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RESUMO 

 

PINHEIRO, F.A. Vacinação pré-parto de vacas Nelore contra diarreia neonatal. 
[Prepartum vaccination of Nelore cows against neonatal diarrhea]. 2021. 68 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

A diarreia neonatal dos bezerros (DNB) é um dos eventos de saúde mais 

importantes durante o período de criação de bezerros de corte, sendo responsável 

por grande parte da morbidade e mortalidade nesta fase. Entre as medidas para 

mitigar o risco de surtos de DNB, a vacinação da vaca na última fase da gestação é 

uma das mais importantes. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficácia da 

vacinação pré-parto contra DNB, especialmente Rotavírus Bovino tipo A (BoRVA) e 

Coronavírus Bovino (BCoV), em animais da raça Nelore. Um total de 117 animais, 

divididos em vacas (n=81) e novilhas (n=36) foram distribuídos em dois grupos 

experimentais, sendo estes: grupo de animais vacinados (VAC: vacas=40; 

novilhas=19) e grupo de animais não vacinados (NVAC: vacas=41; novilhas=17). O 

tratamento dos animais ocorreu entre 60 a 50 dias antes da data prevista para o parto, 

sendo aplicado no grupo VAC uma única dose de uma vacina comercial (2mL), 

administrado por via intramuscular, e no grupo NVAC uma dose de solução salina 

0,9%. Amostras de sangue foram coletadas imediatamente antes da vacinação e após 

30 dias, para avaliar a resposta de anticorpos específicos (IgG1) contra BoRVA e 

BCoV. O nascimento dos bezerros foi monitorado e a transferência de imunidade 

passiva foi avaliada entre o segundo e o terceiro dias de vida. A diarreia foi monitorada 

nos primeiros 30 dias de idade, e amostras de fezes foram coletadas para identificação 

do agente etiológico em animais com diarreia. Como controle, amostras de fezes de 

bezerros saudáveis com idade semelhante à dos animais com diarreia, também foram 

coletadas. Os anticorpos específicos (IgG1) contra BoRVA e BCoV foram medidos 

usando a técnica Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). A comparação de 

médias pelo teste T de Student mostrou títulos mais elevados de IgG1 contra BoRVA 

e BCoV no grupo VAC quando comparado ao grupo NVAC na categoria de vacas 

(P<0,0001) e no total de animais (P<0,0001). Em relação aos bezerros, não houve 

diferenças (P>0,05) entre os grupos para a concentração de proteína total sérica 

(PTS) e taxa (%) de falha da transferência imune passiva (FTIP). O título de IgG1 

específico no soro de bezerros refletiu a resposta das mães, observando títulos mais 



  

elevados de IgG1 para BoRVA (P<0,0016) e BCoV (P<0,0095) nos bezerros nascidos 

da categoria de vacas do grupo VAC; e títulos mais elevados de IgG1 para BoRVA 

(P<0,0171) e BCoV (P<0,0200) nos bezerros nascidos do total de animais do grupo 

VAC. A incidência geral de diarreia observada foi de 18,6% (11/59) e 29,3% (17/58) 

nos bezerros nascidos do grupo VAC e NVAC, respectivamente. Apesar da diferença 

observada, o pequeno tamanho amostral não permitiu detectar diferenças estatísticas 

entre os grupos experimentais para diarreia (P>0,05). Entre bezerros com diarreia, o 

agente mais prevalente foi o BoRVA. A vacinação pré-parto com uma única dose da 

vacina testada aumentou os títulos de IgG1 contra BCoV e BoRVA, podendo ser 

utilizada como estratégia preventiva para diminuir a ocorrência de DNB em animais 

da raça Nelore. 

 

Palavras-chave: Rotavírus bovino. Coronavírus bovino. Bezerros de corte. Diarreia 

neonatal. Resposta sorológica.  

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, F.A. Prepartum vaccination of Nelore cows against neonatal diarrhea. 
[Vacinação pré-parto de vacas Nelore contra diarreia neonatal].  2021. 68 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Neonatal calf diarrhea (NCD) is one of the most important health events during 

the rearing period of beef calves, accounting for much of the morbidity and mortality at 

this stage. Among the measures to mitigate the risk of NCD outbreaks, cow vaccination 

in the last stage of pregnancy is one of the most important. The objective of this 

research was to evaluate the effectiveness of prepartum vaccination against NCD, 

especially Bovine Rotavirus type A (BoRVA) and Bovine Coronavirus (BCoV), in 

Nelore animals. A total of 117 animals, divided into cows (n=81) and heifers (n=36) 

were divided into two experimental groups, namely: vaccinated animal group (VAC: 

cows=40; heifers=19) and animal group unvaccinated (NVAC: cows=41; heifers=17). 

The treatment of the animals occurred between 60 to 50 days before the expected 

date of calving, with a single dose of a commercial vaccine (2mL) being applied to the 

VAC group, administered intramuscularly, and to the NVAC group a dose of saline 

solution 0, 9%. Blood samples were collected immediately before vaccination and after 

30 days to assess the specific antibody response (IgG1) against BoRVA and BCoV. 

The calf birth was monitored and the transfer of passive immunity was evaluated 

between the second and third days of life. Diarrhea was monitored in the first 30 days 

of age, and stool samples were collected to identify the etiologic agent in animals with 

diarrhea. As a control, fecal samples from healthy calves with age similar to that of 

animals with diarrhea were also collected. Specific antibodies (IgG1) against BoRVA 

and BCoV were measured using the Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

technique. Comparison of means by Student's t test showed higher IgG1 titers against 

BoRVA and BCoV in the VAC group when compared to the NVAC group in the cows 

category (P<0.0001) and in total animals (P<0.0001) . In relation to calves, there were 

no differences (P>0.05) between groups for serum total protein concentration (STP) 

and rate (%) of passive immune transfer failure (PITF). The specific IgG1 titer in the 

serum of calves reflected the response of the dams, observing higher IgG1 titers for 

BoRVA (P<0.0016) and BCoV (P<0.0095) in calves born from the category of cows in 

the VAC group; and higher IgG1 titers for BoRVA (P<0.0171) and BCoV (P<0.0200) in 



  

calves born from the total number of animals in the VAC group. The overall incidence 

of diarrhea observed was 18.6% (11/59) and 29.3% (17/58) in calves born in the VAC 

and NVAC groups, respectively. Despite the observed difference, the small sample 

size did not allow detecting statistical differences between the experimental groups for 

diarrhea (P>0.05). Among calves with diarrhea, the most prevalent agent was BoRVA. 

Prepartum vaccination with a single dose of the tested vaccine increased IgG1 titers 

against BCoV and BoRVA, and can be used as a preventive strategy to reduce the 

occurrence of NCD in Nelore animals. 

 

Keywords: Bovine rotavirus. Bovine coronavirus. Beef calves. Neonatal diarrhea. 

Serological response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil cresceu muito nos últimos anos em relação a produção mundial de 

carne bovina, passando a ser o segundo maior produtor e o líder na exportação 

(USDA, 2019). Além disso, o país possui também o maior rebanho comercial, com 

213,68 milhões de cabeças, sendo que desse montante, 81% é representado por 

raças zebuínas destinadas ao abate (ABIEC, 2020). Tais dados mostram a 

importância da bovinocultura de corte para o agronegócio brasileiro, que movimentou 

ao redor de R$618,50 bilhões apenas em 2019, o que corresponde a 8,5% do produto 

interno bruto do país (ABIEC, 2020). 

 Em 2019 o número de abates chegou a 43,4 milhões de cabeças, levando a 

um crescimento no volume de carne produzida, com um total de 10,49 milhões de 

toneladas equivalente carcaça, produção mais elevada que nos anos anteriores. 

Apesar deste crescimento, o Brasil ainda tem potencial para expandir a sua produção. 

Estima-se um aumento de 22,7% na produção, 17% no consumo interno e 36% nas 

exportações nos próximos 10 anos (MAPA, 2019). Tal fato se torna importante, pois é 

esperado que a população mundial chegue próximo de 9,8 bilhões de pessoas em 

2050, sendo o Brasil um dos principais responsáveis por suprir a demanda global por 

alimentos (FAO, 2017).  

 Porém, para que a pecuária brasileira atinja as expectativas de crescimento, 

o setor da bovinocultura de corte precisa aumentar a sua eficiência, através da 

melhora de alguns índices produtivos. A produção de bovinos de corte é basicamente 

dividido em três fases: cria, recria e engorda. A fase de cria é definida pelo período de 

cobertura até o desmame (6 a 8 meses de idade), sendo essa fase considerada a 

mais importante, já que é o período onde serão produzidos os futuros animais 

destinados ao abate (PEREIRA et al., 2016). 

 Dentro da fase de cria, a taxa de desmame é o principal índice produtivo, pois 

indica o número de bezerros produzidos a partir do número de vacas do rebanho 

(DOYE et al., 2007). O ideal é atingir uma taxa de desmame de um bezerro por vaca 

ano, não só aumentando o número de nascidos, através do uso de biotecnologias 

como a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), mas também garantindo que os 

bezerros nascidos cheguem a desmama. Por este motivo, a taxa de mortalidade neste 

período é considerada um ponto crítico, sendo muito importante identificar e controlar 

as doenças nessa categoria. No Brasil, a mortalidade média de bezerros de corte tem 
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variado de 6 a 12%, índices superiores a meta ideal de 4% (PARANHOS DA COSTA 

et al., 2004). 

 A diarreia neonatal bovina é considerada, juntamente com a doença 

respiratória, uma das doenças mais importante na fase de cria (CONSTABLE et al., 

2017). Os fatores predisponentes da diarreia neonatal estão relacionados ao método 

de concepção, status imunológico, falha na transferência de imunidade passiva 

(FTIP), manejo nutricional, bem com a presença de agentes infecciosos, como vírus, 

bactérias e protozoários (DA COSTA et al., 2008; LIEVAART et al., 2013; MEDEIROS 

et al., 2014). As diarreias são mais frequentes em rebanhos de corte que adotam a 

IATF e estação de monta pela concentração dos partos em um pequeno período do 

ano, o que facilita a transmissão de patógenos (MEDEIROS et al., 2014). 

 A ocorrência de FTIP nos rebanhos de corte tem maior frequência em 

bezerros oriundos de novilhas, já que muitas vezes essas apresentam menor 

habilidade materna, o que impede os bezerros de ingerirem a quantidade suficiente 

de colostro, ou produzem colostro em menor qualidade e volume, favorecendo a 

ocorrência de diarreia (DA COSTA et al., 2008; LIEVAART et al., 2013). Dentre as 

causas infecciosas da diarreia neonatal os microrganismos mais importantes são 

Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC K99), Cryptosporidium parvum, Rotavírus 

bovino tipo A (BoRVA) e Coronavírus bovino (BCoV; FOSTER; SMITH, 2009), tendo 

grande relevância nos rebanhos de corte brasileiros as infecções por BoRVA 

(MEDEIROS et al., 2014; RONDELLI et al., 2018). 

 Uma das propostas para a prevenção da diarreia neonatal é a vacinação das 

vacas no pré-parto. O objetivo da vacinação pré-parto é aumentar a concentração de 

imunoglobulinas específicas no colostro e assim fornecer a imunidade passiva aos 

neonatos, já que os bovinos nascem agamaglobulinêmicos e desenvolvem resposta 

imune ativa de forma lenta e gradual do nascimento à puberdade (CROUCH; OLIVER; 

FRANCIS, 2001; TIZARD, 2017). 

 As formulações comerciais contra a diarreia neonatal disponíveis no Brasil 

possuem basicamente cepas inativadas de BoRVA e BCoV, além da adesina F5 da 

E. coli K99. Dentre as opções, a principal diferença entre as formulações refere-se às 

cepas de Rotavírus, tendo as compostas pelas cepas de BoRVA NCDV-Lincoln 

(G6P[1]) e B223 (G10P[11]) (Rotatec J5®, Biogénesis Bagó e ScourtGuard® 4KC, 

Zoetis) e a que possui a cepa BoRVA UK (G6P[5]) (Rotavec Corona®, MSD). É 

recomenda a aplicação das formulações por via intramuscular na tábua do pescoço 
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em novilhas e vacas entre 3ª e 12ª semana em relação ao parto previsto 

(BIOGÉNESIS BAGÓ, 2016; ZOETIS, 2016; MSD, 2016).  

 Em relação a eficácia da vacina na prevenção das diarreias neonatais, os 

trabalhos ainda são muito controversos, principalmente quando se fala da imunidade 

contra o BoRVA que possui diferentes genótipos G e P, favorecendo a diversidade de 

cepas existentes no campo (PISANELLI et al., 2005), além disso, no Brasil, são 

poucos os trabalhos realizados com animais de corte, especificamente da raça Nelore.  

 Com base no exposto a hipótese desta pesquisa é de que a vacinação pré-

parto com uma formulação comercial contendo os principais agentes causadores de 

diarreia otimizem a transferência de imunidade passiva colostral e resistência dos 

bezerros Nelore frente aos principais desafios infecciosos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A seguir será realizada uma pequena revisão de literatura acerca da 

importância da transferência de imunidade passiva (TIP) para os bezerros, da 

ocorrência de diarreia neonatal e principais agentes etiológicos em bovinos de corte, 

e da eficácia da vacinação pré-parto contra a diarreia neonatal. 

 

 

2.1 CONCEITOS GERAIS RELACIONADOS A TIP 

 

Os ruminantes de modo geral possuem uma placenta do tipo sineptélicorial, 

cuja principal característica é a separação das circulações materna e fetal. Tal 

separação leva ao bloqueio total da passagem de grandes moléculas da mãe para o 

feto, o que acaba sendo um mecanismo de defesa, pois impede a passagem da 

maioria dos agentes bacterianos e virais, porem também impede a passagem de 

imunoglobulinas (TIZARD, 2017). Assim, os bovinos recém-nascidos são hipo ou 

agamaglobulinêmicos e, portanto, dependentes dos anticorpos fornecidos através da 

ingestão de colostro (WEAVER et al., 2000; TIZARD, 2017). 

Além de nascerem agamaglobulinêmicos, os bovinos também nascem com o 

sistema imune ainda imaturo, o que acaba por predispor a maior ocorrência de 

doenças durante o período neonatal, por isso os anticorpos fornecidos através da 

ingestão do colostro são de extrema importância para proteção dos animais recém-

nascidos (GODDEN, 2008; CHASE et al., 2008). 

A colostrogênese, processo no qual ocorre a formação do colostro e 

transferência de imunoglobulinas e proteínas da circulação materna para a secreção 

mamária ocorre nas últimas semanas pré-parto. A principal imunoglobulina (IgG) que 

é transferida para o colostro é a IgG1, graças a presença de receptores específicos 

no epitélio da glândula mamária (GODDEN, 2008; CONSTABLE et al., 2017). A IgG1 

representa 80 a 90% do total de imunoglobulinas, sendo o restante compostos pelas 

classes IgM e IgA, produzidas por plasmócitos presentes no epitélio glandular da 

glândula mamária (GODDEN, 2008). 

Para que ocorra uma boa transferência de imunidade as imunoglobulinas e 

proteínas presentes no colostro devem ser absorvidas pelas células do intestino do 

recém-nascido já nas primeiras horas de vida. Sabe-se que a permeabilidade as 
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imunoglobulinas é maior nas primeiras 2 horas de vidas, declinando após 6 horas e 

cessando a sua absorção com aproximadamente 24 horas de vida. O pico de IgG no 

soro dos bezerros após absorção acontece entre 12 e 36 horas de vida, sendo que 

por volta de 80 dias, 97% de toda IgG absorvida já terão sido catabolizadas (TIZARD, 

2017). 

 

  

2.2 FATORES ASSOCIADOS A FTIP EM BEZERROS DE CORTE 

 

O sucesso de uma boa transferência de imunidade passiva nos bovinos está 

relacionada a diversos fatores, que incluem os relacionados a vaca, ao bezerro e 

também a fatores ambientais. A ocorrência de falha de transferência de imunidade 

passiva (FTIP) nos rebanhos de corte pode estar associado a categoria animal (filho 

de primípara ou multípara), habilidade materna das vacas, quantidade e qualidade de 

colostro produzida, e vitalidade dos bezerros ao nascimento (COSTA et al., 2008; 

LIEVAART et al., 2013). 

Em bovinos de corte, a literatura sobre imunidade passiva e os fatores de risco 

para FTIP é muito escassa. McGee e Earley (2019) identificaram algumas diferenças 

entre bovinos de corte e leite em relação à transferência de imunidade passiva e 

qualidade do colostro. Segundo esses autores, em bovinos leiteiros existe uma 

proporcionalidade inversa entre a quantidade de colostro produzida e a concentração 

de imunoglobulinas (ou seja, quanto maior a produção, menor a qualidade). Em 

bovinos de corte, a concentração de imunoglobulina permanece relativamente 

constante.  

O número de partos das vacas é um dos principais fatores que afeta tanto a 

quantidade quanto a concentração de imunoglobulinas em vacas de corte, com vacas 

primíparas apresentando rendimentos e concentrações menores do que vacas 

multíparas (COSTA et al., 2008; LIEVAART et al., 2013). Além disso, a ocorrência de 

distocia e prematuridade podem interferir no tempo entre o nascimento e a ingestão 

de colostro e, consequentemente, na absorção de imunoglobulinas colostrais 

(MORAES et al., 2000). 

A alimentação das vacas no período pré-parto é de grande importância para a 

produção de um colostro de boa qualidade e para o desenvolvimento do bezerro 

durante a gestação. Animais que recebem uma dieta de baixa qualidade podem gerar 
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bezerros de baixo peso corporal ao nascimento e isso tem sido associado a maior 

ocorrência de FTIP. Bezerros que nascem com peso baixo podem ser mais fracos e 

letárgicos, o que pode dificultar a primeira mamada do colostro (CONSTABLE et al., 

2017). Além disso, o baixo aporte nutricional das vacas no pré-parto tem sido 

associado com menores concentrações de IgG1 sérica nos bezerros (HOUGH et al., 

1990).    

Quanto aos pontos de corte da proteina total sérica (PTS) para considerar falha 

na transferência de imunidade passiva, ainda não há um consenso entre os autores, 

sendo definidos valores variados, de acordo com a região e local onde os estudos 

foram realizados, e também variando de acordo com a raça dos animais (Quadro 1). 

No entanto, é muito utilizado dados referentes a animais de aptidão leiteira, onde é 

consenso que a concentração mínima adequada de proteína total é de 5,2 g / dl, 

podendo variar entre 5,0 e 5,5 g / dl (DOEPEL & BARTIER, 2014). De acordo com 

uma meta-análise realizada por Buczinski et al. (2018) para obter o número mínimo 

de falsos negativos, o ponto de corte mínimo de 5,5 g / dl em vez de 5,2 g / dl no 

refratômetro óptico em soro, parece ser o limite mais adequado para excluir FTIP. 

 

Quadro 1 - Pontos de corte para proteína sérica total propostos por diferentes autores para 
detectar falha na transferência imunológica passiva. 

Autores Ponto de corte PTS 

Naylor et al. (1977)  < 6,0 g/dL  

Heath (1992)  < 5,5 g/dL  

Perino et al. (1993)  4,2 g/dL  

Biswal et al. (1993)   4,8 g/dL 

Wittum & Perino (1995) < 4,8 g/dL  

Rea et al. (1996)  4,5 g/dL  

Smith (2002)  5,0 g/dL  

 

 

2.3 DIARREIA NEONATAL 

 

 A diarreia neonatal é uma das principais doenças que acometem bezerros no 

período de cria, tanto em bovinos de leite como de corte (CONSTABLE et al., 2017). 

Sua ocorrência pode levar a diversos prejuízos econômicos, causados principalmente 

pelas altas taxas de morbidade e mortalidade, além dos custos devido ao tratamento 

dos animais acometidos, perda de peso e aumento da predisposição a ocorrência de 

outras doenças (ALFIERI et al., 2006; CONSTABLE et al., 2017). 
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 Sua etiologia é multifatorial, envolvendo desde os métodos de concepção, 

status imunológico, falha na transferência de imunidade passiva (FTIP), manejo 

nutricional, bem com a presença de agentes infecciosos, como vírus, bactérias e 

protozoários (COSTA et al., 2008; LIEVAART et al., 2013; MEDEIROS et al., 2014; 

COURA et al., 2015). Dentre as causas infecciosas, os microrganismos mais 

importantes são Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC K99), Cryptosporidium 

parvum, Rotavírus bovino tipo A (BoRVA) e Coronavírus bovino (BCoV) (FOSTER; 

SMITH, 2009). 

 Em bovinos de corte, as diarreias são mais frequentes em rebanhos que 

adotam a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e estação de monta devido a 

ocorrência da concentração dos partos em um pequeno período do ano, o que facilita 

a transmissão de patógenos (MEDEIROS et al., 2014). A ocorrência de falha de 

transferência de imunidade passiva (FTIP) nos rebanhos de corte tem maior 

frequência em bezerros oriundos de novilhas, já que muitas vezes essas apresentam 

menor habilidade materna, o que impede os bezerros de ingerirem a quantidade 

suficiente de colostro, ou produzem colostro em menor qualidade e volume, 

favorecendo a ocorrência de diarreia (COSTA et al., 2008; LIEVAART et al., 2013). 

 No Brasil são escassos os trabalhos que investigaram todos os agentes 

envolvidos com a diarreia neonatal nos rebanhos de corte. Oliveira Filho et al. (2007), 

trabalhando com um rebanho Nelore, verificou que o pico de ocorrência de diarreia 

acontece entre a 6ª e 7ª semana de vida, com 23 e 19% dos casos, respectivamente. 

Neste mesmo trabalho, 79% das amostras foram positivas para alguns dos agentes 

infecciosos investigados (79/100), sendo que 51,9% eram infecções isoladas (41/79) 

e 48,1% infecções mistas (38/79). A frequência do agentes etiológicos investigados 

foi de 30% para Cryptosporidium spp., 14% para BCoV, 11% para BoRVA e 4% para 

ETEC K99/F5.  

 Outros trabalhos identificaram surtos de diarreia causados por agentes 

específicos. Rondelli et al. (2018) ao avaliar um surto de diarreia neonatal, em uma 

fazenda de bovinos de corte criados extensivamente no estado do Mato Grosso, 

identificaram o BoRVA como principal agente infeccioso. Do total de 1100 bezerros, 

880 apresentaram diarreia (morbidade de 80%) e 132 vieram a óbito (letalidade de 

12%), porém o diagnóstico etiológico da diarreia foi feito em apenas 30 animais, com 

53,3% (16/30) das amostras positivas para BoRVA. Medeiros et al. (2014) 

investigaram um surto de diarreia com morbidade de 60% e letalidade de 7% em uma 
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propriedade de criação de bovinos da raça Nelore no Mato Grosso do Sul, e também 

identificaram o BoRVA como principal agente etiológico, sendo 80% das amostras 

pesquisadas positivas para esse agente. Cada um dos segmentos genômicos codifica 

uma proteína, com exceção do segmento 11 que codifica duas (Matthijnssens et al., 

2008). 

 

 

2.4 ROTAVÍRUS  

 

 O Rotavírus bovino é considerado o principal agente causador de diarreia 

neonatal tanto em bovinos de corte como de leite (MEDEIROS et al. 2015). Faz parte 

da família Reoviridae e possui o genoma composto por 11 segmentos de RNA fita 

dupla (dsRNA), que codificam 12 proteínas, seis estruturais (VP1-VP4, VP6-VP7) e 

seis não estruturais (NSP1-NSP6) (GREENBERG; ESTES, 2009). A partícula viral é 

composta por uma tripla camada (Figura 1), sendo estas: 

a) Camada interna (core ou núcleo) que contém as proteínas associadas ao 

genoma viral VP1 e VP3, sendo que a proteína VP1 atua como RNA polimerase 

RNA dependente, VP2 constitui a estrutura do capsídeo interno, sendo a mais 

abundante do core viral e a proteína VP3 possui atividade de 

guanililtransferase, estando envolvida na adição da estrutura 5´-cap presente 

nos RNAs mensageiros. 

b) A camada intermediária do capsídeo é composta inteiramente pela proteína 

estrutural VP6, responsável pela determinação da espécie ou grupo. 

c) A camada externa é composta pelas proteínas VP7 e VP4, sendo responsáveis 

pelas interações iniciais do vírus com a célula hospedeira, além de serem base 

para o sistema de classificação binária definido pela presença de glicoproteínas 

(Tipo G) e pela sensibilidade a protease (Tipo P), respectivamente. A 

glicoproteína VP7 está associada com a produção de anticorpos neutralizantes, 

incluindo aqueles sorotipo-específicos. A VP4 desempenha importante papel 

no mecanismo da penetração viral na célula, e está associada aos genótipos P 

(ESTES, 2001). 
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Figura 1 - Representação esquemática da partícula viral do rotavirus. 
 

 

                     Fonte: http://education.expasy.org/images/Rotavirus_maturation.jpg. 

 

 

De acordo com a proteina VP6 o rotavírus é classificado em nove 

espécies/grupos (A-I) aceitos pelo International Commite on Taxonomy of Viruses, 

porém um décimo grupo (J) foi descrito em morcegos (ICTV, 2017). O Rotavírus 

Bovino tipo A (BoRVA) é o grupo mais frequente nos casos de diarreia em bovinos, 

humanos e outros animais, porém os grupos B e C também já foram descritos em 

bovinos (OTTO et al., 2015). 

 

 

2.5 CORONAVÍRUS 

 

O Coronavírus Bovino (BCoV) pertence à ordem Nidovirales, família 

Coronaviridae, gênero Betacoronavirus e apresenta tropismo por células epiteliais do 

http://education.expasy.org/images/Rotavirus_maturation.jpg
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trato respiratório e entérico (ICTV, 2017). O BCoV possui uma complexa maquinaria 

de replicação, o que lhe confere a capacidade da recombinação homóloga (BARIC et 

al., 1995; DENISON et al., 2011). Sua estrutura (Figura 2) é composta por proteínas 

estuturais: glicoproteína da espícula (S); proteína do envelope (E); proteína de 

membrana (M), proteína do nucleocapsídeo (N); glicoproteína hemaglutinina esterase 

(HE) e proteína interna (I) (FISCHER et al., 1997).  

 

Figura 2 - Modelo estrutural do coronavírus. S-glicoproteína da espícula; M – Proteina da 
membrana; E-Proteina do envelope; HE - glicoproteína HE, N – proteína do nucleocapsídeo. 

 

Fonte: Lai e Holmes, 2001. 

 

 

O BCoV é responsável por três tipos de síndromes clínicas em bovinos: diarreia 

neonatal em bezerros, disenteria de inverno em bovinos adultos e infecções 

respiratórias em bovinos de idades variadas (SAIF, 2010). Em 1972, o BCoV foi 

primeiramente reconhecido como causa de diarreia potencialmente fatal em bezerros 

e desde então, tem sido associado com casos de disenteria de inverno em bovinos 

adultos e diarreia neonatal (MEBUS et al., 1973; SMITH et al., 2002). No Brasil, 

existem diversos relatos do BCoV em diferentes estados como São Paulo, Minas 

Gerais, Mato Grosso e Paraná. No entanto, os estudos fundamentam-se geralmente 

em métodos moleculares ou sorológicos para detecção de BCoV em amostras de 

fezes, com taxas de infecção que variam entre 14 a 39% (ASANO et al., 2010; BARRY 

et al., 2009; BRANDÃO et al., 2007; JEREZ et al., 2002; OLIVEIRA FILHO et al., 2007; 

STIPP et al., 2009; TAKIUCHI et al., 2009; TAKIUCHI et al., 2006). 

 



29 
 

2.6 CRYPTOSPORIDIUM SPP. 

 

O gênero Cryptosporidium é classificado no reino Protozoa, filo Apicomplexa, 

classe Conoidasida, subclasse Coccidiasina, ordem Eucoccidiorida e família 

Cryptosporidiidae. Espécies de Cryptosporidium infectam células epiteliais do trato 

respiratório e das microvilosidades do trato gastrointestinal em grande variedade de 

hospedeiros vertebrados (RYAN; XIAO, 2014). 

Em bovinos, Cryptosporidium é responsável por diarreia grave tanto em 

bezerros de corte como de leite, gerando prejuízos econômicos devido a menor 

produção animal e aos custos com cuidados especiais (TIRANTI et al., 2011). 

A infecção ocorre em todas as faixas etárias, no entanto ela tende a diminuir 

com o aumento da idade do animal (SANTIN et al., 2008). As espécie identificadas 

com maior frequência são C. parvum, C. bovis, C. ryanae e C. andersoni (XIAO, 2010). 

Normalmente a criptosporidiose atinge mais frequentemente os bezerros 

neonatos, que normalmente se infectam na primeira semana de vida, ocorrendo com 

maior frequência até seis semanas de idade (ROBERTSON et al., 2014). Fatores de 

risco relacionados ao manejo e às condições ambientais podem influenciar na 

ocorrência desse patógeno em diferentes rebanhos. O sistema de alimentação com 

leite para criação artificial de bezerros também é um fator de risco para infecção por 

Cryptosporidium spp., uma vez que os oocistos podem permanecer viáveis por um 

longo período. Júnior et al. (2011) argumentaram que a exposição precoce de 

bezerros à água nos primeiros dias de vida pode afetar diretamente as taxas de 

infecção. 

 

  

2.7 VACINAÇÃO PRÉ-PARTO CONTRA DIARREIA NEONATAL 

 

A vacinação pré-parto das vacas no estágio final da gestação é uma das 

principais estratégias para prevenir a ocorrência da diarreia neonatal. O objetivo é 

aumentar a concentração de imunoglobulinas específicas no colostro e assim fornecer 

transferência de imunidade passiva para os bezerros que nascem hipo ou 

agamaglobulinêmicos (CROUCH et al, 2001; TIZARD, 2017).  

No Brasil, as formulações comerciais contra a diarreia neonatal são 

semelhantes, possuindo basicamente cepas inativadas de BoRVA e BCoV, além da 
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adesina F5 da E. coli K99. Dentre as opções, a principal diferença entre as 

formulações refere-se às cepas de BoRVA, tendo as compostas pelas cepas de 

BoRVA NCDV-Lincoln (G6P[1]) e B223 (G10P[11]) (Rotatec J5®, Biogénesis Bagó e 

ScourtGuard® 4KC, Zoetis) e a que possui a cepa BoRVA UK (G6P[5]) (Rotavec 

Corona®, MSD). O protocolo de vacinação recomendado é a aplicação das 

formulações por via intramuscular, na tábua do pescoço, em novilhas e vacas entre 

3ª e 12ª semana em relação ao parto previsto, existindo formulações de dose única e 

formulação que necessitam de um reforço (BIOGÉNESIS BAGÓ, 2016; ZOETIS, 

2016; MSD, 2016). 

Em relação a eficácia da vacina na prevenção das diarreias neonatais, os 

trabalhos ainda são muito controversos, principalmente quando se fala da imunidade 

contra o BoRVA que possui diferentes genótipos G e P, favorecendo a diversidade de 

cepas existentes no campo (PISANELLI et al., 2005). Saif et al. (1984) realizaram um 

ensaio de campo usando uma vacina contendo BoRVA e BCoV vivos e bacterina F5 

de E. coli. Neste ensaio, não houve diferenças na ocorrência de diarreia neonatal e 

nas taxas de mortalidade em bezerros vacinados e não vacinados em fazendas 

leiteiras. Além disso, os anticorpos colostrais para BoRVA e BCoV foram semelhantes 

em ambos os grupos.  

Apesar disso, vários outros estudos relataram que vacas prenhes vacinadas 

contra diarreia neonatal, especificamente BoRVA e BCoV, aumentaram os títulos de 

anticorpos no colostro e na prole (WALTNER-TOEWS et al., 1985; SNODGRASS, 

1986; CORNAGLIA et al., 1992). Crouch et al. (2001) avaliaram a concentração e 

persistência de anticorpos no colostro e leite contra BoRVA, BCoV e adesina F5 de E. 

coli em bovinos de corte e observaram títulos mais elevados de anticorpos específicos 

contra esses agentes no soro e colostro de vacas e no soro de bezerros no grupo dos 

animais vacinados. Porém, nesse trabalho não foi avaliado a ocorrência de diarreia, 

não sendo possível afirmar que os níveis de anticorpos aumentados foram suficientes 

para prevenir a ocorrência da doença frente a desafios naturais.  

 Rocha et al. (2020) avaliaram a eficácia de uma vacina comercial contendo o 

genótipo G6P[5] de BoRVA em gado leiteiro. Este autor encontrou eficácia na 

vacinação pré-parto no aumento de anticorpos específicos contra este agente no 

colostro de vacas e no soro de bezerros do grupo de animais vacinados. No entanto, 

a imunidade colostral não foi suficiente para prevenir a ocorrência de diarreia neonatal 

nos bezerros, com maior ocorrência no grupo vacinado.  
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 Outro problema que tem sido demonstrado em estudos recentes é a diferença 

entre cepas utilizadas na produção de vacinas e cepas encontradas em campo, o que 

coloca em dúvida a eficácia da vacinação (DULGHEROFF et al., 2016). Fritzen et al. 

(2019) avaliaram a ocorrência de diarreia neonatal por BoRVA em um rebanho 

regularmente vacinado com uma vacina comercial contendo o genótipo G6P[5] e 

encontrou 62,3% dos animais (76/122) positivos para o genótipo G10P [11]. Karayel 

et al. (2017) verificaram a ocorrência de diarreia por BoRVA em um rebanho turco 

também regularmente vacinado contra a cepa G6P[5] com altas taxas de 

morbimortalidade associadas à infecção pela cepa G8P [5]. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a eficácia da vacinação pré-parto na imunização das vacas e novilhas 

para otimizar a transferência de imunidade passiva e resistência dos bezerros Nelore, 

especificamente contra BoRVA e BCoV. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliação da resposta imune humoral nas vacas e novilhas através da titulação 

de anticorpos específicos contra Coronavírus bovino (BCoV) e Rotavírus 

bovino tipo A (BoRVA); 

b) Avaliação da transferência de imunidade passiva aos neonatos, por meio da 

dosagem de proteína total plasmática e titulação de anticorpos específicos 

contra Coronavírus bovino (BCoV) e Rotavírus bovino tipo A (BoRVA); 

c) Determinação dos principais agentes etiológicos da diarreia neonatal no 

rebanho estudado; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 REBANHO E GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

O rebanho selecionado está alocado no setor de Bovinocultura de Corte da 

Universidade de São Paulo – Campus de Pirassununga, e foi escolhido por não 

apresentar histórico prévio de vacinação contra os agentes da diarreia neonatal. O 

manejo reprodutivo dos animais na estação de monta foi feito por meio de protocolos 

de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e as parições tiveram início a partir do 

dia 20/08/2019. No delineamento da pesquisa foram formados dois grupos 

experimentais e seus respectivos subgrupos de forma randomizada, sendo estes 

divididos de acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Distribuição dos animais de acordo com os grupos experimentais. 

Categoria Animal 

Grupos Experimentais 

Total Não Vacinados 
(NVAC) 

Vacinados  
(VAC) 

Novilhas (Primíparas) 17 19 36 

Vacas (Multíparas) 41 40 81 

Total 58 59 117 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

 

4.2 PROTOCOLO DE VACINAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS DAS VACAS E 

NOVILHAS  

 

Entre 60 a 50 dias antes do parto, os subgrupos de animais vacinados 

receberam uma dose (2mL) de vacina comercial contra diarreia neonatal (Rotavec 

Corona®, MSD), administrada na tábua do pescoço do lado direito, por via 

intramuscular. A vacina comercial é composta pelas seguintes cepas: genótipo G6P[5] 

de BoRVA inativado, BCoV inativado e adesina F5 de ETEC K99. Contem em sua 

composição hidróxido de alumínio e MontanideTM ISA70 VG como adjuvantes. 

Os animais não-vacinados (controle) receberam uma dose (2mL) de solução 

salina, seguindo o mesmo protocolo definido para os animais vacinados. As novilhas 
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e vacas prenhes permaneceram alojadas em piquetes pré-parto, onde foram 

acompanhadas diariamente até o momento do parto. 

Foi realizada a coleta de sangue das novilhas e vacas de ambos grupos 

experimentais, tratado e placebo, entre D-60 à D-50 e após 30 dias da vacinação (D30 

à D-20). A coleta de sangue foi feita por punção da veia jugular externa, após assepsia 

local com álcool 70%, utilizando-se do sistema de coleta a vácuo, em tubos de 10 mL 

sem anticoagulante. Para obtenção do soro sanguíneo, as amostras foram 

centrifugadas a 2000 x g durante 10 minutos, e o soro armazenado em quatro 

microtubos de 1,5 mL, congelados em freezer a -20°C, para posterior detecção de 

anticorpos específicos contra BCoV e BoRVA. Os procedimentos de vacinação e 

coleta de sangue podem ser visualizados na figura 3. 

 

Figura 3 - Dia da vacinação: (a) curral de manejo; (b) vacas e novilhas antes da vacinação; 
(c) punção da jugular para coleta de sangue; (d) vacinação na tábua do pescoço do lado 
esquerdo. 

 

           Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 
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4.3 MONITORAMENTO DOS PARTOS E MANEJO DOS BEZERROS 

 

Após a vacinação, as vacas e novilhas gestantes permaneceram em piquetes 

pré-parto separados, onde foram monitoradas uma vez ao dia pela manhã para 

detectar partos ocorridos nas 24 horas anteriores. As mães e bezerros foram mantidos 

nestes piquetes nos primeiros dois ou três dias após o nascimento. Os cuidados 

iniciais dos bezerros foram realizados entre D2-D3 para sincronizar este manejo com 

a coleta de amostras de sangue para avaliação do status de transferência de 

imunidade passiva. 

Os cuidados com os bezerros incluíram a desinfecção do umbigo usando 

solução de iodo a 10%, pesagem, tatuagem na orelha (identificação) e por fim 

aplicação de 1mL de Doramectina 1% (Figura 4). Neste momento, os bezerros foram 

examinados clinicamente e as amostras de sangue colhidas por punção da veia 

jugular externa por sistema de coleta a vácuo em tubos de 10mL sem anticoagulante 

(10mL). No laboratório, as amostras foram centrifugadas a 2.000 x g por 10 minutos 

para separação do soro, o qual foi fracionado em quatro microtubos de 1,5 ml e 

armazenado em freezer a -20 ° C até o momento da análise.  

Em seguida, as mães e bezerros foram transferidos para diferentes piquetes 

pós-parto, dependendo das categorias maternas (primíparas ou multíparas). Apesar 

disso, o manejo nutricional das vacas e bezerros foi o mesmo baseado em pastagem 

e suplementação de sal mineral. 
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Figura 4 - Manejo dos bezerros no D2-D3 após o nascimento: (a/b) separação das vacas e 
bezerros para os primeiros cuidados; (identificação dos bezerros; (d) aplicação de 1mL de 
Doramectina 1%; (e) Desinfecção umbilical; (f) pesagem. 

  

           Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA TRANSFERENCIA DE IMUNIDADE PASSIVA 

 

Amostras de sangue foram coletadas entre D2-D3, sendo centrifugadas em 

laboratório a 2.000 x g por 10 minutos para obtenção do soro. A avaliação da 

transferência de imunidade passiva foi feita através da determinação da proteína total 

sérica em refratômetro óptico com escala de 0 a 12 g / dL (RTP-12, Instrutherm). O 

restante das amostras de soro foi distribuído em quatro microtubos e armazenado a -

20°C para futura titulação de anticorpos específicos contra os agentes BCoV e 

BoRVA. Para determinação da falha de transferência de imunidade passiva foram 

utilizados quatro diferentes pontos de corte (5,5, 6,0, 6,5, 7,0 g / dL). 
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4.5 TITULAÇÃO DOS ANTICORPOS 

 

A titulação de anticorpos específicos (IgG1) contra BoRVA e BCoV foi realizada 

usando o teste de ELISA in house (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). 

 

 

4.5.1 ELISA para detecção de anticorpos específicos contra BoRVA 

 

O teste de ELISA in house utilizado para detectar títulos de IgG1 contra BoRVA 

foram baseados nos protocolos adaptados de Parreño et al. (2004) e Parreño et al. 

(2010). Para este ensaio, foram utilizadas placas Maxisorp NUNC de 96 poços. 

Resumidamente, as placas foram sensibilizadas com 100 μL de soro hiperimune de 

cobaia específico contra BoRVA diluído 1: 5000 em tampão carbonato de bicarbonato, 

pH 9,8, incubados “overnight”. No dia seguinte, as placas foram lavadas e bloqueadas 

com solução de leite em pó diluída em tampão de lavagem na concentração de 10% 

durante 1 hora a 37º C. Em seguida, o vírus BoRVA na concentração de 107 FFU / mL 

e a mock foram adicionados como antígenos positivos e negativos, respectivamente. 

Os vírus foram inoculados nas linhas A, C, E e G; enquanto os controles negativos 

(Mock) foram adicionados nas seguintes linhas B, D, F e H, incubados por 1 hora a 

37º C. A diluição usada para o vírus e o mock foi de 1:4. Em seguida, as placas foram 

lavadas e as amostras de soro de vacas e bezerros adicionadas em duplicata (vírus e 

mock) nos poços, a partir do título de 4096 até 262144 (Log4), incubadas por 1 hora 

a 37º C. Anticorpos comerciais conjugados com HRP contra IgG1 bovino diluídos 

1:3000 (Bethyl Laboratories, Inc., EUA) foram adicionados às reações, incubadas por 

1 hora a 37º C. A reação foi desenvolvida utilizando peróxido de hidrogênio e ABTS 

como substrato / sistema cromogênico (Sigma Aldrich, EUA), e as reações finais foram 

lidas em um comprimento de onda de 405 nm (Multiskan Ex, Labsystems Inc.). 

Controles positivos e negativos também foram adicionados às placas. Como controle 

positivo foi utilizado soro de animal apresentando alto título de anticorpos específicos 

contra BoRVA diluído 1:1024. Como controle negativo foi utilizada solução tampão de 

lavagem. O título de cada amostra foi expresso como 11% da densidade óptica (DO) 

do controle positivo. As reações obtidas no teste ELISA para detectar anticorpos 

específicos contra BoRVA são mostradas na figura 5. 

 



38 
 

Figura 5 - Teste de ELISA realizado para titulação de anticorpos específicos contra BoRVA. 

 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

Legenda: Controle negativo distribuído nos poços das colunas 9 e 10 e linha G e H; Controle 

positivo distribuído nos poços das colunas 11 e 12 e linha G (vírus) e H (Mock). As amostras 

foram adicionadas em duplicata nas colunas 1, 5 e 9 e diluídas nas três colunas subsequentes. 

 

 

4.5.2 ELISA para detecção de anticorpos específicos contra BCoV 

 

O teste de ELISA in house utilizado para detectar títulos de IgG1 contra BCoV 

foi adaptado do protocolo utilizado para detecção de anticorpos contra BoRVA. Para 

este ensaio, foram utilizadas placas Maxisorp NUNC de 96 poços. Resumidamente, 

as placas foram sensibilizadas com 100 μL de IgY específico contra BCoV diluído 

1:5000 em tampão carbonato de bicarbonato, pH 9,8, incubados “overnight”. No dia 

seguinte, as placas foram lavadas e bloqueadas com solução de leite em pó diluída 

em tampão de lavagem na concentração de 10% durante 1 hora a 37º C. Em seguida, 

o vírus BCoV na concentração de 107 FFU / mL e a mock foram adicionados como 

antígenos positivos e negativos, respectivamente. Os vírus foram inoculados nas 

linhas A, C, E e G; enquanto os controles negativos (Mock) foram adicionados nas 

seguintes linhas B, D, F e H, incubados por 1 hora a 37º C. A diluição usada para o 

vírus e o mock foi de 1:2. Em seguida, as placas foram lavadas e as amostras de soro 

de vacas e bezerros adicionadas em duplicata (vírus e mock) nos poços, a partir do 

título de 4096 até 262144 (Log4), incubadas por 1 hora a 37ºC. Anticorpos comerciais 
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conjugados com HRP contra IgG1 bovino diluídos 1: 3000 (Bethyl Laboratories, Inc., 

EUA) foram adicionados às reações, incubadas por 1 hora a 37ºC. A reação foi 

desenvolvida utilizando peróxido de hidrogênio e ABTS como substrato / sistema 

cromogênico (Sigma Aldrich, EUA), e as reações finais foram lidas em um 

comprimento de onda de 405 nm (Multiskan Ex, Labsystems Inc.). Controles positivos 

e negativos também foram adicionados às placas. Como controle positivo foi utilizado 

soro de animal apresentando alto título de anticorpos específicos contra BCoV diluído 

1:4096. Como controle negativo foi utilizada solução tampão de lavagem. O título de 

cada amostra foi expresso como 11% da densidade óptica (DO) do controle positivo. 

As reações obtidas no teste ELISA para detectar anticorpos específicos contra BCoV 

são mostradas na figura 6. 

 

Figura 6 - Teste de ELISA realizado para titulação de anticorpos específicos contra BoRVA. 

 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

Legenda: Controle negativo distribuído nos poços das colunas 9 e 10 e linha G e H; Controle 

positivo distribuído nos poços das colunas 11 e 12 e linha G (vírus) e H (Mock). As amostras 

foram adicionadas em duplicata nas colunas 1, 5 e 9 e diluídas nas três colunas subsequentes. 

 

 

4.6 MONITORAMENTO DA DIARREIA E COLETA DE FEZES 

 

A diarreia neonatal foi monitorada diariamente durante os primeiros trinta dias 

de vida dos bezerros. Quando ocorreu suspeita de diarreia, os bezerros foram 

capturados para avaliação fecal usando os critérios de escore fecal. O escore fecal foi 
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classificado de 0 a 3, de acordo com a consistência das fezes, da seguinte forma: 0 - 

consistência normal; 1 - consistência pastosa e semi-formada; 2 - consistência aquosa 

com maior quantidade de água, além do conteúdo fecal aderido ao períneo e cauda; 

e 3 - fluido, conteúdo fecal aderido ao períneo e cauda. Os escores de 0 ou 1 foram 

considerados normais, enquanto os animais com pontuação de 2 ou 3 foram 

considerados diarreicos (Mc GUIRK, 2008). Amostras fecais foram coletadas para a 

identificação dos patógenos causadores da diarréia. A coleta foi feita seguindo 

procedimentos estéreis. Inicialmente, a área do períneo foi limpa e feita a desinfecção 

com clorexidina degermante 2% e álcool 70%. Em seguida, amostras fecais foram 

obtidas pela introdução de swabs estéreis na ampola retal e armazenados em meio 

de transporte Stuart para o isolamento de Escherichia coli. Também foi coletado uma 

grande quantidade de fezes manualmente da ampola retal e armazenado em 

coletores universais estéreis (Figura 7). No laboratório, as fezes do coletor universal 

foram distribuídas em dez microtubos de 2mL, armazenados a -20°C para posterior 

diagnóstico de BoRVA e BCoV. O restante das fezes foi conservada pela adição de 

dicromato para o diagnóstico de Cryptosporidium spp. 

 

Figura 7 - Amostras de fezes obtidas de bezerros com diarreia: (a) desinfecção do períneo; 
(b) amostras coletadas através de swabs para isolamento de E. coli; (c) amostras de fezes 
coletadas em coletor universal para identificação viral e de Cryptosporidium spp. 

 

  Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 
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4.7 ISOLAMENTO DE E. COLI, EXTRAÇÃO DE DNA E PCR PARA DETECÇÃO DO 

FATOR DE VIRULENCIA K99 

 

Os swabs fecais foram semeados em meio ágar MacConkey para obtenção de 

colônias isoladas, incubadas por 24 horas a 37°C. Em seguida, as colônias 

bacterianas que eram lactose positivas foram selecionadas para realização de testes 

bioquímicos, como, triplo açúcar ferro (TSI), fenilalanina, citrato, motilidade, indol, 

lisina, ornitina e meio vermelho de metila, incubados por 24 horas a 37°C. Os 

resultados foram interpretados e as colônias identificadas como E. coli foram 

inoculadas em meio BHI com 15% de glicerol, incubado por 24 horas a 37°C. Por fim, 

as cepas foram armazenadas em freezer a -80°C até os procedimentos de PCR 

(KNOBL et al., 2008). O DNA foi extraído usando o método de fervura e quantificado 

usando o QuBit dsDNA HS Assay Kit e o fluorômetro QuBit 2.0 seguindo as instruções 

do fabricante. A PCR foi realizada em um volume de reação de 25 µL, contendo 15 

mM de MgCl2 (2,5 µL), 200 µM de dNTP (2,5 µL), 100 ng de DNA (1 µL), 0,5 U de 

Taq DNA polimerase Taq (0,25 µL) e 20 pmol (1 µL) de cada primer indicado no quadro 

3. Todas as amostras e padrões foram submetidos a ciclos de PCR como segue: 94°C 

por 5 minutos (desnaturação), seguido de 25 ciclos de 94°C por 30 segundos, 53°C 

por 45 segundos, 70°C por 1 minuto (anelamento) e 72°C por 5 minutos (extensão). 

Os produtos amplificados foram visualizados em gel de agarose 1,5%, corados com 

Loading Dye 6X (Synapse Biotechnology) e GelRedTM. O gel de agarose foi 

fotografado pelo Kodak Scientific System, e uma padrão de DNA de 100 pb foi usada 

como marcador de tamanho molecular (100-1.000 pb). 

 

Quadro 3 - Primers selecionados para detecção de E. coli K99.   

Gene Sequência 5’-3’ Tamanho Tº melting Referência 

F5(F) 

F5(R) 

TATTATCTTAGGTGGTATGG 

GGTATCCTTTAGCAGCAGTATTTC 

314 pb 56°C Frank et al., (1998) 

Fonte: Boom et al. (1990) 
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4.8 PCR PARA IDENTIFICAÇÃO DE BORVA E BCOV 

 

A técnica de multiplex RT-PCR foi realizada de acordo com os métodos 

descritos por Asano et al. (2010). As amostras fecais foram inicialmente preparadas 

como suspensões de 50% (fezes líquidas) ou 20% (fezes pastosas) em DEPC-água 

(dietilpirocarbonato) e clarificadas a 5.000 x g / 15min a 4°C, tomando o sobrenadante 

como amostra. A extração de RNA total das suspensões de amostras fecais foi 

realizada com TRIzolReagentTM (Invitrogen, Carlsbad / CA, EUA), de acordo com o 

as instruções do fabricante. As cepas Kakegawa (AKASHI et al., 1980) e 8209 

(RODRIGUEZ et al., 2004) foram utilizadas como controles positivos para coronavírus 

bovino (BCoV) e rotavírus bovino tipo A (BoRVA), respectivamente, e água-DEPC 

como controle negativo. Para a detecção de BCoV, foi utilizado um conjunto de três 

primers direcionados ao gene codificador da proteína N do nucleocapsideo. As 

reações de RT-PCR para detecção de BoRVA foram realizadas utilizando três primers 

direcionados ao gene VP1 que codifica a proteína viral (Quadro 4). Cada tubo 

contendo RNA foi levado a 95°C por 5 minutos para desnaturação de RNA, então 

imerso em gelo e adicionado a 1x FirstStrand Buffer®, 1 mM de cada dNTP, 10 mM 

de reagente de combinação de transcrição reversa DTT, 1 µM de cada primer (BCOV1 

+ BCOV2 para BCoV, ROT1 + ROT2 para rotavírus) e 400U M-MLV Reverse 

Transcriptase® (Invitrogen®) para um volume final de 40µL. Após a obtenção do DNA 

complementar, a reação de PCR foi realizada em termociclador. Para este fim, 2,5 µL 

do respectivo cDNA foram adicionados à combinação de reagentes de PCR contendo 

1x PCR Buffer® (Invitrogen®), 0,2 mM 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 mMMgCl2 e 0,5U de Platinum Taq DNA Polymerase® (Invitrogen®) até um 

volume final de 25 µL suplementado com água DEPC. Os tubos foram então levados 

ao termociclador para desnaturação inicial a 94°C / 4min, seguido por 35 ciclos de 

94°C / 30seg (desnaturação), 55°C / 30seg com gradiente de 5°C (hibridização) e 

72°C / 45seg (polimerização), seguido do ciclo de extensão final a 72°C / 5min. A 

leitura foi realizada por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corado com 0,5µg/mL 

de brometo de etídio e observado sob luz ultravioleta. A PCR para BCoV e BoRVA foi 

realizada adicionando 2,5 µL do primeiro produto de amplificação à combinação de 

reagentes de PCR contendo 1x PCR Buffer® (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 

0,25 µM de cada iniciador (BCOV1 + BCOV3 para BCoV, ROT1 + ROT3 para 
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rotavírus), 1,5mMMgCl2 e 0,5U de Platinum Taq DNA Polymerase® (Invitrogen®) e 

água ultrapura estéril (para um volume final de 25µL), levando à desnaturação inicial 

do termociclador de 94°C / 4min seguido por 25 ciclos de 94°C / 30seg (desnaturação), 

55°C / 30seg com gradiente de 5°C (hibridização) e 72°C / 45seg (polimerização) 

seguido de 72°C / 5min para a extensão final. A leitura foi realizada por eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, corado com 0,5µg / mL de brometo de etídio e observado 

sob luz ultravioleta. 

 

Quadro 4 - Primers selecionados para detecção de BoRVA e BCoV. 

Vírus Primer Sequência 5’-3’ Localização 
Tº 

melting 
Amplicon 

BCoV 

BCOV1 

(Forward) 

AAGAGCTCAAYCCAAGCAAATGY 123-146 60°C 

463 pb 
BCOV2 

(Reverse) 

AGCAGACCTTCCTGAGCCTTCAAT 562-585 60°C 

BCOV3 

(Reverse) 

TCAATRTCGGTGCCATACTGGTCT 405-428 59,9°C 306pb 

(withBCoV1) 

BCoV 

ROT1 

(Forward) 

CTCTGGCAAARCTGGTGTCA 737-753 59,7°C 

492 PB 
ROT2 

(Reverse) 

CATTCGACGCTGATGACATY 1206-1225  

ROT3 

(Reverse) 

ARCAATCRACCAACCASTCCTGTA 938-961 59,8°C 228pb  

(with ROT1) 

Fonte: Asano et al. (2010). 

 

 

4.9 DETECÇÃO DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. 

 

A detecção de Cryptosporidium spp. foi realizada pela técnica de flotação em 

solução saturada de sacarose, conforme descrito por Ogassawara e Benassi (1980). 

Para isso, inicialmente, as fezes foram lavadas para retirada da gordura e facilitar a 

observação dos protozoários. Um a dois gramas de fezes foram adicionados a um 

copo coletor com 8 a 9mL de água destilada e com o auxílio de um bastão de vidro, 

as fezes foram totalmente diluídas. A solução foi filtrada e a fração líquida adicionada 

a um tubo de plástico de 15 mL, em seguida 4 mL de éter foram adicionados ao tubo 

e depois homogeneizado. As amostras foram centrifugadas durante cinco minutos a 
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796 x g. Após esse processo, a camada de gordura e o sobrenadante foram removidos 

com o auxílio de uma pipeta Pasteur, e as paredes do tubo plástico foram enxugadas 

com gaze. O “pellet” de fezes foi adicionado em solução saturada de sacarose 9mL, 

homogeneizado e centrifugado por dez minutos a 264 x g. O sobrenadante foi retirado 

com cabo metálico e colocado em lâmina de vidro para observação em microscópio 

óptico com aumento de 400x (Figura 8). 

 

Figura 8 - Identificação de Cryptosporidium pela técnica de flutuação em solução 
hipersaturada de sacarose. 

 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas referentes aos dados nominais qualitativos foram 

realizadas usando o programa SPSS (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics 

for Windows, Versão 19.0. Armonk, NY: IBM Corp.). A associação entre os grupos 

experimentais (NVAC e VAC) com a incidência de diarreia e falha de transferência de 

imunidade passiva foram feitas usando quatro diferentes pontos de corte (5,5, 6,0, 6,5, 

7,0 g / dL) e avaliadas através do teste do Qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, 

após transformação das variáveis em variável dicotômica (responda sim ou não). O 

teste exato de Fisher foi escolhido quando os grupos tinham menos de 5 animais. 

Todas as comparações da ocorrência de diarreia nos diferentes grupos experimentais 

foram feitas pelo teste do qui-quadrado e todas as análises foram consideradas 

significativas quando P ≤ 0,05. A análise dos dados quantitativos foram realizada por 

meio do software estatístico SAS (Statistical Analysis System for Windows, versão 

9.4). Todas as variáveis quantitativas foram avaliadas quanto à distribuição gaussiana 
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pela função Guided Data Analysis. Alguns dados não apresentaram distribuição 

normal e foram submetidos à transformação logarítmica por log10, raiz quadrada ou 

inversa para obtenção da distribuição normal das variáveis. As variáveis das mães 

foram testadas para efeitos fixos de grupos maternos (grupos P) e tempos (P vezes; 

D60 Pré-parto e D30 Pré-parto), bem como a interação entre grupos e tempos (Grupos 

xTempos) usando o procedimento PROC MIXED (PROCMixed, SAS). Os modelos 

foram testados segundo estruturas de covariância, usando o critério de informação de 

Akaike (AIC). Ao detectar a interação entre as categorias maternas e os momentos, a 

diferença entre os grupos em cada momento de avaliação foi detectada pelo teste T 

Student em cada momento pré-parto. O teste T Student também foi utilizado para 

realizar a comparação entre dados contínuos de bezerros às 48 horas de vida. As 

diferenças estatísticas foram consideradas significativas quando o valor de P ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 VACAS 

 

5.1.1 Caracterização geral 

 

O intervalo médio entre a vacinação e o parto apresentado pelas novilhas, 

vacas e o total de matrizes desta pesquisa foi de 54 dias (45-93 dias), 64 dias (46-111 

dias) e 61 dias (45- 111 dias), respectivamente. Os dados referentes ao peso dos 

animais antes e após a vacinação estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Média do peso corporal (Kg) das vacas e novilhas vacinadas e não vacinadas em 
60 e 30 dias antes do parto. 

Peso Corporal (Kg) 

Categoria animal 
Dia da Vacinação 30 dias após vacinação 

NVAC VAC P-valor* NVAC VAC P-valor* 

Novilhas 514.4± 8.68 504.7±10.31 0.48 524.7± 9.03 512.1± 0.35 0.37 

Vacas 558.4± 9.28 537.1± 9.23 0.11 561.8± 9.08 538.6±9.51 0.08 

Total 545.5± 7.48 527.0± 7.34 0.08 550.7± 7.24 530.1±7.39 0.05 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

*Teste T de Student 

 

 

5.1.2 Reação vacinal 

 

Trinta dias após a vacinação, todas as novilhas e vacas prenhes foram 

observadas pela segunda vez durante a coleta de sangue. Foi possível detectar 

reação adversa no local de aplicação da vacina em 31,57% (6/19) das novilhas (Figura 

9). Por outro lado, nenhuma das vacas multíparas tiveram efeito adverso semelhante 

após a vacinação. 
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Figura 9 - Reação adversa no local de aplicação da vacina 30 dias após vacinação. 

 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

5.1.3 Resposta sorológica 

 

O efeito dos grupos, tempos e interação entre grupos e tempos sobre os 

anticorpos específicos contra os antígenos vacinais estão apresentados nas tabelas 

2 e 3. Para os anticorpos específicos contra o BCoV, foi possível detectar o efeito dos 

grupos e a interação entre os grupos e os tempos em nas categorias vacas e matrizes 

totais (Tabela 2). O contraste de médias pelo teste T de Student mostrou títulos mais 

elevados de anticorpos específicos no grupo vacinado do que no grupo não vacinado 

nas categorias maternas citadas anteriormente (Tabela 4 e Figura 10). 

Para anticorpos específicos contra BoRVA, foi possível detectar efeito do tempo 

e da interação entre os grupos e tempos nas categorias de novilhas, vacas e fêmeas 

totais (Tabela 3). O contraste de médias por meio do teste T Student mostrou títulos 

mais elevados de anticorpos específicos no grupo vacinado do que no não vacinado 

nos grupos maternos citado anteriormente (Tabela 4 e Figura 10). 

 

Tabela 2 - Efeito do grupo, tempo e interação (grupo*tempo) nos títulos de anticorpos 
específicos contra BCoV (Log10).  

Categoria  Tempos N  Média Mediana DP EP Grupos Tempos Grupos*Tempos 

Novilhas 

Vacinação 36 4.03 4.21 0.55 0.09 

0.6383 0.0220 0.0066 

30 dias após 36 4.21 4.21 0.48 0.08 

Vacas 

Vacinação 81 4.46 4.21 0.46 0.05 

0.0144 0.8315 <0.0001 

30 dias após 81 4.47 4.21 0.57 0.06 

Total 

Vacinação 117 4.47 4.21 0.48 0.04 

0.0389 0.4581 <0.0001 

30 dias após 117 4.51 4.21 0.54 0.05 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 
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Tabela 3 - Efeito do grupo, tempo e interação (grupo*tempo) nos títulos de anticorpos 
específicos contra BoRVA (Log10). 

Categoria Tempo N  Média Mediana DP EP Grupos Tempos Grupos*Tempos 

Novilhas 

Vacinação 36 4.03 4.21 0.55 0.09 

0.6383 0.0220 0.0066 

30 dias após 36 4.21 4.21 0.48 0.08 

Vacas 

Vacinação 81 4.31 4.21 0.41 0.05 

0.1400 <0.0001 <0.0001 

30 dias após 81 4.46 4.21 0.44 0.05 

Total 

Vacinação 117 4.22 4.21 0.47 0.04 

0.4794 <0.0001 <0.0001 

30 dias após 117 4.38 4.21 0.47 0.04 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

Tabela 4 - Média do título de anticorpos específicos contra BCoV e BoRVA (Log10) nos 
animais dos grupos vacinados (VAC) e não vacinados (NVAC) no período pré-parto. 

Categoria Agentes Tempos NVAC VAC P-valor* 

Novilhas 

BCoV 60PP 4.6040±0.1360 4.3729±0.1013 0.1762 

BCoV 30PP 4.4977±0.1168 4.6897±0.0985 0.2146 

BoRVA 60PP 4.1790±0.1313 3.8975±0.1250 0.1299 

BoRVA 30PP 4.1436±0.1017 4.2778±0.1209 0.4076 

Vacas 

BCoV 60PP 4.5375± 0.0761 4.3800± 0.0681 0.1276 

BCoV 30PP 4.1704± 0.0609 4.7713± 0.0899 <0.0001 

BoRVA 60PP 4.3759± 0.0516 4.2445± 0.0745 0.1516 

BoRVA 30PP 4.2732± 0.0461 4.6509± 0.0777 <0.0001 

Total 

BCoV 60PP 4.5570± 0.0664 4.3777± 0.0561 0.0411 

BCoV 30PP 4.2663± 0.0579 4.7450± 0.0684 <0.0001 

BoRVA 60PP 4.3182± 0.0537 4.1328± 0.0674 0.0339 

BoRVA 30PP 4.2352± 0.0443 4.5308± 0.0688 0.0005 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. *Teste T de Student; 60PP – 60 dias pré-parto; 30PP – 30 dias 

pré-parto. 
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Figura 10 - Média (± EP) de IgG1 contra BCoV e BoRVA (Log10) em vacas e novilhas Nelore 
e prole dos grupos NVAC e VAC. 
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Legenda: A diferença entre os grupos em cada momento de avaliação foi detectada por meio 

do teste T Student; 60PP - 60 dias antes do parto esperado; 30PP - 30 dias antes do parto 

esperado; * P - interação entre grupos e horários (Grupos x Horários) através do PROC 

MIXED; todas as análises foram consideradas significativas quando P <0,05. 
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5.2 BEZERROS 

 

5.2.1 Descrição geral 

 

Os dados descritivos sobre a caracterização dos bezerros estão na tabela 5. 

Todos os bezerros incluídos neste estudo (n = 117) nasceram de parto eutócico sem 

qualquer assistência ao parto nas categorias de novilhas (n = 36) e vacas (n = 81). 

Desse total, 65 bezerros foram representados por machos e 52 fêmeas. O peso 

corporal em D2-D3 foi semelhante entre os grupos NVAC e VAC em todas as 

categorias de mães (P≥ 0,11). 

Em relação ao estado de saúde, nenhum dos bezerros recém-nascidos 

apresentaram alterações no exame clínico geral e nos escores de saúde (Calf Health 

Score). Os parâmetros vitais de bezerros neonatos em D2-D3 foram normais, de 

acordo com o intervalo de referência estabelecido por Gasparelli et al. (2009), exceto 

para a frequência cardíaca. Além disso, foi possível detectar diferença estatística para 

frequência cardíaca (bpm) entre o grupo de novilhas NVAC e VAC (P = 0,0038), 

observando-se valores maiores em bezerros de mães não vacinadas (Tabela 6). 

Os bezerros tiveram escores de diarreia ≤ 1,0 e a soma da pontuação do 

doença respiratória bovina (DRB) ≤ 3,0. Por outro lado, 7,69% (9/117) dos bezerros 

apresentaram inflamação umbilical, devido à demora para realizar a primeira 

desinfecção umbilical em D2-D3. 

 

Tabela 5 - Caracterização dos bezerros Nelore dos grupos vacinados (VAC) e não vacinados 
(NVAC). 

Categoria  Grupo N  
Sexo Peso ao nascimento (Kg) 

Macho Fêmea Média ± EP P-Valor Variação 

Novilhas 
NVAC 17 10 7 35.18±1.34 

0.52 
28-46 

VAC 19 11 8 34.00±0.79 28-42 

Vacas 
NVAC 41 21 20 34.76±0.61 

0.14 
28-46 

VAC 40 23 17 33.47±0.66 26-45 

Total 
NVAC 58 31 27 34.88±0.58 

0.11 
28-46 

VAC 59 34 25 33.64±0.51 26-45 

 Total 117 65 52 - - 26-46 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. *Teste T de Student. 
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Tabela 6 - Funções vitais dos bezerros Nelore dos grupos vacinados (VAC) e não vacinados 
(NVAC). 

Parâmetro Categoria NVAC VAC P-valor Intervalo de Referêcia 

FC 

Novilhas 165.9±7.3254 137.9±5.4493 0.0038 

116.72 ± 17.68 Vacas 144.1± 4.2770 144.9± 4.5954 0.8985 

Total 150.5± 3.9006 142.6± 3.5748 0.1409 

FR 

Novilhas 39.5294± 3.1226 46.7368± 3.1501 0.1147 

38.33±10.39 Vacas 46.3415± 2.0952 44.8000± 1.7611 0.5758 

Total 44.3448± 1.7744 45.4237± 1.5556 0.6480 

T°C 

Novilhas 38.8412±0.0809 38.9579±0.1176 0.4298 

39.47±0.22 Vacas 38.9805± 0.0538 38.9000± 0.0648 0.3413 

Total 38.9397± 0.0452 38.9186± 0.0575 0.7750 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. *Teste T de Student; ** Gasparelli et al. (2009) 

 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE PASSIVA 

 

5.3.1 Proteina total sérica (PTS) 

 

A concentração média de proteina total sérica (PTS) após a ingestão do 

colostro está descrita na tabela 7. A concentração de PTS (g/ dL) foi semelhante entre 

os grupos experimentais NVAC e VAC em novilhas (P = 0,63), vacas (P = 0,62) e total 

de matrizes (P = 0,89), de acordo com o teste T-Student. A taxa de falha de 

transferência de imunidade passiva (FTPI) também foi calculada usando diferentes 

pontos de corte para proteína sérica total, porém o resultado encontrado foi 

semelhante entre os grupos experimentais em todas as categorias maternas (Tabela 

8). 

 
 

Tabela 7 - Concentração de proteina total sérica nos bezerros da raça Nelore dos grupos 
vacinados (VAC) e não vacinados (NVAC).  

Categorias NVAC VAC P-valor 

Novilhas 6.8471±0.2111 7.0000±0.2284 0.6287 

Vacas 7.0341± 0.1429 6.9350±0.1402 0.6220 

Total 6.9793± 0.1180 6.9559±0.1191 0.8894 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. *Teste T de Student 
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Tabela 8 - Taxa % (n / total) de falha de transferência de imunidade passiva (FTPI) em bezerros Nelore 
nascidos de mães vacinadas (VAC) e não vacinadas (NVAC) no período pré-parto, de acordo com os 
diferentes pontos de corte para proteína sérica total (g / dL). 

Categoria Grupos 
Ponto de corte da Proteina Total (g/dL) 

5.5 6.0 6.5 7.0 

Novilhas 

NVAC 11.76 (2/17) 23.53 (4/17) 29.41 (5/17) 47.05 (8/17) 

VAC 0.00 (0/19) 15.79 (3/19) 36.84 (7/19) 52.63(10/19) 

P-valor 0.216* 0.684* 0.637 0.738 

Vacas 

NVAC 4.87 (2/41) 14.63 (6/41) 31.70 (13/41) 39.02 (16/41) 

VAC 7.50 (3/40) 7.50 (3/40) 35.00 (14/40) 52.5 (21/40) 

P-valor 0.675* 0.482 0.753 0.320 

Total 

NVAC 6.89 (4/58) 17.24 (10/58) 31.03 (18/58) 41.38 (24/58) 

VAC 5.08 (3/59) 10.16 (6/59) 35.59 (21/59) 52.54 (31/59) 

P-valor 0.717* 0.266 0.601 0.307 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. Sig. = P valor teste Exato de Fisher/ teste do qui-quadrado 

 

 

5.3.2 Títulos de anticorpos específicos contra BCoV e BoRVA 

 

Os títulos de anticorpos específicos contra antígenos vacinais estão descritos 

na tabela 9 e Figura 10. Os títulos de anticorpos específicos contra BCoV e BoRVA 

foram semelhantes entre os grupos NVAC e VAC na categoria de novilhas (P≥ 

0,6860). Por outro lado, vacas e o total de matrizes vacinadas apresentou títulos mais 

elevados de anticorpos específicos contra BCoV e BoRVA do que o grupo não 

vacinado (P≥0,0095). 

 

Tabela 9 - Média e Erro Padrão para os títulos de anticorpos específicos (Log 10) em bezerros 
Nelore nascidos de mães vacinadas (VAC) e não vacinadas (NVAC) no período pré-parto. 

Categorias Grupos 
Anticorpos Específicos contra os Antígenos da Vacina (Log10) 

BCoV BoRVA 

Novilhas 
NVAC 4.7456±0.1354 4.3207±0.0772 
VAC 4.7531±0.1118 4.3095±0.1401 

P-valor* 0.9661 0.9448 

Vacas 
NVAC 4.4053± 0.0973 4.3613± 0.0460 
VAC 4.7713± 0.0973 4.6660± 0.0799 

P-valor* 0.0095 0.0016 

Total 

NVAC 4.5051± 0.0814 4.3494± 0.0393 

VAC 4.7655± 0.0746 4.5512± 0.0732 

P-valor* 0.0200 0.0171 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. *Teste T de Student 
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5.3.3 Incidência de diarreia no período neonatal 

 

A ocorrência geral de diarreia nos bezerros nascidos dos grupos do total de 

matrizes vacinadas (VAC) e não vacinadas (NVAC) foi de 18,6% (11/59) e 29,3% 

(17/58), respectivamente. A taxa (%) de diarreia neonatal foi semelhante entre os 

grupos não vacinados e vacinados em novilhas (P = 0,34), vacas (P = 0,29) e total de 

matrizes (P = 0,18), apesar das maiores frequências observadas em bezerros 

nascidos de mães não vacinadas independentemente da categoria materna (Tabela 

10). De acordo com a incidência de diarreia observada neste estudo, calculamos o 

número ideal de bezerros para encontrar diferenças estatísticas em projetos futuros 

usando o teste de duas proporções realizado no software R-3.6.3 para Windows 

(Tabela 11).  

 

Tabela 10 - Incidência de diarreia em bezerros Nelore nascidos de mães não vacinadas e 
vacinadas no período pré-parto. 

Categoria Diarreia 
Grupos Experimentais 

Sig. 
VAC NVAC 

Novilhas 
Positivo 26.30 (5/19) 41.20 (7/17) 

0.34 
Negativo 73.70 (14/19) 58.80 (10/17) 

Vacas 
Positivo 15.00 (6/40) 24.40 (10/41) 

0.29 
Negativo 85.00 (34/40) 75.60 (31/41) 

Total 
Positivo 18.60 (11/59) 29.30 (17/58) 

0.18 
Negativo 81.40 (48/59) 70.70 (41/58) 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. Sig. Teste de Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Tabela 11 - Tamanho ótimo da amostra considerando um poder de teste de 80%. 

Categoria Grupo Incidência de Diarreia Tamanho Ideal da amostra Poder do teste 

Novilhas 
VAC 26.30 157 

0.80 

NVAC 41.20 157 

Vacas 
VAC 15.00 303 

NVAC 24.40 303 

Total 
VAC 18.60 249 

NVAC 29.30 249 
Nota: O cálculo foi realizado no software R-3.6.3 utilizando a seguinte sintaxe: power.prop.test 

(power = 0,8, p1 = x, p2 = y) 
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5.3.4 Diagnóstico etiológico da diarreia neonatal 

 

Foram avaliadas 28 amostras fecais diarreicas para detecção dos principais 

patógenos nos bezerros. Também foi coletada uma amostra fecal pareada (n = 28) de 

bezerros sadios de idade semelhante (controle). Portanto, foi processado um total de 

56 amostras fecais para a detecção de BoRVA, BCoV, E. coli K99 e Cryptosporidium 

spp. 

Como descrito na tabela 12, BoRVA foi o principal desafio observado neste 

rebanho durante o período neonatal dos bezerros, nas categorias de novilhas e vacas. 

Na categoria de novilhas, foram detectados 60% (3/5) e 85,71% (6/7) de amostras 

positivas para BoRVA, respectivamente, nos grupos não vacinados e vacinados. Na 

categoria vacas, foram detectados 66,66% (4/6) e 60,00% (6/10) de amostras 

positivas para BoRVA, respectivamente, nos grupos vacinados e não vacinados. 

Dentro da categoria de total de matrizes, foram detectados 63,63% (7/11) e 70,58% 

(12/17) de amostras positivas para BoRVA, respectivamente, em grupos vacinados e 

não vacinados. 

BCoV foi o segundo desafio mais importante no rebanho investigado durante 

esta pesquisa. Este agente foi detectado apenas na categoria vacas, observando-se 

16,66% (1/6) e 30,00% (3/10) de amostras positivas nos grupos VAC e NVAC, 

respectivamente. Uma infecção mista entre BoRVA e BCoV 9,09% (1/11) foi 

identificada no grupo NVAC na categoria de vacas. 

Cryptosporidium spp. e Escherichia coli K99 não foram detectadas em fezes 

diarreicas de bezerros nascidos de mães vacinadas e não vacinadas, conforme 

metodologia adotada nesta pesquisa. Alguns resultados de PCR para E. coli K99 

estão descritos na figura 11. 

Os mesmos agentes etiológicos também foram investigados em amostras 

fecais de bezerros saudáveis. Do total de amostras avaliadas (n = 28), foi possível 

detectar 25,00% (7/28) e 10,71% (3/28) de resultados positivos para BoRVA e BCoV, 

respectivamente. Cryptosporidium spp. foi identificado em 7,14% (2/28) das amostras 

em bezerros sadios, apesar desse agente não ter sido detectado nas amostras fecais 

diarreicas. A análise estatística entre grupos experimentais para patógenos de diarreia 

não foi realizada devido ao baixo número de bezerros manifestando diarreia em cada 

um dos grupos. 
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Tabela 12 - Agentes etiológicos em bezerros Nelore nascidos de mães vacinadas e não 
vacinadas no período pré-parto. 

Categoria Patógenos 
Bezerros com Diarreia 

Bezerros Saudáveis 
VAC NVAC 

Novilhas 

BoRVA 60.00 (3/5) 85.71 (6/7) 16.66 (2/12) 

BCoV 0.00 (0/5) 0.00 (0/7) 0.00 (0/12) 

Cryptosporidium spp. 0.00 (0/5) 0.00 (0/7) 8.33 (1/12) 

E. coli K99 0.00 (0/5) 0.00 (0/7) 0.00 (0/12) 

Eimeria spp. 20.00 (1/5) 0.00 (0/7) 8.33 (1/12) 

BoRVA/BCoV 0.00 (0/5) 0.00 (0/7) 0.00 (0/12) 

Vacas 

BoRVA 66.66 (4/6) 60.00 (6/10) 31.25 (5/16) 

BCoV 16.66 (1/6) 30.00 (3/10) 18.75 (3/16) 

Cryptosporidium spp. 0.00 (0/6) 0.00 (0/10) 6.25 (1/16) 

E. coli K99 0.00 (0/6) 0.00 (0/10) 0.00 (0/16) 

Eimeria spp. 0.00 (0/6) 0.00 (0/10) 0.00 (0/16) 

BoRVA/BCoV 0.00 (0/6) 10.00 (1/10) 6.25 (1/16) 

Total dams 

BoRVA 63.63 (7/11) 70.58 (12/17) 25.00 (7/28) 

BCoV 9.09 (1/11) 17.64 (3/17) 10.71 (3/28) 

Cryptosporidium spp. 0.00 (0/11) 0.00 (0/17) 7.14 (2/28) 

E. coli K99 0.00 (0/11) 0.00 (0/17) 0.00 (0/28) 

Eimeria spp. 0.00 (0/11) 9.09 (1/11) 3.57 (1/28) 

BoRVA/BCoV 0.00 (0/11) 9.09 (1/11) 3.57 (1/28) 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. 

 

 

Figura 11 - Gel de agarose demonstrando resultados de PCR para E. coli K99.  

 

Fonte: Pinheiro, F.A. 2021. Legendas: PM = peso molecular; CN = controle negativo; CP = 

controle positivo; A45 -56 = amostras de animais. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O rebanho bovino onde está pesquisa foi desenvolvida utilizou o programa de 

inseminação artificial em tempo fixo (FTAI) como manejo principal da reprodução, 

porém alguns touros foram introduzidos no rebanho para garantir a prenhez no final 

da estação reprodutiva. Este manejo reprodutivo fez com que o intervalo final da 

vacinação pré-parto ficasse entre 45-111 dias. Apesar deste intervalo, todos os 

animais apresentaram janela entre as datas de vacinação e parto dentro da 

recomendação do rótulo da vacina. 

O protocolo de vacinação utilizado seguiu as recomendações do fabricante de 

aplicar apenas uma única dose da vacina, possível devido à composição da vacina. 

Rotavec® Corona tem MontanideTM ISA70 como adjuvante. A série de adjuvantes 

MontanideTM ISA inclui as emulsões água-em-óleo, MontanideTM ISA 70 VG (ISA 70) 

e MontanideTM ISA 71 VG (ISA 71). Ambas as formulações são soluções baseadas 

em óleo mineral que incorporam um emulsificante de manitol / ácido oleico altamente 

refinado, que servem para aumentar a resposta imunológica da vacina, sendo sua 

eficácia comprovada em diferentes vacinas contra patógenos de aves, bovinos e 

pequenos ruminantes (DUPUIS et al., 2006). 

Apesar da ocorrência de reação vacinal local em alguns animais, esse achado 

não é de grande importância. De acordo com O'Hagan et al. (2001), as reações 

vacinais são consequências principalmente do tipo de vacina, adjuvantes utilizados 

como veículos, vias de inoculação, tipo de agulha e contaminação. Porém, em nosso 

estudo, foi utilizada uma única seringa e agulha para cada animal, além de antissepsia 

no local da aplicação, o que reduz a ocorrência de contaminação. Além disso, a série 

de adjuvantes ISA MontanideTM foi associada a baixa reação local (AUCONTRIER et 

al., 2006). 

A vacinação de vacas com uma única dose de Rotavec® Corona induziu uma 

ótima resposta imune humoral nas categorias de vacas e total de animais, medida 

pelo monitoramento dos títulos de IgG1 específicos contra BoRVA e BCoV. Esses 

resultados concordam com vários outros artigos que demonstram que a vacinação 

pré-parto de vacas com formulação contendo patógenos da diarreia induz um 

aumento nos níveis de anticorpos específicos no soro e colostro de vacas leiteiras e 

de corte vacinadas (CASTRUCCI et al., 1984; CROUCH et al., 2001). As respostas 

específicas de IgG1 em novilhas também foram muito boas ao analisar o incremento 
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entre os títulos de IgG1 pré e pós-vacinação no grupo vacinado, no entanto, o título 

basal mais alto no grupo não vacinado e também o pequeno número de novilhas 

incluídas neste experimento pode explicar a ausência de diferença estatística entre os 

grupos VAC e NVAC nesta categoria animal específica. Esses resultados discordam 

dos resultados encontrados por Rocha et al. (2020), que encontraram aumento nos 

níveis de anticorpos específicos contra BoRVA em vacas primíparas da raça 

Holandesa. Vale ressaltar que o desenho experimental desses estudos foi diferente 

considerando raça, dieta e sistema de produção. Além disso, novilhas Nelore que são 

criadas de forma extensiva caracterizam-se pelo difícil manejo e seu manejo pode 

causar estresse. Segundo (BURDICK et al., 2011), o estresse pode levar ao aumento 

da concentração sérica de cortisol e à diminuição da resposta imune, o que pode levar 

ao aumento da ocorrência de falhas vacinais.  

A medida de PTS dos bezerros foi realizada com o intuito de avaliar a taxa de 

ocorrência de FTIP. Em bezerros de corte, a literatura sobre FTIP e os fatores de risco 

para sua ocorrência é muito escassa. Mcgee e Earley (2019) identificaram algumas 

diferenças entre bovinos de corte e leite em relação à qualidade do colostro e 

transferência de imunidade passiva. Segundo esses autores, a concentração de 

imunoglobulinas permanece relativamente constante e independente do volume de 

colostro produzido pelas mães. É uma particularidade interessante em bovinos de 

corte, pois em bovinos de leite há uma proporcionalidade inversa entre a quantidade 

de colostro produzida e a concentração de imunoglobulina (ou seja, quanto maior a 

produção, menor a qualidade). O número de partos de vacas é outro fator que afeta 

tanto a quantidade quanto a concentração de imunoglobulinas específicas no colostro 

de vacas de corte, sendo que as primíparas apresentaram menores rendimentos e 

concentrações de anticorpos específicos do que as vacas multíparas. Infelizmente, 

não foi possível mensurar a produção de colostro ou coletar amostras para determinar 

a concentração de anticorpos devido ao comportamento agressivo da raça Nelore, 

principalmente no momento pós-parto imediato. 

Os pontos de corte ideais para proteína total (g/dL) para definir FTIP são 

amplamente variados entre os autores, e variam em bezerros de corte ou leite. No 

entanto, é consenso que a concentração mínima adequada de proteína total é de 

5,2g/dL, podendo variar entre 5,0 e 5,5g/dL (DOEPEL; BARTIER, 2014). De acordo 

com uma meta-análise realizada por Buczinski et al. (2018) em bezerros leiteiros, o 

limite mínimo para proteína sérica total para obter o número mínimo de falsos 
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negativos é 5,5g/dL (em vez de 5,2g/dL) medido usando um refratômetro óptico para 

excluir FTIP. Em nosso estudo, a taxa de FTIP usando 5,5 ou 6,0 g/dL como ponto de 

corte foi semelhante entre os grupos VAC e NVAC em todas as categorias de animais. 

Esses resultados garantem que os títulos de IgG1 específicos contra BCoV e BoRVA 

encontrados no soro de bezerros não foram influenciados pelo FTIP.  

Nos bezerros, os títulos IgG1 contra BCoV e BoRVA foram semelhantes entre 

os grupos NVAC e VAC na categoria de novilhas (P> 0,05) e maiores no grupo VAC 

na categoria vacas e matrizes totais (P <0,05). Com base nesses resultados, é 

possível afirmar que a resposta de bezerros após ingestão de colostro corresponde 

ao título de IgG1 detectado no soro de todas as categorias (novilhas, vacas e total de 

animais) após a vacinação. Esses resultados corroboram com vários outros autores 

que verificaram que anticorpos específicos contra BoRVA e BCoV são transferidos de 

forma eficiente para a prole através da ingestão de colostro (SNODGRASS, 1986; 

CROUCH et al., 2001, ROCHA et al., 2020).  

No Brasil, não existem estudos avaliando a ocorrência de diarreia neonatal em 

bezerros de corte de mães vacinadas e não vacinadas. Além disso, os estudos que 

avaliam a incidência de diarreia neonatal em rebanhos de corte são escassos e 

desatualizados. Oliveira Filho et al. (2007) realizaram um estudo longitudinal em 

bezerros de corte, acompanhando os animais ao longo das primeiras 9 semanas de 

vida. Neste estudo, a maior ocorrência de diarreia foi identificada entre a 6ª e 7ª 

semanas, com pico de ocorrência na 6ª semana (cerca de 22%). Esses resultados 

são semelhantes à taxa de diarreia observada em nosso estudo para as categorias 

de vacas do grupo NVAC (24%), porém a proporção do escore fecal 2 e 3 foi mais 

elevada na categoria de novilhas NVAC (em torno de 41%). A taxa de diarreia no 

grupo VAC foi menor do que nos bezerros NVAC, porém o baixo número de animais 

incluídos em nosso experimento não permitiu identificar diferenças estatísticas entre 

os grupos experimentais para nenhuma categoria de bovinos.  

De acordo com a incidência de diarreia observada, calculamos o número ideal 

de bezerros para encontrar diferença estatística em projetos futuros por meio do teste 

de duas proporções realizado no software R-3.6.3 para Windows. O número ideal de 

bezerros foi 314 (VAC = 157 / NVAC = 157) na categoria de novilhas, 606 (VAC = 303 

/ NVAC = 303) na categoria de vacas e 498 (VAC 249 / NVAC = 249) no total de mães, 

mostrando que nosso número amostral não foi suficiente para observarmos uma 

diferença estatística entre os grupos.  
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O rebanho selecionado para desenvolver este experimento possui um perfil 

endêmico para patógenos diarreicos, e não identificamos um perfil de surto na etapa 

de campo desta pesquisa. Por outro lado, Medeiros et al. (2014) relataram surto de 

diarreia em bezerros Nelore (Bos indicus) com até 30 dias de vida, no estado de Mato 

Grosso do Sul, Brasil, observando altos índices de morbidade (60%) e letalidade (7%). 

Rondelli et al. (2018) também relataram surto de diarreia neonatal com alta morbidade 

(80%) e mortalidade (12%) entre 1.100 bezerros de corte com até 30 dias de idade. 

No Brasil, o manejo reprodutivo com estação de monta e uso de protocolos 

IATF pode ser um risco para diarreia neonatal, pois esses protocolos promovem uma 

concentração do nascimento em determinada estação do ano, favorecendo a 

transmissão de patógenos entéricos (MEDEIROS et al., 2014). A maioria dos 

neonatos de nosso experimento nasceu no início da estação de parto e isso pode 

justificar a baixa frequência de diarreia detectada em nossa pesquisa. 

O primeiro isolamento do BoRVA de fezes diarreicas em bezerros de corte no 

Brasil foi relatado por Buzinaro et al. (2003), e esses autores relataram frequências de 

amostras positivas entre 41,7% - 82,4% obtidas em surtos de diarreia neonatal. Em 

um estudo longitudinal realizado em rebanhos Nelore, o BoRVA foi detectado em 11% 

(11/100) das amostras fecais analisadas (OLIVEIRA FILHO et al., 2007). Medeiros et 

al. (2020) avaliaram a presença de BoRVA em bezerros de corte e leite ao longo de 

10 anos (2006 - 2015), e esses autores encontraram uma frequência de 27,4% de 

resultados positivos. Nesse mesmo estudo, a frequência de amostras fecais BoRVA 

positivas em bezerros diarreicos de rebanhos de corte (31,9%) foi maior do que em 

rebanhos leiteiros (17,4%). Outros estudos realizados no Brasil identificaram o BoRVA 

como o agente causador da diarreia em 80% das amostras (MEDEIROS et al., 2014) 

e 53,3% das amostras (RONDELLI et al., 2018). Portanto, nossos dados corroboram 

os achados de outros autores quanto à frequência do BoRVA como agente causador 

da diarreia neonatal, ressaltando a importância desse agente no rebanho bovino 

nacional. 

O BCoV é identificado como uma causa importante de diarreia em bezerros 

(STIPP et al., 2009; TAKIUCHI et al., 2006). No Brasil, vários estudos identificaram o 

BCoV como um importante agente causador de diarreia neonatal em rebanhos 

bovinos e leiteiros (MÉDICI et al., 2001; JEREZ et al., 2002). Oliveira Filho et al. (2007) 

identificaram a presença de BCoV em 14% das amostras de fezes de bezerros Nelore. 

Além disso, esse agente foi identificado em associação com outros enteropatógenos, 
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principalmente BoRVA. Lorenzetti et al. (2013) identificaram uma frequência de 33,3% 

(31/93) de BCoV em fezes de bezerros de 0 a 60 dias de diferentes regiões do Brasil. 

Esses resultados estão de acordo com os achados de nosso estudo. 

Poucos estudos estão disponíveis na literatura avaliando a importância de 

Cryptosporidium spp. como agente causador de diarreia neonatal em bezerros de 

corte. Lima et al. (2013) detectaram Cryptosporidium spp. em apenas 5,3% (16/300) 

bezerros positivos na cidade de Formiga (Minas Gerais) por meio da caracterização 

molecular. Rodrigues et al. (2016) relataram uma frequência de 17,1% (26/152) de 

Cryptosporidium spp. nas amostras fecais de bezerros com até três meses de idade. 

Júnior et al. (2011) encontraram oocistos em 21,62% (77/356) das amostras de fezes 

de bezerros coletadas em dez fazendas do sul de Minas Gerais. Abreu et al. (2019) 

identificou oocistos de Cryptosporidium spp. em 16,43% (69/420) das amostras de 

fezes de bezerros mestiços Nelore. As diferenças em relação às frequências relatadas 

para Cryptosporidium spp. pode ser explicado pelo uso de diferentes técnicas para 

identificar este agente. Além disso, fatores de risco relacionados ao manejo e às 

condições ambientais podem influenciar na ocorrência desse patógeno em diferentes 

rebanhos. O sistema de alimentação com leite para criação artificial de bezerros 

também é um fator de risco para infecção por Cryptosporidium spp., uma vez que os 

oocistos podem permanecer viáveis por um longo período. Júnior et al. (2011) 

argumentaram que a exposição precoce de bezerros à água nos primeiros dias de 

vida pode afetar diretamente as taxas de infecção. Em nosso estudo, bezerros Nelore 

neonatos foram criados em um sistema natural (pasto) e isso poderia prevenir a 

infecção por Cryptosporidium spp. Além disso, a fonte de água era muito alta, de modo 

que os bezerros jovens não conseguiam alcançar e, portanto, não permitia a ingestão 

de uma quantidade adequada de água. O contato ausente com a água pode ser outro 

fato associado ao baixo índice de diarreia no rebanho investigado. 

O pequeno número de amostras fecais diarreicas positivas para 

Cryptosporidium spp. mostra que este agente não tem grande importância como 

agente diarreico no rebanho Nelore onde este estudo foi realizado. A técnica usada 

para detectar Cryptosporidium spp. em nosso estudo tem alta especificidade, mas 

seria interessante processar as amostras fecais usando uma técnica mais sensível 

como a PCR. 

E. coli enterotoxigênica (ETEC) é descrita mundialmente como uma causa de 

diarreia neonatal em bovinos (JUNIOR et al., 2017). Esse patótipo apresenta 
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basicamente dois fatores de virulência (fímbrias) que facilitam sua conexão com o 

epitélio intestinal que são o F5 (K99) e o F41, além da produção de uma toxina 

termoestável (Sta). Fimbria F5 (K99) tem sido considerada o fator de virulência mais 

importante da ETEC (MOXLEY; SMITH, 2010). A detecção dessa fímbria foi 

identificada em 5,8% (4/69) das cepas de E. coli isoladas de fezes diarreicas em 

bezerros de corte (OLIVEIRA FILHO et al., 2007). Salvadori et al. (2003) também 

identificaram a fímbria K99 em 7,3% das cepas de E. coli de amostras fecais diarreicas 

em bezerros de corte. Existem outros estudos que não identificaram a presença da 

fímbria K99 em isolados de E. coli de amostras fecais diarreicas em bezerros 

(LANGONI et al. 2004), o que concorda com nossos resultados e sugere o 

envolvimento de outros fatores de colonização, como K88, 987P, F17 e F40 para o 

desenvolvimento de colibacilose em bezerros neonatais (OLIVEIRA FILHO et al., 

2007).  

Os mesmos agentes etiológicos também foram investigados em amostras 

fecais de bezerros saudáveis. Do total de amostras avaliadas (n = 28), foi possível 

detectar 25% (7/28) e 10,71% (3/28) de resultados positivos para BoRVA e BCoV, 

respectivamente. Cryptosporidium spp. foi identificado em 7,14% (2/28) das amostras 

em bezerros sadios, apesar desse agente não ter sido detectado nas amostras fecais 

diarreicas. Esses achados corroboram os de Oliveira Filho et al. (2007) que 

encontraram esses mesmos agentes em animais saudáveis também. 

Os resultados da análise do gene BoRVA VP7 mostram que o antígeno vacinal 

G6P [5] apresentou 92,3% de identidade nucleotídica com o vírus de campo também 

classificado como G6, mostrando que apesar da existência de relatos da ocorrência 

de outras variantes (KARAYEL et al., 2017; FRITZEN et al., 2019), a vacina contém a 

cepa viral de maior ocorrência. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A vacinação contra diarreia neonatal no período pré-parto aumentou os títulos 

de IgG1 específicos contra BCoV e BoRVA, e poderia ser usada como uma estratégia 

para diminuir a ocorrência desta enfermidade em bezerros Nelore, uma vez que estes 

são os agentes causadores de diarreia mais prevalentes. Por outro lado, o pequeno 

tamanho das amostras associado à baixa frequência de diarreia no rebanho 

investigado não permitiu detectar diferença estatística entre os grupos VAC e NVAC. 
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