultivo celular RPMI1640 sem fenol vermelho32 suplementado com 10% de soro 

fetal33 inativado pelo calor e 2 mM L-glutamina sendo posteriormente avaliadas 

quanto a sua viabilidade pela prova de exclusão de Azul de Tripan (Anexo B) (Figura 

37). Posteriormente, foram pipetados 50 µL da suspensão celular mais 450 µL de 

Azul de Tripan solução uso (1:10). Foram pipetados 10 µL desta mistura na câmara 

de Neubauer, contando-se o número de células vivas e mortas em um quadrante da 

                                            
32Sigma-Aldrich,  St. Louis, MO, catálogo nº cat. 7509 
33Hyclone, Logan, UT, nº cat. G6392 
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câmara34. Posteriormente, a suspensão celular foi ajustada para 3x106 células/mL. 

 

 

Figura 37 - Avaliação da viabilidade celular pela prova de exclusão 
de Azul de Trypan - São Paulo - 2016 

 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: Setas pretas representam leucócitos não corados com 
Azul de Trypan e considerados vivos; as setas vermelhas mostram 
leucócitos impregnados com o corante e considerados mortos. 

 

 

Foram adicionados na coluna 1 e 2 da placa estéril de 96 poços35, em 

quadruplicatas, 100 µL de meio de cultivo celular (RPMI-1640 sem fenol vermelho 

suplementado), nas colunas 3 e 4 foram adicionados 100 µL da suspensão celular 

ajustada da primeira amostra,  as outras colunas foram sendo preenchidas com as 

amostras seguintes. Foram adicionados 10 µL de PMA36 (Phorbol12-Myristate 13-

Acetate) nas colunas pares, exceto na coluna número dois. Por fim, foram 

adicionados 10 µL de DHR-12337 (Dihydrorhodamine-123) em todos os poços, 

exceto na coluna contendo apenas meio de cultivo celular (Quadro 6). 

                                            
34 Número de células vivas/quadrante x Fator de diluição x fator da Câmara de Neubauer (104) x  
diluição Azul Trypan 
3596-well flat bottomplate, Corning® Costar®, nº cat. 3585 
36P8139, Merck Millipore, Darmstadt, Germany, Sigma®  
37R22420, Molecular Probes® 
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Quadro 6 – Layout da placa usada para a realização dos ensaios para a avaliação da produção de 
espécies reativas de oxigênio (ERO’s) pelos fagócitos do sangue - São Paulo - 2016 

 1 2 3 4 5 - 12 

A Meio Meio + DHR123 Célula1 + DHR123 Célula1 + PMA + DHR123 - 

B Meio Meio + DHR123 Célula1 + DHR123 Célula1 + PMA + DHR123 - 

C Meio Meio + DHR123 Célula1 + DHR123 Célula1 + PMA + DHR123 - 

D Meio Meio + DHR123 Célula1 + DHR123 Célula1 + PMA + DHR123 - 

E - - - - - 

F - - - - - 

G - - - - - 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: Meio: 100µL de RPMI-1640 sem fenol vermelho suplementado; Meio + DHR123: 100µL de 
RPMI-1640 sem fenol vermelho suplementado + 10µL de DHR-123 (Dihydrorhodamine-123); Célula + 
DHR123: 100µL de suspensão celular + 10µL de DHR-123 (Dihydrorhodamine-123); Célula + PMA + 
DHR123: 100µL de suspensão celular + 10µL de DHR-123 (Dihydrorhodamine-123) + 10µL de PMA 
(Phorbol Myristate Acetate). 

 

 

As placas foram mantidas em estufa de CO2
38

 por 2 horas a 37°C e 

posteriormente avaliadas quanto a emissão da fluorescência em aparelho de 

quimioluminescência39 no Laboratório de Farmacologia dos Peptídeos Intracelulares 

do Instituto de Ciências Biomédicas I. 

 

 

14.7 ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa estatístico SPSS 

19.0 (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.).  

As variáveis que apresentaram valores quantitativos foram avaliadas quanto à 

distribuição em relação à curva gaussiana pelo teste de Shapiro-Wilk. Alguns dados 

não apresentaram distribuição normal e foram submetidos a uma transformação por 

log10, raiz quadrada ou inversa para verificar a possibilidade de realizar uma análise 

paramétrica. 

Os dados paramétricos estão representados pelas medidas de média e 

desvio padrão e foi utilizado o teste T de Student para amostras independentes na 

                                            
38Sanyo CO2 Incubator; Sanyo, Osaka, Japan 
39SpectraMax® M5,Molecular Devices, Sunnyvale, CA USA 
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comparação dos valores obtidos no grupo ATB- e grupo ATB+ em cada momento. A 

análise no tempo (≤12h ao D27-30) foi avaliada por cálculos de one-way ANOVA 

para medidas repetidas no tempo dentro do mesmo grupo com teste post hoc de 

Tukey. No caso onde ocorreram as transformações, o p apresentado nas tabelas diz 

respeito aos testes relacionados com os valores transformados, enquanto os valores 

descritos são reais. As variáveis não paramétricas foram representadas pela 

mediana, intervalo quartiliano, valores mínimos e máximos, a comparação entre os 

grupos foi realizada pelo teste de Mann-Whitney. 

Os dados qualitativos (escores e presença de doenças) foram apresentados 

em valores absolutos e freqüências e a comparação entre os grupos foi realizada 

utilizando-se o teste de Qui-quadrado.  

 As análises foram consideradas significativas quando P≤0,05 (*) e tendência 

quando p estava entre >0,05 e < 0,1 (†). 
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15 RESULTADOS 

 

 

Este trabalho avaliou a influência da utilização precoce de antibiótico na 

resposta imune inata de bezerras Holandesas durante o primeiro mês de vida. 

 

 

15.1 ERITROGRAMA 

 

 

Os valores médios e desvios padrão para os componentes do eritrograma 

estão apresentados na tabela 13 e figura 38. 

Os valores médios de He foram semelhantes entre os grupos ATB- e ATB+ 

(P≥0,236), de acordo com o teste T de Student. A análise no tempo detectou 

tendência para diminuição no número de hemácias das 12 após o nascimento ao 

D7-9, observando-se aumento gradual nos momentos subsequentes apenas nas 

bezerras ATB- (P=0,070). Oscilações semelhantes foram observadas no grupo 

ATB+, porém sem diferenças detectáveis (P=0,222). 

Os valores médios de Hb foram semelhantes entre os grupos ATB- e ATB+, 

exceto no D3-5, onde observou-se uma tendência no teste T de Student para 

maiores valores no sangue das bezerras que receberam uma dose tulatromicina ao 

nascimento (P=0,071). O perfil no tempo revelou diminuição gradual dos teores de 

Hb nos grupos ATB+ (P=0,005) e ATB- (P=0,011). 

Os valores médios de Hto foram semelhantes entre os grupos ATB- e ATB+ 

(P≥0,359), segundo o teste T de Studen. A análise no tempo revelou queda gradual 

dos valores no 1o mês de vida no grupo ATB+ (P=0,001) e ATB- (P=0,001). 

Não foi possível observar diferenças na comparação entre os grupos para os 

índices hematimétricos, exceto para maiores valores de CHCM no ATB+ em relação 

ao ATB- no D3-5 (P=0,057). A análise no tempo demonstrou diminuição progressiva 

dos valores médios do VCM e HCM em ambos os grupos no 1o mês de vida. Os 

valores médios do CHCM também apresentaram variações no tempo detectadas 

pela ANOVA no grupo ATB+ (P=0,001) e ATB- (P=0,000), observando-se aumento 

gradual nos valores das 12 após o nascimento até o D27-30 em ambos os grupos 

experimentais. 
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Tabela 13 -  Valores médios e desvios-padrão para as variáveis hemácias (He), hemoglobina 
(Hb), hematócrito (Hto), volume corpuscular médio (VCM) (fl), para hemoglobina 
corpuscular média (HCM) (pg) e concentração de hemoglobina corpuscular média 
(CHCM) (g/dL) em bezerras ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo – 
2016 

Parâmetros Grupos ≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 P 

He 
(x106/µL) 

ATB -  6,8±1,1 6,1±1,8 6,0±1,1 6,2±0,9 6,8±0,9 6,7±0,9 0,070† 

ATB + 7,2±1,3 6,4±1,2 6,3±1,2 6,7±1,1 6,7±1,0 7,0±0,8 0,222 

P 0,590 0,307 0,367 0,236 0,852 0,431   

Hb (g/dL) 

ATB -  10,0±1,5a 8,1±2,3ab 8,4±1,7ab 7,8±1,9b 7,67±1,5b 7,6±1,5b 0,011* 

ATB + 10,4±1,9a 9,4±2,3ab 8,9±2,0ab 8,4±2,1b 8,1±1,8b 8,0±1,5b 0,005* 

P 0,469 0,071† 0,394 0,293 0,393 0,540   

Hto (%) 

ATB -  31,8±4,9a 26,7±9,2ab 25,1±5,4ab 23,3±5,3b 22,9±4,4b 22,3±4,8b 0,001* 

ATB + 32,6±6,0a 27,7±6,5ab 26,6±6,1ab 25,3±6,3b 24,1±5,5b 23,2±4,6b 0,001* 

P 0,660 0,384 0,473 0,359 0,542 0,567   

VCM (fl) 

ATB -  47,0±5,2a 43,5±4,8ab 42,1±2,6b 37,4±4,1c 33,8±3,1c 32,9±3,5c 0,000* 

ATB + 45,7±3,0a 43,0±2,7ab 41,8±1,9b 37,5±3,9c 35,6±3,0cd 32,9±3,6d 0,000* 

P 0,452 0,759 0,786 0,985 0,143 0,986   

HCM (pg) 

ATB -  14,8±1,4a 14,3±1,7a 14,1±0,7a 12,3±1,7b 11,2±1,2b 11,1±1,1b 0,000* 

ATB + 14,6±1,2a 14,5±1,0a 14,1±0,7ª 12,5±1,6b 11,9±0,9bc 11,1±1,1c 0,000* 

P 0,741 0,743 0,906 0,758 0,088† 0,962   

CHCM 
(g/dL) 

ATB -  31,5±1,1a 32,8±1,3ab 33,5±0,8b 32,8±1,2ab 33,3±1,3b 33,9±1,1b 0,000* 

ATB + 32,0±2,0a 33,7±1,1b 33,8±0,9b 33,4±1,2ab 33,7±1,0b 34,0±0,6b 0,001* 

P 0,496 0,057† 0,523 0,260 0,430 0,877   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student 
ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma linha 
demonstram diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 38 - Valores médios para hemácias (x106/µL), hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), 
volume corpuscular médio (VCM) (fl), para hemoglobina corpuscular média (HCM) 
(pg) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) (g/dL) em 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 
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As frequências de anemias e as suas classificações morfo-tintorias nos 

grupos ATB+ e ATB- estão apresentadas na tabela 14 e figura 39. A avaliação 

individual dos eritrogramas nos diferentes momentos foi realizada para a detecção 

das anemias, de acordo com os valores de referência estabelecidos por Brun-

Hansen; Kampen; Lund (2006). A frequência de anemias foi maior no grupo ATB- 

(61,5%) que o ATB+ (15,4%) no D3-5 (P=0,016). 

O tipo de anemia apresentada pelos animais do experimento variou entre os 

momentos e entre os grupos. Até as 12 após o nascimento foi possível observar 

apenas uma bezerra de cada grupo apresentando anemia normocítica 

normocrômica, entretanto no D3-5 observou-se maior frequência de anemias 

predominantemente normocítica normocrômica (38,5%) e normocítica hipocrômica 

(23,1%) no ATB- em relação ao grupo ATB+ que apresentou apenas animais com 

anemia normocítica normocrômica (15,4%) (P=0,038). Nos momentos entre D7-9 ao 

D20-23, as bezerras de ambos os grupos apresentaram frequências de anemias 

semelhantes (P≥0,185). No D27-30, observou-se frequências de anemias 

semelhantes, porém com diferentes perfis morfo-tintoriais, no qual as bezerras 

anêmica do ATB- e ATB+ apresentaram microcítica normocrômica (23,1%) e 

microcítica hipocrômica (23,1%), respectivamente (P=0,050). 
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Tabela 14 – Valores relativos (absolutos) da interpretação individual dos eritrogramas de bezerras 
Holandesas recém-nascidas ATB- e ATB+, de acordo com os valores estabelecidos para 
bezerras por faixa etária por BRUN-HANSEN; KAMPEN; LUND (2006) - São Paulo – 2016 

Anemia 
≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + 

Ausente 
92,3% 
(12/13) 

92,3% 
(12/13) 

38,5% 
(5/13) 

84,6% 
(11/13) 

53,8% 
(7/13) 

76,9% 
(10/13) 

61,5% 
(8/13) 

61,5% 
(8/13) 

69,2% 
(9/13) 

84,6% 
(11/13) 

76,9% 
(10/13) 

76,9% 
(10/13) 

Presente 
7,7% 
(1/13) 

7,7% 
(1/13) 

61,5% 
(8/13) 

15,4% 
(2/13) 

46,2% 
(6/13) 

23,1% 
(3/13) 

38,5% 
(5/13) 

38,5% 
(5/13) 

30,8% 
(4/13) 

15,4% 
(2/13) 

23,1% 
(3/13) 

23,1% 
(3/13) 

P 1,000 0,016* 0,216 1,000 0,352 1,000 

Classificação 
das anemia 

≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + ATB - ATB + 

Normocítica 
normocrômica 

7,7% 
(1/13) 

7,7% 
(1/13) 

38,5% 
(5/13) 

15,4% 
(2/13) 

7,7% 
(1/13) 

7,7% 
(1/13) 

7,7% 
(1/13) 

15,4% 
(2/13) 

0,0% 
(0/13) 

7,7% 
(1/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

Normocítica 
hipocrômica 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

23,1% 
(3/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

15,4% 
(2/13) 

7,7% 
(1/13) 

0,0% 
(0/13) 

7,7% 
(1/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

Macrocítica 
normocrômica 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

38,5% 
(5/13) 

15,4% 
(2/13) 

0,0% 
(0/13) 

7,7% 
(1/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

Microcítica 
normocrômica 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

15,4% 
(2/13) 

0,0% 
(0/13) 

23,1% 
(3/13) 

0,0% 
(0/13) 

Microcítica 
hipocrômica 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

15,4% 
(2/13) 

7,7% 
(1/13) 

15,4% 
(2/13) 

0,0% 
(0/13) 

0,0% 
(0/13) 

23,1% 
(3/13) 

P 1,000 0,038* 0,404 0,736 0,185 0,050* 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-quadrado. 

 

 

Figura 39 – Frequência de bezerras Holandesas anêmicas 
dos grupos ATB- e ATB+ no primeiro mês de 
vida - São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 
mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: animais que 
receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento. * diferença entre os grupos (p<0,05), † tendência 
entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Qui-quadrado. 
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15.2 FERRO 

 

 

Os valores médios e desvio padrão da concentração de ferro sérico para 

bezerras ATB- e ATB+ estão dispostos na tabela 15 e figura 40. 

As concentrações médias de ferro apresentaram tendência para maiores 

valores no ATB + em relação ao ATB- no D3-5 (P=0,051). A análise no tempo pela 

ANOVA e post hoc Tukey demonstrou variações semelhantes entre os grupos no 

tempo. Observou-se pico máximo de ferro para ambos os grupos até as 12 horas 

após o nascimento (ATB- =14,43±8,82 µM/L e ATB+ =15,06±8,88 µM/L), 

observando-se diminuição gradual dos valores até o D27-30 (ATB- =3,9±2,01 µM/L, 

P=0,000; ATB+ =3,95±2,52 µM/L, P=0,000). 

 

 

Tabela 15 - Valores médios de ferro (µM/L) no soro de bezerras 
Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- 
São Paulo – 2016 

M(s) 
Ferro (µM/L) 

ATB - ATB + P 

≤12h 14,43±8,82a 15,06±8,88a 0,570 

D3-5 5,13±1,61ab 7,68±3,68ab 0,051† 

D7-9 4,45±2,21b 5,07±3,44bc 0,735 

D13-15 4,26±2,93b 6,39±6,71bc 0,603 

D20-23 4,46±3,32b 5,33±4,83bc 0,594 

D27-30 3,9±2,01b 3,95±2,52c 0,781 

P 0,000* 0,000* 
 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) 
até doze horas após o nascimento; ATB-: animais que receberam 
solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica 
diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os 
grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student ou diferenças entre 
os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas 
na mesma linha demonstram diferença entre os momentos dentro 
de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 40 - Valores médios de ferro (µM/L) no soro de 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro 
mês de vida- São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 
mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: animais 
que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † 
Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste 
T de student. 

 

 

15.3 LEUCOGRAMA 

 

 

Os valores médios e desvios padrão dos valores absolutos de leucócitos 

totais (Leu), neutrófilos (Neu) e linfócitos (Linf) estão apresentados na tabela 16 e 

figura 41. 

Os valores absolutos de leucócitos foram semelhantes entre os grupos 

experimentais (P≥0,171). As bezerras ATB- e ATB+ apresentaram pico máximo de 

leucócitos totais até as 12 horas após o nascimento, observando-se diminuição dos 

valores nos momentos subsequentes. No D13-15 e D20-23 detectou-se os menores 

valores médios para os leucócitos nos grupos ATB- e ATB+, respectivamente.  

Em relação aos valores relativos (%), pôde-se observar maiores valores de 

Neu no grupo ATB- até 12 horas após o nascimento (P=0,005) e D7-9 (P=0,009). Ao 
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contrário, os valores de Linf (%) foram menores no ATB- quando comparados ao 

ATB+ até 12 horas após o nascimento (P=0,005) e D7-9 (P=0,018).  

Os valores absolutos de Linf (x103/µL) foram semelhantes entre os grupos 

ATB- e ATB+, entretanto as bezerras ATB- apresentaram maiores valores médios de 

Neu no D7-9 (P=0,013). Foi possível observar também uma tendência no primeiro 

momento (≤12h) para maiores valores de Neu (P=0,057) e menores valores de Linf 

absolutos (P=0,083) no grupo ATB- em relação ao ATB+. O grupo ATB+ também 

apresentava tendência para maiores valores absolutos de linfócitos no D13-15 

(P=0,061). 

A análise no tempo pela ANOVA e post hoc Tukey demonstraram diminuição 

no número de Leu das ≤12h ao D20-23, seguida por aumento no D27-30 (P= 0,023) 

apenas no ATB+. O número de Leu no ATB- não apresentaram oscilações 

(P=0,257). O número de neutrófilos e linfócitos absolutos (x103/µL) mostrou padrão 

inverso ao longo do tempo, observando-se diminuição dos Neu e aumento dos Linf 

do primeiro momento (≤12h) ao último (D27-30) no ATB- e ≤12h ao D20-23 no 

ATB+. O grupo ATB+ apresentou aumento no número absoluto de Neu do D20-23 

ao D27-30. 
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Tabela 16 - Valores médios e desvios-padrão dos valores de leucócitos totais (103/µL), valores 
relativos (%) e absolutos (103/µL) de neutrófilos e linfócitos de bezerras ATB- e ATB+ no 
primeiro mês de vida - São Paulo – 2016 

Parâmetros Grupos ≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 P 

Leucócitos 
Totais 

(103/µL) 

ATB - 9,9±2,9 7,7±2,7 9,4±2,5 7,6±2,5 8,7±3,9 8,2±2,7 0,257 

ATB + 9,0±2,8ab 6,3±2,1a 7,9±2,1ab 8,9±2,6ab 7,1±2,3a 9,3±3,1b 0,023* 

P 0,394 0,300 0,290 0,171 0,331 0,686 
 

Neutrófilos 
(%) 

ATB - 74,4±6,4a 46,7±18,5b 54,2±16,1b 37,6±12,6b 39,2±13,9b 46,3±15,1b 0,000* 

ATB + 61,4±12,9a 48,2±18,8ab 37,3±13,8b 37,3±15,5b 36,5±10,8b 43,1±16,8b 0,000* 

P 0,005* 0,835 0,009* 0,962 0,584 0,622 
 

Neutrófilos 
(103/µL) 

ATB - 7,5±2,4a 3,9±1,6b 5,2±2,3ab 2,7±1,6b 3,7±3,0b 4,1±3,3b 0,000* 

ATB + 5,6±2,6a 3,2±2,1ab 3,0±1,3a 3,5±2,0a 2,6±1,1b 4,3±2,6a 0,023* 

P 0,057† 0,159 0,013* 0,313 0,457 0,668 
 

Linfócitos 
(%) 

ATB - 23,0±7,4a 44,2±14,6b 43,6±16,4b 61,6±13,0c 59,1±12,6bc 52,0±14,4bc 0,000* 

ATB + 36,5±13,4a 47,6±19,3ab 56,2±6,9b 61,2±14,7b 62,1±12,6b 54,5±18,3b 0,000* 

P 0,005* 0,619 0,018* 0,950 0,558 0,702 
 

Linfócitos 
(103/µL) 

ATB - 2,4±0,9a 3,3±1,6b 3,7±1,7ab 4,2±0,8b 4,7±1,4b 4,0±1,9b 0,007 

ATB + 3,2±1,2ac 2,9±1,2a 4,5±1,4abc 5,3±1,8bd 4,4±1,6ad 4,8±1,5cd 0,000* 

P 0,083† 0,469 0,360 0,061† 0,582 0,268 
 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student 
ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma linha 
demonstram diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 41 - Valores médios dos valores de leucócitos totais (103/µL), valores relativos (%) e 
absolutos (103/µL) de neutrófilos e linfócitos de bezerras Holandesas ATB- e ATB+ 
no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 
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Os variáveis monócitos, eosinófilos e basófilos apresentaram valores 

reduzidos nos diferentes momentos avaliados, além disso, não apresentaram 

distribuição normal (dados não paramétricos). Assim, optou-se pela apresentação 

descritiva dos dados em mediana e valores mínimos e máximos (Tabela 17). 

Não foi possível observar diferença estatística entre os grupos para nenhum 

dos parâmetros avaliados em nenhum dos momentos do estudo. 

 

 

Tabela 17 - Valores absolutos (103/µL) e relativos (%) das medianas, valores mínimos e 
máximos das variáveis monócitos, eosinófilos e basófilos no sangue de bezerras 
Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo - 2016 

Valores absolutos (103/µL) 

Variáveis 
≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 

ATB- ATB+ ATB- ATB+ ATB- ATB+ ATB- ATB+ ATB- ATB+ ATB- ATB+ 

Monócitos 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,14 0,15 0,40 0,34 0,30 3,63 0,17 0,27 0,18 0,07 0,15 0,30 

P 0,875 0,762 0,710 0,713 0,266 0,451 

Eosinófilos 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,62 0,11 0,20 0,13 0,15 0,16 0,23 0,00 0,50 0,12 0,18 0,12 

P 0,875 0,628 0,131 0,133 0,945 0,862 

Basófilos 

Mediana 0,12 0,04 0,09 0,14 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,31 0,42 0,99 0,60 0,23 0,50 0,30 0,41 0,13 0,15 0,15 0,21 

P 0,540 0,623 0,820 0,178 0,225 0,786 

Valores relativos (%) 

Monócitos 

Mediana 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 3,00 4,00 5,00 5,00 7,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

P 0,879 0,764 0,574 0,852 0,337 0,857 

Eosinófilos 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 0,00 10,00 1,00 3,00 1,00 

P 0,353 0,885 0,149 0,133 0,826 0,743 

Basófilos 

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 3,00 4,00 5,00 7,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

P 0,629 0,268 0,552 0,163 0,211 0,726 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste de Mann-Whitney. 



179 

 

15.4 BIOQUÍMICA E ELETROFORESE DAS PROTEÍNAS SÉRICAS 

 

 

Os valores médios e desvios padrão da proteína total, albumina, alfa-

globulina, beta-globulina e gama-globulina durante o primeiro mês de vida estão 

dispostas na tabela 18 e figura 42. 

Os valores da proteína total apresentaram perfil semelhante nos dois grupos 

com pico máximo no D3-5 (ATB-=11,60±2,64; ATB+=11,37±2,17 g/dL) e os menores 

valores até 12 horas após o nascimento (ATB-=6,01±1,43; ATB+=5,52±1,13 g/dL). 

Não foi possível detectar diferença estatística entre os grupos, no entanto 

observamos diferenças entre os momentos em ambos os grupos (P=0,000).  

Com relação a albumina também observamos um perfil semelhante entre os 

grupos, desta forma não foi possível detectar diferença estatística entre os grupos 

em nenhum dos momentos avaliados. Os valores máximos foram observados no D3-

5 (ATB-=2,73±0,72; ATB+=2,79±0,54 g/dL) e os menores valores detectados no 

D13-15 (ATB-=1,49±0,19; ATB+=1,51±0,13 g/dL). A análise no tempo pela ANOVA e 

post hoc Tukey demonstrou variações entre os momentos em ambos os grupos 

(P=0,000). 

A análise no tempo detectou diferenças para os valores de alfa-globulina no 

grupo ATB+ (P=0,000) e ATB- (P=0,001). Observou-se pico no D3-5, seguida por 

queda até o D13-15 e aumento até o D27-30 no ATB-. O grupo ATB+ apresentou 

aumento do primeiro momento de coleta (≤12h) ao D3-5, seguido de queda no D7-9 

ao D13-15, pico no D20-23 e uma leve diminuição no D27-30. Não foi possível 

detectar diferença estatística entre os grupos em nenhum dos momentos estudados.  

O grupo ATB+ apresentou maiores concentrações séricas (1,38±0,16 g/dL) de 

beta-globulina no D13-15 (P=0,057) em relação ao ATB- (1,17±0,33 g/dL). A análise 

no tempo revelou diferença entre os momentos para os dois grupos (P=0,000) com 

maiores valores médios para a beta-globulinano D3-5 em ambos os grupos (ATB-

=2,32±0,41 g/dL e ATB+=2,46±0,76 g/dL) enquanto os menores valores foram 

observados até 12 horas após o nascimento para o grupo ATB+ (1,21±0,33 g/dL) e 

no D13-15 para o grupo ATB- (1,17±0,33g/dL). 

Com relação a gama-globlina foi possível observar uma tendência (P=0,069) 

no D13-15 com maiores valores nos animais do grupo ATB+ (2,25±0,28 g/dL) 

quando comparado ao grupo ATB- (1,95±0,47 g/dL). A análise no tempo demonstrou 
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variações entre os momentos em ambos os grupos (P=0,000), sendo que os 

maiores valores foram observados para ambos os grupos no D3-5 (ATB-=4,71±1,35 

g/dL e ATB+=4,68±1,12 g/dL) e os menores até 12 horas após o nascimento para o 

grupo ATB+ (1,53±0,60 g/dL) e no D27-30 para o grupo ATB- (1,63±0,46 g/dL). 

 

 

Tabela 18 - Valores médios e desvios-padrão dos teores séricos de proteína total (g/dL), albumina 
(g/dL), alfa-globulina (g/dL), beta-globulina (g/dL) e gama-globulina (g/dL) de bezerras 
ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo – 2016 

Parâmetros Grupos ≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 P 

Proteína 
Total 

ATB -  6,01±1,43a 11,60±2,64b 9,64±2,01b 6,37±0,79a 6,60±0,47ª 6,51±0,52a 0,000* 

ATB + 5,52±1,13a 11,37±2,17b 8,41±2,68b 6,44±0,45ª 6,59±0,36ª 6,70±0,44ª 0,000* 

P 0,345 0,811 0,737 0,953 0,963 0,460   

Albumina 

ATB -  1,96±0,58ac 2,73±0,72b 2,30±0,51ab 1,49±0,19c 1,77±0,23ac 1,86±0,33ac 0,000* 

ATB + 1,94±0,60ac 2,79±0,54b 2,12±0,67a 1,51±0,13c 1,70±1,15ac 1,96±0,19ac 0,000* 

P 0,919 0,816 0,478 0,745 0,359 0,332   

Alfa 

ATB -  0,95±0,33a 1,83±0,74b 1,50±0,50ab 1,21±0,28ac 1,43±0,25ab 1,55±0,55bc 0,001* 

ATB + 0,77±0,25a 1,44±0,57b 1,31±0,37b 1,27±0,23b 1,57±0,26b 1,51±0,28b 0,000* 

P 0,128 0,141 0,319 0,588 0,163 0,805   

Beta 

ATB -  1,27±0,43a 2,32±0,41b 2,04±0,63b 1,17±0,33a 1,44±0,27a 1,47±0,19a 0,000* 

ATB + 1,21±0,33a 2,46±0,76b 1,76±0,60c 1,38±0,16ac 1,49±0,20ac 1,54±0,20ac 0,000* 

P 0,713 0,581 0,273 0,057† 0,603 0,375   

Gama 

ATB -  1,83±0,81a 4,71±1,35b 3,80±0,86b 1,95±0,47a 1,86±0,53a 1,63±0,46ª 0,000* 

ATB + 1,53±0,60a 4,68±1,12b 3,22±1,30c 2,25±0,28a 1,83±0,42a 1,68±0,22a 0,000* 

P 0,307 0,954 0,233 0,069† 0,892 0,718   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student 
ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma linha 
demonstram diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 
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Figura 42 - Valores médios e desvios-padrão dos teores séricos de proteína total (g/dL), albumina 
(g/dL), alfa-globulina (g/dL), beta-globulina (g/dL) e gama-globulina (g/dL) de bezerras 
ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 
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15.5 HAPTOGLOBINA 

 

 

Os valores médios e desvios padrão da haptoglobina sérica durante o 

primeiro mês de vida estão dispostas na tabela 19 e figura 43. 

O grupo ATB+ apresentou maiores concentrações séricas de Hp no D13-15 

(P=0,032) em relação ao ATB-. A análise no tempo revelou maiores valores médios 

para a haptoglobina no D27-30 em ambos os grupos (ATB-=2,5±1,83 mg/dL e 

ATB+=2,87±1,89 mg/dL).  

 

 

Tabela 19 - Valores médios e desvios-padrão para os 
valores de haptoglobina (mg/dL) em bezerras 
ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida - São 
Paulo - 2016 

M(s) 
Haptoglobina (mg/dL) 

ATB -  ATB + P 

≤12h 1,52±0,15a 1,49±0,22ac 0,519 

D3-5 1,50±0,42a 1,37±0,23ac 0,465 

D7-9 1,53±2,2bc 0,87±0,37b 0,289 

D13-15 0,81±0,23b 1,31±0,96c 0,032* 

D20-23 1,53±0,9ac 1,54±0,74ac 0,580 

D27-30 2,5±1,83a 2,87±1,89a 0,504 

P 0,000* 0,000*   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 
mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: animais 
que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † 
Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste 
T de student ou diferenças entre os momentos pelo teste de 
one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma coluna 
demonstram diferença entre os momentos dentro de cada 
grupo pelo teste de Tukey. 

 

 



183 

 

Figura 43 - Valores médios de haptoglobina (mg/dL) no 
soro de bezerras Holandesas ATB- e ATB+ 
no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 
mg/Kg) até doze horas após o nascimento; ATB-: animais 
que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † 
Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste 
T de student. 

 

 

15.6 SUBPOPULAÇÕES E ATIVAÇÃO DE LEUCÓCITOS 

POLIMORFONUCLEARES E MONONUCLEARES 

 

 

As proporções de células e marcadores dos polimorfonucleares e 

mononucleares estão dispostos na tabela 20 e figuras 44 e 45. 

Os granulócitos apresentaram pico máximo em ambos os grupos até as 12 

horas após o nascimento (ATB-=75,8±12,8%; ATB+=74,5±7,2%), o grupo ATB- 

apresentou pico mínimo no D13-15 (39,1±10,7%) e posterior aumento até o D27-30 

(41,4±14,1%). Os animais do grupo ATB+ apresentaram redução na proporção de 

granulócitos até o D20-23 (37,2±9,6%) onde foram observados os menores valores 

com posterior aumento no D27-30 (40,3±16,4%). Foi possível detectar uma 

tendência entre os grupos no D7-9 (P=0,059) (ATB-=53,1±9,6%; ATB+=44,0±9,5%) 

e diferença estatística entre os momentos em ambos os grupos (P=0,000).  

O perfil apresentado pelos grupos experimentais em relação à proporção de 
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granulócitos CH138+ expressando o receptor CD62L+ não apresentou diferença 

estatística em nenhum dos momentos avaliados. Os animais de ambos os grupos 

apresentaram perfil semelhante, foram observadas as menores proporções de 

granulócitos CH138+ expressando L-selectina em ambos os grupos no D13-15 

(ATB-= 94,2±4,1%; ATB+=94,0±4,7%). A partir deste momento, observou-se 

aumento gradual das proporções destas células com pico máximo no D27-30 (ATB-= 

97,3±2,0%; ATB+=97,6±1,1%) em ambos os grupos. Foi possível observar 

tendência entre os momentos para o grupo ATB- (P=0,091) e diferença para o grupo 

ATB+ (P=0,026). 

Em relação à fluorescência dos granulócitos expressando o receptor CD62L+ 

observamos os menores valores em ambos os grupos até as 12 horas após o 

nascimento (ATB-=499,4±253,1; ATB+=553,1±316,6) e o maior valor no D3-5 para o 

grupo ATB- (1134,1±549,8) e D7-9 para o grupo ATB+ (1253,9±532,6). Observamos 

diferença estatística entre os grupos no D20-23 (P=0,043) (ATB-=523,6±226,8; 

ATB+=871,5±398,1) e entre os momentos para o grupo ATB- (P=0,000) e ATB+ 

(0,004). 

Em relação a população mononuclear 1 (monócitos) observamos os menores 

valores em ambos os grupos no D7-9 (ATB-=8,2±2,6%; ATB+=8,8±2,7%), o grupo 

ATB- apresentou o maior valor médio no D20-23 (15,2±3,1%), para o grupo ATB+ 

observamos o maior valor médio no D3-5 (16,2±8,4%). Não foi possível detectar 

diferença estatística entre os grupos em nenhum dos momentos avaliados, mas 

observamos diferenças entre os momentos para o grupo ATB- (P=0,017) e ATB+ 

(P=0,049). 

Observamos que as células mononucleares 1expressando o receptor CD62L+ 

apresentaram os menores valores para o grupo ATB- no D20-23 (91,1±4,8%) e no 

D13-15 (89,4±15,0%) para o grupo ATB+, os maiores valores foram observados no 

D3-5 para ambos os grupos (ATB-=96,7±1,7%; ATB+=97,8±1,0%). Foi possível 

observar uma tendência entre os grupos (P=0,083) no D7-9 (ATB-=93,1±3,7%; 

ATB+=95,3±1,7%) e diferença entre os momento (P=0,007) no grupo ATB-. 

A maior intensidade de fluorescência dos mononucleares 1 expressando o 

receptor CD62L+ foi observada para o grupo ATB- no D3-5 (1006,6±379,3) e o 

menor valor no D20-23 (402,5±158,3), para o grupo ATB+ o maior valor médio foi 

observado no D7-9 (967,7±482,0) e o menor valor no D13-15 (453,1±208,4). 

Detectamos uma tendência entre os grupos no D20-23 (P=0,089) (ATB-
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=402,5±158,3; ATB+=512,9±135,3) e diferença entre os momentos em ambos os 

grupos (P=0,000).  

As células mononucleares 2 (linfócitos) apresentaram perfil semelhante nos 

dois grupos com pico máximo no D20-23 (ATB-=36,2±12,1%; ATB+=38,2±11,8%), e 

os menores valores até 12 horas após o nascimento (ATB-=15,6±10,6%; 

ATB+=19,5±7,8%). Não foi possível detectar diferença estatística entre os grupos 

em nenhum dos momentos estudados, no entanto observamos diferenças entre os 

momentos em ambos os grupos (P=0,000).  

A proporção de células mononucleares 2 expressando o receptor CD62L+ foi 

menor para o grupo ATB- no primeiro momento de avaliação (82,4±13,4%) com pico 

máximo no D7-9 (90,4±3,4%), no grupo ATB+ observamos um perfil diferente com 

maiores valores médios em D3-5 (89,4±8,0%) e posterior queda até o D27-30 

(85,27±7,81%). Observar uma tendência entre os grupos (P=0,098) no D3-5 (ATB-

=82,7±11,5%; ATB+=89,4±8,0%), os grupos não apresentaram diferença entre os 

momentos. 

Em relação à fluorescência das células mononucleares 2 expressando o 

receptor CD62L+ observamos os menores valores em ambos os grupos no D27-30 

(ATB-=238,0±21,0; ATB+=234,5±28,3) e o maior valor no D3-5para o grupo ATB- 

(764,3±460,4) e D7-9 para o grupo ATB+ (754,9±383,7). Não detectamos diferença 

estatística entre os grupos em nenhum dos momentos, mas foi possível observar 

diferenças entre os momentos em ambos os grupos (P=0,000). 
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Tabela 20 - Médias e desvios-padrão para as proporções de granulócitos CH138+, células 
mononuclear 1 (monócitos) e 2 (linfócitos)  expressando o receptor CD62-L em 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 

Parâmetros Grupos ≤12h D3-5 D7-9 D13-15 D20-23 D27-30 P 

Granulócitos 
(%) 

ATB - 75,8±12,8a 47,4±15,3b 53,1±9,6b 39,1±10,7b 40,3±10,3b 41,4±14,1b 0,000* 

ATB + 74,5±7,2a 49,7±18,0b 44,0±9,5b 44,5±13,8b 37,2±9,6b 40,3±16,4b 0,000* 

P 0,901 0,804 0,087† 0,284 0,452 0,881   

CH138+CD62L+ 
(%) 

ATB - 94,7±4,2 95,5±2,7 96,7±1,8 94,2±4,1 97,0±1,2 97,3±2,1 0,091† 

ATB + 95,2±2,5a 95,0±3,4a 97,2±1,9b 94,0±4,7a 96,3±1,2b 97,6±1,1b 0,026* 

P 0,947 0,672 0,490 0,885 0,179 0,736   

CH138+CD62L+ 
(GeoMean) 

ATB - 499,4±253,1a 1134,1±549,8bc 1056,2±496,2bd 640,7±288,6ad 523,6±226,8a 693,0±183,7acd 0,000* 

ATB + 553,1±316,6a 1052,7±544,5ab 1253,9±532,6b 749,5±356,2a 871,5±398,1a 1087,0±511,9a 0,004* 

P 0,638 0,708 0,340 0,401 0,043* 0,284   

Mononuclear 1 
(%) 

ATB - - 14,2±7,4ab 8,2±2,6a 13,9±4,0a 15,2±3,1b 14,4±7,5a 0,017* 

ATB + - 16,2±8,4a 8,8±2,7b 11,5±4,9ab 14,0±6,4ab 12,5±3,1ab 0,049* 

P - 0,584 0,561 0,172 0,563 0,467   

Mononuclear 1 
- CD62L+ (%) 

ATB - - 96,7±1,7a 93,1±3,7ab 93,4±3,1ab 91,1±4,8b 93,0±2,9ab 0,007* 

ATB + - 97,8±1,0 95,3±1,7 89,4±15,0 91,0±7,2 89,8±10,0 0,254 

P - 0,126 0,083† 0,360 0,971 0,372   

Mononuclear 1- 
CD62L+ 

(GeoMean) 

ATB - - 1006,6±379,3a 809,2±369,5ac 439,2±197,3b 402,5±158,3b 448,3±101,1bc 0,000* 

ATB + - 928,4±425,4ac 967,7±482,0a 453,1±208,4bd 512,9±135,3cd 575,0±45,2ad 0,000* 

P - 0,685 0,372 0,863 0,089† 0,207   

Mononuclear 2 
(%) 

ATB - 15,6±10,6a 24,4±7,8ab 24,5±7,5ab 36,1±10,0b 36,2±12,1b 28,3±6,3ab 0,000* 

ATB + 19,5±7,8a 25,5±13,1ac 31,2±6,7acd 35,2±12,0bc 38,2±11,7bd 33,5±10,7bc 0,000* 

P 0,857 0,798 0,131 0,833 0,694 0,223   

Mononuclear 2 
- CD62L+ (%) 

ATB - 82,4±13,4 82,7±11,5 90,4±3,4 87,±6,3 85,8±2,6 88,5±4,4 0,212 

ATB + 86,0±11,0 89,4±8,0 87,0±11,6 87,8±7,3 85,7±6,1 85,3±7,8 0,908 

P 0,633 0,098† 0,328 0,925 0,892 0,281   

Mononuclear 2 
- CD62L 

(GeoMean) 

ATB - 312,8±198,4ac 764,3±460,4b 559,±231,7abc 323,5±161,0c 283,5±137,6c 238,0±21,0c 0,000* 

ATB + 443,5±226,3ab 748,7±360,1ad 754,9±383,7ac 355,5±185,6b 344,3±78,6b 234,5±28,3bcd 0,000* 

P 0,131 0,924 0,141 0,642 0,273 0,865   

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o nascimento; 
ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o nascimento.* Indica diferença 
entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos (p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student 
ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-way ANOVA. Letras minúsculas na mesma linha 
demonstram diferença entre os momentos dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



187 

 

Figura 44 - Proporções degranulócitos CH138+ expressando o receptor CD62-L e médias 
geométricas da intensidade da fluorescência em bezerras Holandesas ATB- e 
ATB+ no primeiro mês de vida - São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 
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Figura 45 – Proporções de células mononuclear 1 (monócitos) e 2 (linfócitos)  expressando 
o receptor CD62-L e médias geométricas da intensidade da fluorescência em 
bezerras Holandesas ATB- e ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 
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15.7 PRODUÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ERO’S) 

 

 

A produção de espécies reativas de oxigênio foi monitorada pelo uso do 

mesmo número de células em cada poço. Como resultado, as mudanças relatadas 

refletem a atividade de uma célula típica em vez de uma medida direta da atividade 

total em um bezerro. Os valores médios e desvio padrão da produção de ERO’s 

pelos leucócitos das bezerras dos grupos ATB- e ATB+ estão dispostos na tabela 21 

e figura 46. 

A produção de espécies reativas de oxigênio (AFU) pelos leucócitos 

sanguíneos não estimulados foi semelhante entre grupos ATB- e ATB+, exceto no 

D7-9 onde as células das bezerras ATB- apresentaram maior (470,46±118,15 AFU) 

liberação de ERO’s, quando comparadas com o grupo ATB+ (387,27±139,67 AFU) 

(P= 0,038). 

A estimulação de leucócitos com o PMA foi usado para determinar a 

capacidade total dos leucócitos para produzir o ERO’s. A produção de ERO’s pelas 

células estimuladas não foi significativamente diferente entre os grupos em nenhum 

dos momentos avaliados.  

A análise no tempo detectou diferenças para ambos os grupos para a 

intensidade da fluorescência (AFU) emitida nos ensaios contendo leucócitos 

sanguíneos estimulados com o PMA no grupo ATB+ (P=0,000) e ATB- (P=0,000). 

Observou-se pico máximo até 12 horas após o nascimento, seguida por queda no 

D3-5 e aumento no D7-9 no ATB-. Já o grupo ATB+ apresentou queda do primeiro 

momento de coleta (≤12h) ao D7-9, seguido de aumento no D13-15. A partir destes 

momentos, os valores tornaram-se menores e constantes. 
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Tabela 21 - Produção de espécies reativas de oxigênio pelos granulócitos mediante liberação 
espontânea (CEL) ou estimulados (CEL+PMA) em bezerras Holandesas ATB- e 
ATB+ no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 

Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student ou diferenças entre os momentos pelo teste de one-
way ANOVA. Letras minúsculas na mesma coluna demonstram diferença entre os momentos 
dentro de cada grupo pelo teste de Tukey. 

 

 

Figura 46 - Produção de espécies reativas de oxigênio pelos granulócitos mediante liberação 
espontânea e após estimulação com PMA em bezerras Holandesas ATB- e ATB+ 
no primeiro mês de vida- São Paulo – 2016 
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Fonte: (MARTIN, C.C, 2016). 
Legenda: ATB+: animais que receberam tulatromicina (2,5 mg/Kg) até doze horas após o 
nascimento; ATB-: animais que receberam solução fisiológica até doze horas após o 
nascimento.* Indica diferença entre os grupos (p<0,05), † Indica tendência entre os grupos 
(p>0,05 e < 0,1) pelo teste T de student. 

 

 

 

 

 

 

M(s) 
CEL (AFU) CEL+PMA (AFU) 

ATB -  ATB + P ATB -  ATB + P 

≤12h 634,57±685,56 482±198,03 0,906 3698,01±1215,96a 3702,15±1062,58a 0,993 

D3-5 446,85±199,60 588,17±526,95 0,464 2029,80±595,33b 2164,35±1276,13b 0,733 

D7-9 470,46±118,15 387,27±139,67 0,038* 2908,69±784,27ab 2608,22±633,29b 0,293 

D13-15 516,84±344,62 630,57±490,01 0,362 2316,04±865,27b 2794,73±1036,49ab 0,225 

D20-23 594,66±305,71 435,80±134,17 0,134 2439,66±969,28b 2024,06±369,23b 0,161 

D27-30 534,98±322,99 530,46±276,29 0,907 2454,21±777,53b 2530,75±887,75b 0,817 

P 0,588 0,286    0,000* 0,000*   
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16 DISCUSSÃO 

 

 

 Esta pesquisa avaliou a influencia da administração de tulatromicina até 12 

horas após o nascimento no desenvolvimento da resposta imune inata em bezerros 

nos primeiros 28 dias de vida, por meio da análise do hemograma, dosagem de 

ferro, bioquímica e eletroforese das proteínas séricas, dosagem da haptoglobina, 

proporção de células polimorfonucleares e mononucleares expressando CD62L e 

mensuração da produção espontânea e estimulada de espécies reativas de 

oxigênio. 

 As bezerras deste estudo foram incluídas até 12 horas após o nascimento, 

devido à distância entre a FMVZ e fazenda, além da otimização do tempo 

necessário para a obtenção desses animais. Apesar da distribuição aleatória das 

bezerras entre os grupos, a maioria das bezerras ATB- (76,9%) foram incluídas 

neste estudo entre 6 e 12 horas pós-nascimento, enquanto que a adição dos 

animais do grupo ATB+ ocorreu um pouco mais precoce. Isto culminou em algumas 

diferenças entre grupos em relação aos parâmetros estudados no 1o momento de 

avaliação devido à maior adaptação neonatal no grupo ATB-.  

 Os componentes do eritrograma apresentaram perfil semelhante entre os 

grupos ao longo do estudo, exceto pelas menores concentrações de hemoglobina e 

CHCM no D3-5 nas bezerras que não receberam uma dose de tulatromicina ao 

nascimento. Esses dados são condizentes com os menores teores de ferro e maior 

frequência de anemia no grupo ATB-, no qual foi observado o predomínio de anemia 

normocítica normocrômica e normocítica hipocrômica. Estes dados sugerem o efeito 

do processo inflamatório crônico oriundo das inflamações umbilicais no grupo ATB-. 

 As diferenças observadas entre os grupos, em relação às variáveis presentes 

no eritrograma, provavelmente são decorrentes da proteção conferida pelo 

antimicrobiano administrado entre o nascimento e as primeiras 12 horas de vida. 

Este protocolo impediu a instalação e proliferação de bactérias nas estruturas 

umbilicais, culminando em um menor número de animais com inflamações umbilicais 

no grupo ATB+.  

 As inflamações umbilicais são causadas principalmente por bactérias que 

necessitam de ferro para as suas funções vitais como a síntese de DNA e transporte 

de elétrons, assim o organismo ativa mecanismos que indisponibilizam esse 
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elemento (CARVALHO et al. 2006). Nas infecções bacterianas observa-se a 

ativação de células T e monócitos, que culmina com a produção das citocinas INFγ, 

TNFα, IL1, IL6 e IL10. O IFNγ produzido pelas células T estimula a expressão da 

proteína transportadora de ferro que promove o influxo desse elemento para o 

interior do macrófago, além disso, essa citocina inibe a ferroportina responsável pelo 

transporte do ferro no intestino, diminuindo a sua captação. A IL6 é responsável pela 

indução da produção hepática de hepcidina que inibe a absorção duodenal e a saída 

do ferro presente nos macrófagos. A liberação de IL10 promove aumento na 

expressão do receptor da transferrina na membrana do macrófago, aumentando a 

ligação do complexo ferro-transferrina. As citocinas IL1, IL6, IL10 e TNFα também 

estimulam o estoque de ferritina o que retém o ferro nos macrófagos e o INFγ e 

TNFα inibe a produção de eritropoitina. Todos estes mecanismos resultam na 

diminuição do ferro circulante, da atividade da eritropoitina, levando o animal a 

apresentar anemia (WEINSTEIN et al., 2002; WEISS; GOODNOUGH, 2005; 

CARVALHO et al. 2006; LEMOS et al., 2010).  

 Em relação aos momentos, observou-se as variações clássicas decorrentes 

da faixa etária. Os valores de hemoglobina, hematócrito, VCM e HCM diminuíram ao 

longo do tempo. As hemácias diminuíram até o D7-9, observando-se aumento 

progressivo a partir desse momento até o final do experimento. A diminuição da 

maioria dos parâmetros do eritrograma tem sido associada a ingestão de colostro 

por aumentar significativamente a proteína plasmática total e pressão oncótica, 

resultando na diluição do sangue total pelo aumento do plasma (NOVO et al., 2015). 

Os altos valores de hemoglobina observados logo após o nascimento são 

compatíveis com a menor concentração de oxigênio na placenta, enquanto os 

maiores valores do hematócrito são decorrentes da hemoconcentração (NOVO et 

al., 2015). O decréscimo nos valores de VCM ao longo do tempo parece ocorrer pela 

substituição das hemácias contendo hemoglobina fetal por hemácias menores 

(BRUN-HANSEN; KAMPEN; LUND, 2006). Os menores valores de VCM são 

compensados pela elevação do número de hemácias para manter a concentração 

de hemoglobina normal, fenômeno observado neste trabalho. 

O CHCM foi à única variável do eritrograma que apresentou aumento 

progressivo até o final do experimento. Brun-Hansen; Kampen; Lund, (2006) 

também mostraram aumento nos valores de CHCM em bezerros desde o 

nascimento até a vigésima quinta semana de idade. 
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 A dinâmica dos leucócitos totais refletiu principalmente as variações 

observadas para os neutrófilos. No D7-9, detectamos maiores valores relativos e 

absolutos de neutrófilos sanguíneos no ATB-, enquanto as bezerras ATB+ 

apresentaram maiores valores relativos de linfócitos. Provavelmente estes achados 

não estão associados aos efeitos imunes do antimicrobiano, pois Czyżewska-Dors et 

al. (2016) não observaram variações na populações de linfócitos em suínos após a 

administração de doses terapêuticas de tulatromicina. 

 No D13-15, o grupo ATB+ continuou com maior número de linfócitos 

circulantes. Neste momento, detectou-se pico máximo de diarreia para ambos os 

grupos, porém o grupo ATB+ apresentou menores teores de matéria seca nas fezes 

e maior número de animais com diarreia. Desta forma o grupo ATB+ apresentou 

processo inflamatório mais intenso quando desafiado pelos microorganismos 

causadores da diarreia. 

 A análise das variáveis ao longo do tempo para os componentes do 

leucograma revelou diferenças entre grupos. Os leucócitos e neutrófilos 

apresentaram pico máximo nas primeiras 12 horas de vida observando-se 

diminuição nos momentos posteriores. O perfil de linfócitos foi oposto aos neutrófilos 

observando-se aumento com o avançar da idade. Estas variações são 

classicamente descritas para neonatos devido ao efeito das elevadas concentrações 

de cortisol observadas nos primeiros dias de vida. O aumento dos neutrófilos ocorre 

por alterações nas moléculas de migração e adesão tal como L-selectina (CD62-L) e 

β2-integrina, aumentando o número dos neutrófilos na circulação com redução no 

compartimento marginal (HULBERT et al., 2011; ROCHA et al., 2013; HULBERT; 

MOISA, 2016). No primeiro momento de colheita, os animais apresentaram baixas 

proporções de células CH138+ expressando L-selectina quando comparado com os 

tempos subsequentes.  

 Os menores valores de monócitos foram observados até as 12 horas após o 

nascimento, este achado está de acordo com Brun-Hansen; Kampen e Lund (2006). 

Os valores referentes à eosinófilos e basófilos permanecerem baixos durante todo o 

período de estudo. 

 O perfil apresentado entre os grupos em relação às proteínas de fase aguda 

foi diferente. A alfa-globulina apresentou pico máximo no D3-5 no grupo ATB- 

momento onde foi observada maior frequência de infecções umbilicais nesse grupo 

de bezerras. No D13-14 detectou-se maiores valores de beta-globulina e gama-
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globulina no grupo ATB+, coincidindo com as maiores concentrações de 

haptoglobina e maiores valores de linfócitos. Como já citado anteriormente este 

grupo apresentou neste momento maior porcentagem de animais com diarreia e 

menor quantidade de matéria seca nas fezes. 

 As proteínas de fase aguda são produzidas em resposta ao estímulo 

bacteriano e podem ser usadas como um indicador quantitativo da infecção, 

inflamação, lesão tecidual e estresse (MURRATA et al., 2004; PETERSEN et al., 

2004). Um alto nível de proteína total no sangue geralmente está associado aos 

processos inflamatórios, quando ocorre o aumento da síntese de proteínas de fase 

aguda e a produção de imunoglobulinas (NAGYOVÁ et al., 2015).  

 As globulinas são um grupo heterogêneo de proteínas, tipicamente 

classificado como alfa, beta ou gama com base na sua mobilidade eletroforética. A 

fração de alfa-globulina contêm proteínas de fase aguda como a haptoglobulina, 

ceruloplasmina, α1- glicoproteína ácida, α1- antitripsina e amilóide sérico, sendo 

assim, o aumento nessa fração proteica indica inflamação. A fração beta-globulina 

inclui também várias proteínas de fase aguda como proteína C-reativa, complemento 

e ferritina, que se elevam durante a inflamação aguda. Já as proteínas que 

compõem a fração gama-globulina são principalmente as imunoglobulinas (TRRALL, 

2006; NAGYOVÁ et al., 2015; TÓTHOVÁ et al., 2016). 

 Um trabalho realizado por Pardon et al. (2015) mostrou que animais 

apresentando diarreia tinham maiores valores de alfa-globulinas e beta-globulinas 

em comparação a animais que não apresentavam fezes diarreicas. Nagyová et al. 

(2015) também observaram aumento das globulinas em bezerros apresentando 

diarreia. Estes resultados concordam com os achados desta pesquisa para o perfil 

eletroforético observado no grupo ATB+. 

 A análise ao longo do tempo mostrou perfil semelhante entre a proteína total e 

frações eletroforéticas do 1o ao 30o dia de vida. Em geral, os menores valores foram 

observados no 1o momento de avaliação, observando-se pico máximo após a 

colostragem no D3-5. A partir deste momento, os valores apresentaram queda 

gradual até D13-15, observando-se teores constantes nos momentos subsequentes.  

 Ao nascimento, as concentrações de proteínas no soro eram baixas devido às 

quantidades mínimas de imunoglobulinas, com posterior aumento durante as 

primeiras 24 horas de vida. Isto reflete a absorção intestinal de proteínas, 

particularmente IgG, do colostro a permeabilidade intestinal dos bezerros nas 
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primeiras 24 horas de vida (TÓTHOVÁ et al., 2016). Durante o primeiro mês de vida 

observou-se decréscimo nos valores de gama-globulina, apresentando baixos 

valores aos 30 dias de vida. Essas alterações ocorrem devido utilização e 

distribuição dos anticorpos no organismo e baixa síntese autógena de 

imunoglobulinas devido à imaturidade do sistema imunológico, não havendo, dessa 

forma, uma compensação proporcional às rápidas e intensas perdas observadas 

(FEITOSA et al., 2001; ELKHAIR; HARTMANN, 2014; LISBOA et al., 2016; 

TÓTHOVÁ et al., 2016). 

 Apesar da alfa e beta-globilinas estarem mais associadas à inflamação, o 

aumento após a ingestão do colostro é natural, não sendo necessariamente um sinal 

de doença. O feto pode sintetizar α1-fetoproteína e após o nascimento esta é 

sintetizada pelas células do fígado, com o objetivo de proteger o recém-nascido logo 

nos períodos iniciais da vida pós-natal, portanto os maiores valores observados de 

alfa-globulina nos bezerros deste estudo após o nascimento podem refletir o 

acumulo de α1-fetoproteína no soro sanguíneo de animais jovens. O aumento das 

beta-globulinas após a ingestão de colostro pode ser decorrente da absorção de 

lactoferrina (TÓTHOVÁ et al., 2016). 

 Os menores valores de proteína total e albumina foram observados no D13-

15. A perda de proteínas nas fezes nos processos de diarreia pode justificar a 

diminuição das concentrações séricas no pico das diarreias (PARDON et al., 2015). 

A diarreia leva ao aumento do catabolismo, redução da absorção de proteína e a 

liberação de proteínas de volta ao intestino culminando na hipoproteinemia 

(NAGYOVÁ et al., 2015). Geralmente, a perda de albumina nas enteropatias ocorre 

de forma simultânea com a resposta imune, resultando em um aumento nos teores 

séricos de globulinas (TRRALL, 2006). 

A haptoglobina é a proteína de fase aguda mais indicada para a mensuração 

da inflamação em bovinos (MURRATA et al., 2004; PETERSEN et al., 2004). No 

presente estudo observou-se maiores concentrações de haptoglobina nos animais 

do grupo ATB+ no D13-15, no qual foi detectada maior frequência e intensidade de 

diarreias. Rocha et al. (2016) também encontraram maiores concentrações de 

haptoglobina em bezerros apresentando diarreia por rotavírus.  

 Hajimohammadi et al. (2013) avaliaram o perfil das proteínas de fase aguda 

em bezerros de 1 dia a 4 meses de idade com ou sem diarreia. Estes autores 

observaram que bezerros com manifestações clínicas intensas apresentaram 
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aumento significativo nas concentrações de haptoglobina em comparação aos 

animais que apresentaram alterações clínicas sistêmicas ausentes ou moderadas. 

As concentrações de haptoglobina também foram maiores em bezerros diarreicos 

com hipertermia em comparação com bezerros diarreicos sem febre. Com base 

nesta pesquisa pode-se dizer que as bezerras ATB+ apresentaram maior 

comprometimento sistêmico que aquelas ATB-. 

 No primeiro momento de colheita, os animais apresentaram baixas proporções 

de granulócitos CH138+ expressando L-selectina quando comparado aos dois 

tempos subsequentes. Vários autores sugerem que o aumento do cortisol sanguíneo 

que ocorre naturalmente no processo do parto pode levar a diminuição da expressão 

de moléculas de migração e adesão tal como L-selectina e β2-integrina nas 

superfícies dos neutrófilos (NAGAHATA et al., 2000; HULBERT et al., 2011). 

 O perfil de granulócitos, assim como as suas subpopulações, expressando ou 

não o receptor L-selectina foram semelhantes entre grupos e refletiram as variações 

encontradas para os neutrófilos no leucograma. Observou-se aumento gradativo 

entre as primeiras 12 horas de vida até D7-9 e queda brusca no momento 

subsequente (D13-15), que coincidiu com o pico de diarreias. A partir deste 

momento, as bezerras ATB+ apresentaram maior intensidade da fluorescência para 

o marcador L-selectina nos granulócitos CH138+. A queda dos granulócitos ativados 

no pico de diarreias pode ser justificada pela migração dessas células para a 

mucosa intestinal devido às infecções causadas pelo Cryptosporidium. 

 As populações de células mononucleares 1 e 2 apresentaram perfis diferentes 

entre si, o que indica composições por diferentes tipos celulares. Apesar de não 

termos utilizado marcadores específicos para diferenciar a população mononuclear 1 

e 2, o tamanho e granulosidade das células indicam que a maior proporção de 

monócitos e linfócitos grandes (ativados) pertencem a população mononuclear 1, 

enquanto a população mononuclear 2 apresenta maior proporção de linfócitos 

pequenos e médios. 

 A população total de células mononucleares da população 1 não foi 

claramente visualizada na primeira avaliação imunitária das bezerras realizada até 

12 horas de vida. Esta população apareceu claramente a partir do D3-5, esse 

fenômeno é compatível com o número reduzido de monócitos no leucograma das 

bezerras. Além disso, esta população de mononuclear pode ter aumentado pelo 

processo de ativação de linfócitos näive após a exposição aos microrganismos do 
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ambiente extra-uterino. Os linfócitos ativados são maiores e mais granulosas que as 

células não ativadas. Reber et al. (2008) reportaram duas populações de linfócitos 

em bezerros recém-nascidos, sendo denominadas linfócitos e linfócitos ativados. A 

população de linfócitos ativados observada pelos autores era relativamente baixa ao 

nascimento e aumentou ligeiramente ao longo das primeiras 4 semanas de vida. 

 Em relação às populações de mononucleares 1, observou-se queda 

acentuada na proporção dessas células entre D3-5 e D7-9 em ambos os grupos 

experimentais, enquanto as células mononucleares 2 apresentaram aumento 

gradual ao longo do tempo. A maioria das células circulantes pertencentes aos 

mononucleares 1 e 2 expressavam o marcador de ativação L-selectina, porém a 

intensidade da fluorescência diminuiu muito entre D3-5 para D7-9 para ambas as 

populações celulares, indicando que as células com maior potencial de ativação 

haviam migrado aos tecidos. Este perfil precoce dos mononucleares em momento 

anterior aos granulócitos CH138 expressando L-selectina pode ser explicada por 

eventos imunes ocorridos antes da migração dos neutrófilos. Em função do tamanho 

e granulosidade acredita-se que os monócitos encontram-se na população 

mononuclear 1. Os monócitos são células especializadas na apresentação de 

antígenos aos linfócitos Th0, que diferenciam-se em linfócitos Th1 e/ou Th17, 

responsáveis pela liberação de citocinas que atraem os neutrófilos para o foco 

inflamatório. Esta dinâmica celular pode ter culminado com o pico de granulócitos 

expressando L-selectina em momento subsequente (D13-15). 

 Outro evento ocorrido entre o D3-5 e D7-9 foi a mochação das bezerras, 

manejo que consiste na retirada e destruição das células queratogênicas impedindo 

a formação do tecido córneo e seu crescimento, este procedimento era realizado na 

fazenda utilizando pasta cáustica que causa uma queimadura no local de aplicação 

e necrose tecidual (STILWELL et al., 2009; BOND et al., 2012). Desta forma os 

menores valores na proporção de mononuclear 1 e intensidade de fluorescência 

para as células mononucleares 1 e 2 pode ter sido decorrente do processo 

inflamatório oriundo da mochação. 

 As diferenças encontradas para as células mononucleares entre grupos 

experimentais também são condizentes com o hemograma das bezerras, no qual foi 

observada maior proporção de linfócitos no D7-9 das bezerras ATB+. As bezerras 

ATB+ apresentaram maior proporção de células mononucleares 1 ou 2 expressando 

L-selectina nos momentos D3-5 e D7-9. Após o pico de diarreias (D20-30), a 
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intensidade da expressão de L-selectina nas células CH138+ e população 

mononuclear 1 foi maior no grupo ATB+. O aumento da reatividade das células 

provenientes das bezerras ATB+ após o D20 pode ser justificada pela maior 

proporção de bactérias do gênero Escherichia coli. A Escherichia coli é 

frequentemente associada à diarreia em bezerros, seu potencial patogênico ocorre 

pela sua capacidade de adesão e invasão as células intestinas e produção de 

toxinas. No D27-30, detectou-se menores teores de matéria seca e maiores 

quantidades de infecções por rotavírus nas bezerras ATB+ (COSTA et al., 2014; 

MANZOOR et al., 2015; PICCO et al;. 2015; El-SEEDY et al., 2016). 

 A segunda hipótese está ligada a dificuldade das bezerras que receberam 

tulatromicina ao nascimento em controlar a resposta inflamatória intestinal, devido a 

menor proporção e/ou ativação das células T reguladoras. As células Treg suprimem 

a resposta inflamatória que ocorre no intestino após a invasão microbiana, porém a 

ativação dessa população celular está associada a exposições prévias pelas 

bactérias da microbiota que estimulam o seu desenvolvimento no intestino, tecido 

linfóide associado à mucosa e linfonodos mesentéricos (KOBOZIEV et al., 2014; 

KOCK et al., 2016). A tulatromicina administrada até 12 horas após o nascimento 

teve efeitos significativos na população de Bifidobacterium no D3-5 e D7-9 e na 

população de Lactobacillus no D3-5, e provavelmente muitas outras populações de 

bactérias simbióticas não pesquisadas também sofreram alterações. Um estudo 

realizado por Arvonen et al. (2015) mostrou que crianças tratadas com antibióticos 

apresentam disbiose intestinal que leva a menores níveis de expressão de TLR2 e 

TLR4 e de mediadores anti-inflamatórios como FoxP3 e IL-10 na mucosa intestinal.  

 A metodologia empregada para a mensuração da produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO’S) foi testada e comprovada por Donovan et al. (2007).  

 As bezerras do grupo ATB- apresentaram maiores valores absolutos e 

relativos de neutrófilos no D7-9 e maior produção de radicais livres neste momento 

nas células não estimuladas. Já nos momentos da diarreia a produção espontânea e 

estimulada de ERO’S foi maior nas bezerras ATB+, apesar de não apresentarem 

diferenças estatísticas. Os animais desse grupo apresentaram neste momento 

menores valores de matéria seca nas fezes esses achados são condizentes com os 

resultados observados na concentração de haptoglobina e eletroforese de proteínas 

no D13-15 que também estavam maiores neste grupo.  
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 O perfil de produção de espécies reativas de oxigênio induzido por PMA ao 

longo do tempo foi diferente. Observamos diferença estatística principalmente entre 

o primeiro momento de coleta e os demais momentos, sendo que a coleta realizada 

até 12 horas após o nascimento apresentou os maiores valores com acentuado 

decréscimo no D3-5.  

 Os neonatos são especialmente predispostos ao estresse oxidativo celular, 

pois imediatamente após o nascimento, devido à rápida perfusão sanguínea para os 

tecidos, são expostos a grandes concentrações de oxigênio (FRANK, 1985). Além 

disso, possuem as defesas antioxidantes do organismo reduzidas, menores 

concentrações de SOD (superoxido dismutase) nas hemácias e de antioxidantes 

plasmáticos; sistema imune imaturo que facilita infecções e inflamações e elevada 

produção de radicais livres tóxicos (SAUGSTAD, 2003). Todas essas condições, 

somadas a maior atividade metabólica nesta fase, causam aumento na produção de 

EROS, levando ao quadro de estresse oxidativo (DAVIS; AUTEN, 2010; YIN et al., 

2013). 

 A partir dos dados apresentados para o perfil de ATB- e ATB+ foi possível 

notar que inicialmente os animais do grupo ATB- apresentaram mais respostas 

inflamatórias provavelmente em decorrência da falta de proteção contras os agentes 

infecciosos conferida pela ação do antimicrobianos que dura cerca de 10 dias, 

culminando em alterações hematológicas decorrentes da anemia do processo 

inflamatório crônico. No entanto, as bezerras que não receberam tulatromicina 

imediatamente após o nascimento desenvolveram microbiota intestinal que 

favoreceu o desenvolvimento da resposta imune de mucosas. Este fato impactou na 

intensidade e restrição do processo inflamatório às mucosas caracterizado pelos 

menores valores das proteínas de fase aguda e dinâmica das populações celulares 

avaliadas pelo leucograma e imunofenotipagem. 
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17 CONCLUSÃO 

 

 

  Os animais que receberam uma dose metafilática de tulatromicina (2,5 

mg/Kg) não desenvolveram anemia do processo inflamatório crônico em decorrência 

da proteção conferida pelo antibiótico para as infecções umbilicais, enquanto as 

bezerras que receberam tulatromicina apresentaram maior intensidade de processo 

inflamatório, o que sugere retardo no desenvolvimento do sistema imune devido a 

menor quantidade de bactérias simbióticas no intestino. 
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18 CONCLUSÃO GERAL 

 

 

A administração de uma dose metafilática de tulatromicina (2,5 mg/Kg) 

preveniu os animais de desenvolveram infecções umbilicais, porém influenciou  

negativamente o estabelecimento da população de bactérias simbióticas 

(Lactobacillus e Bifidobacterium) nos primeiros dias de vida levando a um retardo no 

desenvolvimento do sistema imune, com maior intensidade de processo inflamatório, 

devido a menor quantidade de bactérias simbióticas no intestino. A administração de 

tulatromicina não influenciou no ganho de peso e na prevalência de diarreias nos 

momentos de avaliação, porém corroborou com a presença de doença 

gastrintestinal mais intensa. 
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APÊNDICE A 

 

 

Quadro 7 - Avaliação da viabilidade, número de células vivas, número de células mortas, 
produção espontânea e estimulada com PMA de espécies reativas de oxigênio 
no sangue de bovinos até 30 minutos após a coleta, 24 horas de 
armazenamento em geladeira (4ºC) e 24 horas de armazenamento em isopor 
(18ºC). 

Tempos Células 
Células + 

PMA 
Viabilidade 

Células 
vivas 

Células 
mortas 

Até 30 
minutos 

  

1137,25375 2022,53875 88,2 202 27 

1257,52125 2925,67 90,95 191 19 

389,79675 1232,35325 95,26 201 10 

397,30175 1164,951 88,35 167 22 

425,056 1209,482 93,33 224 16 

24h - 
geladeira 

  

206,69475 1248,29075 86,26 289 46 

1018,2825 2838,761 91,52 216 20 

240,974 1036,9795 89,28 175 21 

145,88875 983,24225 88,23 165 22 

261,62475 1951,36075 89,5 179 21 

24h - isopor 
  

456,0495 1408,98775 85,71 216 36 

250,50575 1004,311 88,16 149 20 

352,87425 958,0615 86,39 127 20 

245,6355 1083,33975 87,43 160 23 

269,55125 1306,856188 86,04 130 21 

P 0,155 0,374 0,023 0,138 0,405 
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ANEXO A - PBS 10x (Concentrado) 

 

 

Na2HPO47H2O.....................................................................................................26,79g 

NaH2PO4H2O.........................................................................................................4,14g 

NaCl.........................................................................................................................82g 

Água destilada...................................................................................................1000mL 

PBS uso: 1 PBS 10x: 9 de água destilada 

 

 

ANEXO B - Azul de Trypan (0,4%) 

 

 

Azul de Trypan...........................................................................................................2g 

PBS.......................................................................................................................50mL 

Solução de uso 

1mL da solução estoque para 4mL de PBS - acondicionar geladeira e proteger da 

luz solar. 


