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O conhecimento da fisiologia ovariana vem sendo empregado para o incremento do uso da 

biotecnologia da reprodução em bovinos trazendo avanços para a produção pecuária. A expressão 

de enzimas relacionadas a apoptose das células luteais é pouco estudada e existem ainda muitas 

questões a serem respondidas sobre esse aspecto da fisiologia luteal, particularmente na espécie 

bovina, o que é o objeto desse estudo. O objetivo do presente estudo foi a detecção 

imunoistoquímica da enzima caspase-3 no corpo lúteo de vacas Nelore (Bos taurus indicus). Para 

tanto, foram utilizadas 16 vacas Nelore P.O. (Bos taurus indicus) as quais foram submetidas à 

sincronização do ciclo estral para a realização da colheita de fragmento luteais por meio de uma 

incisão no fundo vaginal em dias pré-determinados do ciclo estral (dias 6, 10, 15, 18 e 24 horas 

após a queda dos níveis plasmáticos de progesterona, ou seja, após a luteólise). Após cada colheita, 

todas as fêmeas foram ressincronizadas de forma que cada colheita fosse realizada em um ciclo 

estral. De acordo com os resultados deste estudo foi possível observar a viabilidade do uso da 

técnica de imunoistoquímica para a detecção da enzima proposta e uma regulação da mesma ao 

longo do ciclo estral bovino, ou seja, as contagens se modificaram ao longo do ciclo estral (p < 

0,01), com a maior contagem de núcleos fortemente positivos para a caspase-3 observada no dia 9 

do ciclo estral. No presente estudo a imunomarcação para a caspase-3 foi observada nas células 

luteais em todos os momentos avaliados, contudo a maior contagem de núcleos fortemente 

positivos para essa enzima foi observada no período de maior funcionalidade (maior concentração 

plasmática de progesterona) luteal. É possível que essa imunomarcação reflita uma situação de 

apoptose potencial, mas não inevitável. Dessa forma, foi demonstrada uma regulação desta variável 

no corpo lúteo de vacas Nelore ao longo do ciclo estral, evidenciando a importância dessa enzima na 

regulação da viabilidade luteal. 
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A degradação da serrapilheira fornece ao solo nutrientes essenciais para o desenvolvimento de 

plantas bem como o de microrganismos no solo e quando presente em quantidade abundante, 

promove a melhoria da qualidade do solo. A compostagem da serrapilheira de jambolão se justifica 

devido a existência do cultivo abundante deste vegetal em propriedade rural no município de 

Uberaba, gerando de composto orgânico que agregar valor à esta matéria orgânica e colabora com a 

sustentabilidade do setor. O período necessário para promover a compostagem de resíduos 

orgânicos é determinado por indicadores físico-químicos que permitem visualizar o processo de 

decomposição e o tempo que ele ocorre. O nosso trabalho visa avaliar a decomposição da 

serrapilheira de jambolão através do monitoramento dos indicadores físico-químicos durante o 

processo de compostagem. A coleta da serrapilheira foi realizada no Complexo Agronelli 

(19°34'12.85"S, 47°58'19.99"O -Google Earth). A serrapilheira de jambolão foi submetida ao 

processo de compostagem durante 90 dias pelo método de leiras revolvidas, em diferentes 

processos de tratamento, e um ensaio em branco (S) contendo apenas serrapilheira, com o número 

de repetição n=4. Os tratamentos foram: adição de esterco bovino (S+EB); adição de catalizador 

(S+P); adição de esterco bovino e catalizador (S+EB+P). O experimento foi elaborado através do 

planejamento fatorial e os dados analisados através da estatística descritiva: média, desvio padrão, 

coeficiente de correlação nos dados amostrais. Os indicadores avaliados foram: aspecto, umidade, 

pH, densidade ToC e nitrogênio. Após 90 dias de compostagem, o produto contendo apenas esterco 

bovino (EB) apresentou coloração mais escura em relação ao tratamento contendo apenas 

catalisador e catalisador/EB. Em relação ao pH, no início do processo a presença do catalisador e da 

associação catalisador/EB ocorreu aumento do pH de 7,2±0,04 para 7,9±0,02 e no tratamento 

contendo apenas esterco bovino o pH aumentou para 7,6±0,3. O coeficiente de variação do teor de 

umidade foi de 18,76. O teor de nitrogênio nas amostras variou de 0,7%-1.3%. Após o processo de 

compostagem proposto, o pH diminui para todos os ensaios, exceto o ensaio com o EB. Nos 

tratamentos contendo catalisadores, a umidade diminui significativamente. O processo de 

compostagem de serrapilheira de jambolão compreendida no período de estudo foi estabilizado. A 

compostagem do jambolão contendo catalisador, exige um revolvimento mais frequente, mais 

eficiente e mais umidade no processo. 
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A termoquímica é por definição o estudo das trocas de energia em forma de calor envolvidas em 

reações químicas, dependem da relação dos estado inicial e final da reação. O princípio experimental 

que estabelece a variação de entalpia de uma reação química é a Lei de Hess. Assim está reação 

dar-se-á pelo balanço energético determinado uma reação exotérmica (quando energia for liberada) 

ou endotérmica (quando energia for absorvida). O objetivo deste trabalho foi elucidar e aplicar a Lei 

de Hess em reações envolvendo a utilização de hidróxido de sódio. A primeira etapa corresponde à 

determinação do calor de dissolução do hidróxido de sódio (sólido). A segunda etapa consiste na 

determinação do calor de dissolução do hidróxido de sódio (sólido) com ácido clorídrico (solução 

aquosa). A terceira etapa consistiu em determinar o calor de neutralização na reação do hidróxido 

de sódio (solução aquosa) com o ácido clorídrico (solução aquosa). Ao final de cada uma das etapas 

foram realizados os cálculos do calor absorvido pela solução resultante utilizando a expressão Q1 = 

m1.c1.ΔT. Para determinação do calor absorvido pelo vidro (Erlenmeyer) foi calculado utilizando a 

mesma expressão Q2 = m2.c2. ΔT. A partir destes resultados encontrou-se o calor liberado na 

reação sendo que este, é a soma de Q1 e Q2 expresso na forma de variação de entalpia pelo 

Sistema Internacional de Medidas (SI). Todo o experimento (Etapa) foi realizado em duplicata. Na 

Etapa I, obteve-se (877,37 J vs 646,19 J). Na Etapa II, (1042,12 J vs 1047,40 J). E por fim, Etapa 

III (493,21 J vs 340,26 J). Embora os experimentos tenham sido realizados com a mesma 

metodologia, a variação de temperatura não foi expressiva, com valores muito próximos. 

Relacionado ao contexto teórico da lei fatores tais como: temperatura não homogeneizada dos 

reagentes e soluções utilizadas, poderiam alterar o tempo de troca de calor com o meio (água ou 

HCl). Outro aspecto poderia ser o efeito do não isolamento da reação com consequente perda de 

calor para o exterior. Mesmo com os valores diferindo com a realização da duplicata, pode-se 

considerar que a termoquímica é regida por diversas leis e todas seguem conforme a Lei de Hess. 

Conclui-se que a troca de calor com consequente percepção dos fatores principais de uma reação 

química, se encontram no início do processo, sendo relevante todos os fatores que permeiam a 

reação.  
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A restrição hídrica e alimentar imposta aos animais, associada às alterações metabólicas decorrentes 

dos procedimentos cirúrgico e anestésico exigem cuidados especiais para a manutenção do equilíbrio 

hidroeletrolítico e ácido-básico nestes pacientes. O presente projeto objetivou estudar as variações 

nos parâmetros hemogasométricos em modelos padronizados de cirurgias de média e baixa 

complexidade, respectivamente com cavidade abdominal aberta e fechada, com anestesia inalatória 

com sevofluorano, complementada com bloqueio regional peridural, a fim de estabelecer as 

diretrizes para o preparo adequado destes pacientes e as medidas necessárias a serem adotadas 

nos períodos pré, trans e pós-operatório. Foram utilizados 20 cães, divididos em dois grupos: G1, 

com 10 cães que foram submetidos à orquiectomia e G2, com 10 cadelas que foram submetidas à 

ovariohisterectomia. Os animais de ambos os grupos foram submetidos à anestesia inalatória com 

sevofluorano, em diluição de 100% de oxigênio e mantidos em plano anestésico com um volume de 

30 mL/Kg. A anestesia foi complementada com bloqueio regional peridural. Os animais receberam 

fluidoterapia com ringer com lactato de sódio. Foram avaliados os seguintes parâmetros 

hemogasométricos através da colheita de sangue arterial: pH, PaO2 (mmHg), PaCO2 (mmHg), SO2 

(mmHg), HCO3- (mEq/L) e diferença de base (BE) (mEq/L). As avaliações aconteceram nos 

seguintes momentos: 24 horas antes da cirurgia (M1); imediatamente antes da cirurgia (M2); 

imediatamente após a cirurgia (M3) e 24 horas após a cirurgia (M4). Os valores obtidos foram 

avaliados pela ANOVA seguido do teste de Bomferroni, fixando em 0,05% o nível de significância. A 

análise dos resultados demonstrou poucos intervalos entre os grupos com diferença estatísticas. 

Observaram-se algumas diferenças estatisticamente significativas entre os momentos dentro dos 

grupos; entre elas dimunição do pH entre os momentos 2 e 4 e 3 e 4 do grupo 2 (fêmeas). A PO2 

aumentou significativamente entre os momentos 1 e 2 e diminuiu entre os momentos 3 e 4. Houve 

também diferença estatística na PCO2 em ambos os grupos nos intervalos 1 e 2, quando esta se 

elevou significativamente e manteve-se nestes patamares até o momento 3, diminuindo no 

momento 4, sem; porém, uma diferença significativa entre este momento e os demais. Não foram 

observadas diferenças estatísticas nas demais variáveis quando comparados os momentos dentro do 

mesmo grupo. Diante dos resultados obtidos foi possível concluir que, no estudo da variação da 

resposta orgânica ao trauma cirúrgico no modelo proposto, não houve alteração que pudesse 

comprometer o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico; demostrando que os cuidados nos períodos 

pré, trans e pós-operatórios aqui propostos são factíveis com as cirurgias propostas, não produzindo 

efeitos deletérios ao organismo animal. 
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O objetivo desse trabalho foi de avaliar o bloqueio peridural utilizando morfina, fentanil, bupivacaína 

e lidocaína associado com a anestesia inalatória com sevoflurano sobre os valores do hemograma e 

bioquímica em cães submetidos a ovário-histerectomia/orquiectomia. A anestesia inalatória é um 

dos protocolos que oferece maior segurança e facilidade de controle da profundidade anestésica e 

dentre os anestésicos voláteis, o sevoflurano é um fármaco recente que vem sendo introduzido na 

rotina anestesiológica. O bloqueio peridural com uso de opióides e anestésicos locais proporciona 

controle da dor satisfatório durante a cirurgia e no pós operatório. Foram utilizados 20 cães, fêmeas 

e machos com peso e idades variadas provenientes do Projeto de Extensão junto à Sociedade 

Protetora de Animais de Uberaba admitidos para o tratamento cirúrgico no Hospital Veterinário de 

Uberaba, distribuídos em dois grupos: grupo I de dez machos e grupo II de dez fêmeas. Todos os 

animais foram submetidos à medicação pré-anestésica com acepromazina 0,2% na dose de 0,05 

mg/Kg pela via intramuscular e receberam anestesia peridural utilizando morfina (1mg/kg), fentanil 

(2µg/kg), lidocaína 2% (2,8 mg/kg) e bupivacaína 0,5%( 0,625 mg/kg). Receberam também 5 

mg/kg de propofol e foram intubados com sonda de Magill de diâmetro adequado ao porte do animal 

e submetidos à anestesia inalatória com sevoflurano, administrado diluído em O2 (30mL/kg/min), 

por meio de circuito anestésico com reinalação parcial de gases, dotado de vaporizador universal em 

plano anestésico adequado. Para o estudo hematológico e bioquímico foram coletadas amostras de 

sangue venoso 24 horas antes da cirurgia (M1), imediatamente antes da cirurgia (M2), 60 minutos 

após o início (M3) e 24 horas após o término (M4) da cirurgia. Até o dado momento foi observado 

que o valor de hemácias e hematócrito diminuíram em ambos os grupos assim que iniciou a cirurgia 

(M2) e após 60 minutos do início da cirurgia (M3), e no grupo II voltaram a aumentar 24 horas 

depois da cirurgia (M4). O valor de hemoglobina diminuiu apenas no grupo II, nos momentos M2 e 

M3 e voltaram a aumentar no M4. Os valores de leucócitos totais diminuíram em ambos os grupos 

dos momentos M2 e M3 e voltaram a aumentar no M4.A diminuição do número de leucócitos no M2 

e M3 coincide com plano anestésico adequado e baixo estresse. Com os dados parciais pode-se 

concluir que a anestesia peridural associada a anestesia com sevoflurano para o procedimento 

cirúrgico de ovário-histerectomia e orquiectomia provoca mínimas alterações nos parâmetros 

hematológicos. 
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Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas. Trata-se de um protozoário 

flagelado, com ciclo de vida complexo que alterna seus estágios de vida entre formas intracelulares 

e extracelulares. A síntese da versão recombinante da proteína P21 (21 KDa) de T. cruzi, envolvida 

no processo de invasão da célula hospedeira, possibilitou incrementar os estudos sobre a relação 

parasita-hospedeiro. Anticorpos IgG anti-P21 recombinante (P21His6) são ferramentas utilizadas 

nas pesquisas com T. cruzi. Anticorpos IgY aviários são análogos à IgG de mamíferos, além disso, 

apresentam a vantagem de evitar resultados falsos-positivos nos imunoensaios. Os objetivos desse 

plano de trabalho foram: (i) produção e (ii) purificação de anticorpos IgY anti-P21His6 a partir da 

gema do ovo de galinhas hiperimunizadas e (iii) avaliação do efeito dos adjuvantes de Freund sobre 

o número de ovos e na indução de lesões musculares nos locais de inoculação. A metodologia foi 

realizada através dos seguintes processos: 1) Administração intramuscular (Peitoral) de P21His6 de 

T. cruzi em três galinhas da linhagem Hysex, utilizando protocolo com adjuvantes de Freund; 2) 

Coleta diária de ovos durante 15 semanas; 3) Extração dos anticorpos IgY totais da gema: (i) 

obtenção da fração solúvel água, por meio de precipitação das lipoproteínas com água acidificada 

(pH 5,0-5,2); (ii) extração dos anticorpos IgY da fração solúvel em água, por meio de precipitação 

das IgY com Na2SO4 (19% e 14%, p/v) e (iii) diálise contra solução tamponada com fosfatos (PBS, 

pH 7,2); 4) Avaliação da qualidade da extração dos anticorpos por meio de eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) e coloração com Coomassie Brillant Blue; 5) Necropsia das galinhas 

imunizadas e inspeção macroscópica da musculatura peitoral. Foi coletado um total de 190 ovos 

com um volume aproximado de gema igual a dois litros. Observou-se a interrupção da ovoposição e 

consequente redução no número de ovos coletados, pós-inoculações intramusculares. Foram 

identificadas reações inflamatórias crônicas e abscessos nos locais de inoculação dos adjuvantes. O 

procedimento de extração resultou em uma fração enriquecida em anticorpos IgY, visualizados no 

SDS-PAGE como uma banda proteica de 180 kDa e um pequeno remanescente de proteínas de 

menor peso molecular. Adjuvantes de Freund reduzem a ovoposição de galinhas hiperimunizadas, 

por isso a necessidade da utilização de mais de uma ave nos grupos experimentais. Os 

procedimentos para extração de anticorpos da gema resultam em frações enriquecidas em IgY, além 

disso, são de baixo custo e fácil execução.  
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T. cruzi, é o protozoário responsável por causar a doença de Chagas, um dos principais problemas 

de saúde pública. Descobriu-se uma proteína de 21 kDa (P21) que participa do processo de invasão 

celular, cujo proteína recombinante (P21His6) se liga na parede de células HeLa. Os ovos de aves 

apresentam uma elevada concentração de anticorpos IgY. A eleição por este anticorpo se dá pelas 

características bioquímicas semelhantes a IgG de mamíferos, porém, este não é necessário a 

sangria para extração do anticorpo, além do número reduzido de animais. Os anticorpos foram 

obtidos através dos ovos de galinhas previamente imunizadas utilizando como antígeno a proteína 

recombinante P21His6. A imunização foi realizada em 3 momentos utilizando adjuvantes de Freund. 

O ELISA indireto foi utilizado para determinação da titulação e sensibilidade dos anticorpos IgY anti-

P21.Para realização do teste, foram utilizadas microplacas de poliestireno com 96 poços 

sensibilizados antes com uma solução de P21His6 diluída em tampão carbonato a 4°C overnight. 

Após três lavagens com PBS-T, os sítios não ocupados pela proteína P21His6 foram bloqueados por 

meio da incubação por 60min com a utilização de PBS-T-BSA1% a 37°C, realizou-se cinco lavagens 

com PBS-T. Na terceira fase do processo, foi colocado o anticorpo primário diluído e em duplicata na 

placa por 60min a 37°C. A marcação foi realizada com a utilização do anticorpo secundário anti-igY 

marcado com peroxidase diluído em PBS-T-BSA1%. A revelação foi realizada com reagente TMB. A 

leitura e densidades ópticas foram obtidas em leitora de ELISA na absorbância de 450nm.Por meio 

de testes imunoenzimáticos (ELISA) foi observado que, em microplacas sensibilizadas com 1 µg/mL 

de P21His6, anticorpos IgY, extraídos da gema e presentes no soro das aves, nas diluições 1:6400 e 

1:12.800 detectaram o antígeno respectivamente. Em um segundo teste, P21His6, diluída de 

maneira decimal seriada e iniciando com 1 µg/mL, foi detectada por anticorpos IgY, na diluição 

1:300, até a concentração de 0,001µg/mL.Galinhas fazem posturas a cada de 26 horas obedecendo 

um ciclo circadiano. Quando imunizadas apresentaram uma redução de postura. Essa redução 

ocorre devido a reação inflamatória desencadeada pelo adjuvante. Durante a foliculogênese, 

receptores na membrana vitelínica capturam anticorpos IgY do sangue para serem translocados 

para a gema. KOWALCZYK (1985) observou que a taxa de translocação de IgY para a gema é 

proporcional a sua massa no sangue, podendo assim, manter uma concentração. Nos estudos de 

Sun et. al. (2013) constataram que existe uma correlação entre as concentrações de IgY séricas e 

na gema. No entanto verificou-se que os níveis de IgY séricos estavam maiores que os de gema, 

possivelmente em virtude do ciclo ultradiano descrito por He et. al. (2014). Com estes resultados 

promissores, salienta-se que galinhas são capazes de produzir elevados níveis séricos de IgY 

especificas e translocar estes IgY anti-P21His6 para o folículo ovariano em concentrações elevadas. 
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Leishmania amazonensis infecta o homem e causa a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). Os 

anticorpos IgG anti- L. amazonensis são ferramentas amplamente utilizadas nos estudos de LTA e 

são obtidos por meio da sangria de camundongos imunizados. Os anticorpos IgY, os quais são 

extraídos da gema do ovo de galinhas imunizadas, são uma alternativa como reagente para estudos 

de LTA. Os procedimentos de extração dos anticorpos IgY, a partir da gema do ovo, dispensam a 

sangria do animal. Ainda não há na literatura o registro da produção de anticorpos IgY anti- L. 

amazonensis. Os objetivos propostos foram extrair anticorpos IgY anti-L. amazonensis a partir da 

gema do ovo de galinhas imunizadas e, por meio de eletroforese, avaliar a qualidade do processo de 

extração. A extração dos anticorpos seguiu as seguintes etapas: (i) Remoção da fração lipídica da 

gema do ovo por meio de precipitação com água acidificada (pH 5,0-5,2) para obtenção da fração 

solúvel em água e (ii) precipitação dos anticorpos IgY na fração solúvel em água por meio de duas 

etapas de salting-out com Na2SO4 (19% e 14%). A qualidade da extração foi obtida por meio 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE 12%) e coloração com Coomassie Brillant 

Blue. Na eletroforese, a partir da gema pura, foi observada, a cada procedimento executado, a 

progressiva remoção dos componentes indesejados. Na fração obtida por salting-out com Na2SO4 

14%, foi verificada a presença de uma banda proteica com peso molecular estimado de 180 kDa, o 

qual coincide com o peso molecular do anticorpo IgY. A presença dos anticorpos IgY foi confirmada 

por meio de dot-Blot. Conclui-se que os procedimentos de extração, adotados nesse projeto, 

produziram uma fração enriquecida em anticorpos IgY. Além disso, os procedimentos de extração 

dos anticorpos da gema são de fácil execução.  

 

Palavras-chave: Anticorpos IgY. Leishmania. Galinhas. Proteômica. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 

 

 



 
 

 

 9 

CA009 - Indução de Imunoglobulinas Y (IGY) aviária policlonais contra antígenos 
de lisado total Leishmania amazonensis 
 

Apresentador: SANTOS, José Eduardo Meneghini dos 

Orientador: BITTAR, Joely Ferreira Figueiredo 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: FAPEMIG 
 

A produção de Imunoglobulinas Y (IgY) policlonais específicas, em galinhas, depende da 

hiperimunização das aves com o antígeno de interesse. As galinhas imunizadas com proteínas 

naturais ou recombinantes produzem grande quantidade de anticorpos policlonais da classe IgY. O 

lisado total das formas promastigotas de Leishmania amazonensis (ALa) fornece uma mistura 

heterogênea de antígenos imunogênicos, para a imunização de galinhas. Este trabalho objetivou 

imunizar galinhas poedeiras com ALa para a produção de IgY; avaliar a ovipostura e a ocorrência de 

reações inflamatórias nas galinhas; e imunizar camundongos com ALa para a produção de IgG 

séricas. Foram utilizadas seis galinhas Hysex, com 25 semanas de idade divididas aleatoriamente 

em dois grupos de três aves e acomodadas em gaiolas individuais de ferro com água e ração à 

vontade. Também foram utilizados vinte camundongos BALB/c, machos, com 8 semanas de idade 

divididos aleatoriamente em dois grupos de dez camundongos acondicionados em gaiolas plásticas 

com água e ração à vontade. Nas galinhas, na imunização primária e no primeiro Booster, utilizou-

se 100µg de ALa (250µL em PBS) + 250 µL de Adjuvante completo de Freund (ACF) na musculatura 

peitoral em quatro locais diferentes. Para o último reforço, utilizou-se 100µg de ALa (250µL em PBS) 

+ 250 µL de Adjuvante incompleto de Freund (AIF). O intervalo entre as imunizações foi de 14 dias. 

A coleta diária de ovos começou uma semana antes das imunizações, assim como a colheita 

semanal de sangue por punção da veia ulnar em volume aproximado de 500µL e em tubos sem 

anticoagulante, para acompanhamento sorológico. Nos camundongos, na imunização primária e no 

primeiro Booster foram utilizados 50µg de ALa (50µL em PBS) + ACF (50 µL) no músculo 

quadríceps. Para o último reforço, foram utilizados 50µg de ALa (50µL em PBS) + AIF (50 µL). O 

intervalo entre as imunizações foi de 14 dias. A colheita de sangue para acompanhamento 

sorológico semanal foi realizada através de punção do plexo orbital em volume aproximado de 80µL 

e em tubos sem anticoagulante. A purificação da IgY foi feita através da deslipidização da gema com 

água acidificada; após centrifugação, o sobrenadante passou por um salting out, com sulfato de 

sódio a 19%; após nova centrifugação o precipitado resultante é uma fração enriquecida em IgY. A 

pureza da mesma foi avaliada através de eletroforese (SDS-PAGE). Foram coletados 116 ovos no 

grupo controle e 121 ovos no grupo imunizado durante 9 semanas. A ocorrência de reações 

inflamatórias nos locais das inoculações no músculo peitoral foram os únicos achados necroscópicos 

nas galinhas. Pode-se chegar à conclusão que há variação significativa na ovoposição de galinhas 

dentro de um mesmo grupo; o uso do inóculo contendo lisado total e o uso de adjuvantes de Freund 

não produziu diminuição significativa na ovoposição de galinhas Hysex; a utilização de ALa é uma 

forma viável e eficaz para a indução de IgY policlonais.  
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Tripanossomíase bovina, enfermidade causada pelo Trypanosoma vivax, gera grandes prejuízos para 

a pecuária como queda na produção de leite, carne, infertilidade temporária ou permanente, 

repetição de cio nas fêmeas, gastos com o controle da doença e morte dos animais infectados. 

Surtos da doença têm sido relatados em vários estados do Brasil, inclusive em Minas Gerais. A 

microrregião de Uberaba é um polo importante na criação, desenvolvimento genético e 

comercialização de gado. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou descrever os aspectos 

parasitológicos e sorológicos de vacas leiteiras durante um surto de T. vivax. Amostras de sangue e 

soro de 174 vacas leiteiras foram colhidas por venopunção da jugular externa em tubos a vácuo com 

e sem anticoagulantes para pesquisa parasitológica e sorológica, respectivamente. A pesquisa de 

tripomastigotas de T. vivax foi realizada em esfregaço sanguíneo confeccionado a partir da papa 

leucocitária e o estudo sorológico foi realizado através da reação de imunofluorescência indireta para 

detecção de anticorpos IgG anti-Trypanosoma vivax, onde considerou-se positivos os animais que 

apresentaram títulos acima de 80. Nos esfregaços sanguíneos, não observou-se a presença de 

formas tripomastigotas de Trypanosoma vivax. Na reação de imunofluorescência indireta, 51,72% 

(90/174) apresentavam anticorpos anti T. vivax. Em alguns dos animais positivos na sorologia 

observou-se baixo escore corporal, mucosas hipocoradas, problema de casco, e mastite. Os 

resultados obtidos no presente estudo confirmam a distribuição da tripanossomíase na região e 

indicam que medidas profiláticas devem ser implantadas para evitar a disseminação da doença. 
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Este trabalho objetivou avaliar a cinética dos parâmetros clínicos, hematológicos e imunológicos em 

bovinos infectados experimentalmente por Trypanosoma vivax, devido ao pouco conhecimento sobre 

as respostas imunes dos bovinos nas diferentes fases de infecção. Foram inoculados 

experimentalmente dez bovinos, sendo cinco do grupo infectado com 2x106 tripomastigotas de T. 

vivax/mL e cinco com solução fisiológica (2mL SC e IM). Foram avaliados os parâmetros clínicos 

(escore corporal, temperatura retal, frequência cardíaca e frequência respiratória), e sinais clínicos 

da enfermidade, parasitologia (BCT), hematologia (hemograma), sorologia (RIFI) e 
imunofenotipagem, caracterizando perfil de LT CD4+, LT CD8+, LT ɣδ (WC1+), LB CD21+, ativação 

linfocitária (CD25+), células NK (CD335+) e ativação de monócitos (CD14+) em sangue periférico 

durante 90 dias. A parasitemia foi observada somente no GI a partir do 11º dpi, com pico no 18º dpi 

(2,1x 104/µL), e manteve-se intermitente até o final do experimento. A partir do 6º dpi até o 90º 

dpi, os animais infectados apresentaram apatia, mucosas pálidas, secreção ocular e nasal, 

opacidade de córnea, diarreia, claudicação, aumento da temperatura corporal e diminuição do 

escore corporal. No hemograma foi observado no GI: redução dos parâmetros eritrocitários, 

leucocitários (neutrófilos, linfócitos e monócitos) e plaquetários, sendo a anemia microcítica 

normocrômica a mais prevalente. Quanto a imunofenotipagem de leucócitos periféricos, na fase 
inicial (0-11º dpi), foi observado aumento de LT CD4+, LT CD8+, LT ɣδ e IgM anti-T. vivax. A 

redução da parasitemia foi evidenciada com elevação de CD14+, da relação LT CD4+/CD8+, IgG e 

redução de IgM. Enquanto que, entre 21º-90º dpi observou-se elevação da relação LT CD4+/CD8+, 
LT CD25+, LT CD21+ e de IgG, e redução de LT CD4+, LT CD8+ e LT ɣδ provavelmente contribuíram 

para manutenção da baixa parasitemia. O entendimento dos sinais clínicos associados à resposta 

imune inata, celular e humoral frente ao T. vivax permitirá estabelecer protocolos imunoprofiláticos 

para a Tripanossomíase bovina. 
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O sucesso da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) depende de vários fatores que afetam as 

taxas de concepção de fêmeas bovinas. A intensificação na produção de bezerros de corte depende 

da técnica reprodutiva utilizada e da condição fisiológica do animal. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito da aplicação de análogo sintético de GnRH, no momento da IATF, sobre a taxa de 

concepção de vacas Nelore paridas. Foram utilizadas 254 vacas Nelore, todas paridas com bezerro 

ao pé de 60 a 90 dias, distribuídas em 2 grupos (G1 e G2) que foram submetidas a protocolo para 

IATF, variando apenas na aplicação de GnRH, utilizado como indutor de ovulação mais específico 

que apenas o cipionato de estradiol. O G1, com 128 vacas, constava em D0= inserção de dispositivo 

intra-vaginal de P4 + 2mg de BE (IM); D8= retirada do dispositivo + 2mL de PGF2alfa (IM) + 300 

UI de eCG (IM) + 1 mg (0,5 mL-IM) de Cipionato de Estradiol (CE); D10= IATF (54 h após retirada 

do dispositivo) e aplicação de 0,01 mg (2,5 mL-IM) de acetato de buserelina no momento da 

inseminação. O grupo G2 (controle), com 126 vacas, foi tratado com o mesmo protocolo de G1, 

porém sem a aplicação do GnRH no momento da IATF. Os dispositivos intra-vaginais contendo 1 g 

de P4 foram utilizados até 2 vezes (duas IATF), sem repetição de vacas. As vacas após serem 

inseminadas eram colocadas com touro em monta natural, não sendo mais sincronizadas para IATF. 

O sêmen utilizado foi de touros da raça Nelore e Polled Hereford, de acordo com os acasalamentos 

da fazenda, contando pós-descongelação, com média de 20 milhões de espermatozóides/palheta, 

vigor 3 e 35% de motilidade, mantendo-se o mesmo inseminador. As análises estatísticas foram 

feitas pelo teste da binomial para comparação entre duas proporções, a 5% de significância. As 

taxas de concepção dos dois grupos foram G1 (50%; 64/128) e G2 (60,31%; 76/126). Os 

resultados não apresentaram diferença estatística significativa (p>0,05) entre os 2 grupos. Os dados 

encontrados concordam com Gottschall et al. (2012) que não obtiveram diferença estatística entre 

os grupos com e sem a aplicação de GnRH no momento da IATF (52,5% vs 49,0%, 

respectivamente). Porém os resultados deste trabalho discordam de Silva et al.(2012) que 

obtiveram aumento na taxa de concepção aplicando GnRH no momento da IATF em relação ao 

grupo controle (50,9% vs 32,1%, respectivamente). Concluiu-se neste trabalho que a aplicação de 

GnRH sintético no momento da IATF aumenta o custo da técnica sem melhorar a taxa de concepção. 
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Com o aumento na demanda por produtos de origem animal e a diminuição das áreas para produção 

há necessidade de melhorar a eficiência na exploração pecuária, principalmente em características 

como a eficiência alimentar já que os gastos com alimentação correspondem, em média, a 60 % dos 

custos de produção. O Consumo Alimentar Residual (CAR) é uma característica que veio para avaliar 

a eficiência alimentar de diferentes animais que tem como grande vantagem ser independente do 

ganho de peso e do tamanho do animal, desta forma, é possível selecionar para eficiência sem 

aumentar o tamanho dos animais. O experimento foi realizado na fazenda escola da FAZU - 

Faculdades Associadas de Uberaba, localizada no município de Uberaba (MG). A prova teve início no 

dia 6 de junho de 2014 e termino no dia 5 de setembro de 2014. O experimento teve duração de 90 

dias sendo 20 dias de adaptação mais 70 dias de prova. Foram avaliados 54 animais zebuínos, 

sendo 18 animais da raça Nelore, 13 da raça Sindi, 9 da raça Tabapuã, 6 da raça Brahman e 8 da 

raça Guzerá, todos machos, inteiros, com RGN (registro genealógico de nascimento). E idades entre 

16 e 18 meses. Todos os animais receberam brincos na orelha esquerda, contendo um chip 

eletrônico com identificação única, capaz de captar e registrar todas as ações relacionadas ao 

consumo de alimento e água. O monitoramento destas ações era realizado 24 horas/dia através de 

programa (software) da empresa Intergado®. Os animais foram mantidos em baias cobertas 

parcialmente, com 12 m2 por animal. A dieta foi fornecida aos animais três vezes ao dia, composta 

por 40% de silagem de milho e 60% de concentrado comercial formulado, sendo formulada para 

ganho de 1,000 kg/dia com 14% PB e 70% NDT.  Foi realizada mensuração diária individual do 

consumo de alimento assim como a pesagem dos animais, por meio do sistema Intergado. Dentre 

as raças zebuínas avaliadas, não foram encontradas diferenças nas medidas de marmoreio e 

espessura de gordura subcutânea (p>0,05). Em relação a AOL e AOL/100kg foi observada diferença 

significativa (p<0,05), sendo que a raça Sindi apresentou AOL semelhante às raças Guzerá e 

Tabapuã e inferior as raças Nelore e Brahman, entretanto para a AOL/100Kg a raça Sindi foi 

superior as demais. Pouco se conhece, sobre a influência da raça na determinação da eficiência 

alimentar, principalmente, quando se trata de raças zebuínas. É primordial o incentivo as pesquisas 

e a incorporação destas características aos programas de melhoramento genético no Brasil, pois já 

se sabe que animais com melhor eficiência alimentar tem impacto econômico de forma positiva no 

processo de produção. 
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Sendo a eficiência na exploração pecuária uma necessidade crescente é preciso a utilização de 

animais eficientes como estratégia capaz de auxiliar o sistema de produção. O Consumo alimentar 

residual (CAR) surgiu como ferramenta potencial para verificar as diferenças na eficiência alimentar 

entre diferentes animais. CAR é obtido por meio de equação de regressão múltipla do consumo 

observado sobre o peso vivo médio metabólico e o ganho de peso, em que o CAR é considerado 

como resíduo da equação. Animais mais eficientes têm um CAR negativo (consumo observado 

menor que o predito), animais menos eficientes apresentam CAR positivo (consumo observado 

maior que o predito). O experimento foi conduzido fazenda escola das Faculdades Associadas de 

Uberaba - FAZU, localizada no município de Uberaba, MG. A prova teve início no dia 6 de junho de 

2014 e termino no dia 5 de setembro de 2014. O experimento teve duração de 90 dias sendo 20 

dias de adaptação mais 70 dias de prova. Foram avaliados 54 animais zebuínos, sendo 18 animais 

da raça Nelore, 13 da raça Sindi, 9 da raça Tabapuã, 6 da raça Brahman e 8 da raça Guzerá, todos 

eles machos, inteiros, com RGN (registro genealógico de nascimento), com idades entre 16 e 18 

meses.Todos os animais receberam brincos na orelha esquerda, contendo um chip eletrônico com 

identificação única, capaz de captar e registrar todas ações relacionadas ao consumo de alimento e 

água. O monitoramento destas ações era realizado 24 horas/dia, através de programa (software) da 

empresa Intergado®. Os animais foram mantidos em baias cobertas parcialmente, com 12 m2 por 

animal. A dieta foi fornecida aos animais três vezes ao dia com relação de volumoso/concentrado de 

40/60, isto é, composta por 40% de silagem de milho e 60% de concentrado comercial formulado, 

sendo formulada para ganho de 1,000 kg/dia com 14% PB e 70% NDT. Foi realizada mensuração 

diária individual do consumo de alimento assim como a pesagem dos animais, por meio do sistema 

Intergado (balança eletrônica acoplada ao bebedouro). Ao término do experimento os animais foram 

classificados pela equação: CAR= Consumo Observado - Consumo Estimado (f{PC,GMD}). A 

amplitude verificada nos valores do CAR foi alta para todas as raças avaliadas. Verificando o 

coeficiente de variação (CV%), em todas as raças foi superior a 25%, o que denota a grande 

dispersão dos dados em relação à média, levando em considerar a grande heterogeneidade dessa 

característica dentro de cada grupo racial avaliado. Ampliar as discussões sobre a eficiência 

alimentar e conhecer melhor o comportamento das raças zebuínas de maneira individualizada deve 

ser realizado com mais agilidade pelas Associações Promocionais destas raças. As incentivas às 

pesquisas e a possibilidade de incorporar esta característica aos programas de melhoramento 

genético no Brasil é primordial, pois já se conhece o impacto econômico de maneira positiva no 

processo de produção, na utilização de animais com melhor eficiência alimentar. 
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