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RESUMO

Objetivou-se avaliar os efeitos da suple-
mentação com cobre na resposta imune humoral
anti-rábica em ovinos. Quarenta ovelhas adul-
tas, não prenhes, mesticas (Suffolk x Ile de
France) divididas aleatoriamente em 4 grupos:
Controle, suplementou-se os animais com mistura
mineral sem cobre e suplementadas com mistura
mineral contendo 60, 120 ou 250 mg cobre/kg
(grupos G60, G120 e G250, respectivamente). Não
houve diferença nos títulos de anticorpos entre
os grupos controle e tratados com Cu, mas os
títulos de anticorpos aumentaram significa-
tivamente após a vacinação de reforço. Portanto,
concluí-se que o Cu não interferiu na resposta
imune humoral após a vacinação anti-rábica.

SUMMARY

We evaluated the effects of copper
supplementation on the humoral anti-rabies
immune response in sheep. Forty adult, non-
pregnant, crossbred (Suffolk x Ile de France)
ewes were randomly divided into 4 groups that

received only mineral mixture (Control) or mineral
mixture supplemented with 60, 120 or 250 mg
(groups G60, G120 and G250, respectively). No
differences in antibody titers were found between
the control and the Cu-supplemented groups,
and antibody titers increased after booster
vaccination. We conclude that Cu does not affect
humoral immune response after rabies vacci-
nation.

INTRODUÇÃO

A raiva é uma enfermidade infec-
ciosa viral causada por vírus neuro-
trópico, da família Rhabdoviridae,
gênero Lyssavirus, sendo considerada
uma das mais importantes zoonoses
mundial por ser encefalite fatal, aco-
meter todos os mamíferos e apresentar
ampla distribuição geográfica e não
haver tratamento. O método de con-
trole mais efetivo e de menor custo
para reduzir as perdas econômicas
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causadas por esta doença é a vacinação
continua dos animais (Centers for
Disease Control and Prevention, 2005).

A suplementação dos animais com
o cobre é de fundamental importância,
pois este mineral participa ativamente
potencializando a resposta imunológica
às doenças, da hematopoiese, da
formação dos ossos, pigmentação e
formação de lã e pelos. A deficiência
deste mineral diminui a resposta imune,
expondo os ovinos às doenças infec-
ciosas, além de reduzir o crescimento
dos animais. Por outro lado, a
suplementação em excesso de cobre
pode provocar intoxicação nos ovinos
(Carvalho et al., 2003).

Objetivou-se avaliar o efeito da
suplementação com cobre adicionado
ao suplemento mineral na resposta
imune humoral anti-rábica em ovelhas.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizaram-se 40 ovelhas, adultas,
não prenhe, mestiças da raça Suffolk e
Ile de France, dividas aleatoriamente
em 4 tratamentos (10 animais/grupo):
grupo controle (G0) suplementou-se as
ovelhas com mistura mineral* sem co-
bre e os grupos G60, G120 e G250 que os
animais receberam mistura mineral
contendo 60, 120 e 250 mg de cobre/kg
de mistura, respectivamente, fornecida
de forma ad libidum em cochos
cobertos. As ovelhas consumiram em
média 10 g de mistura mineral/ovelha/
dia. Assim, os animais foram suple-
mentados com 0,0 mg; 4,2 mg; 8,4 mg
e 17,5 mg de cobre/ovelha/dia respec-

tivamente, durante o experimento.
Os animais foram mantidos em pi-

quetes separados formados por
Brachiaria decumbens, sem fertili-
zação, suplementados com feno de
Cynodon dactylon (L.) Pers, em sis-
tema de extensivo, com fornecimento
da água de bebida em caixas de con-
creto.

Utilizou-se uma vacina comercial
anti-rábica inativada devidamente
aprovada pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento com
valor antigênico de 108.08, determinado
por meio do teste de Habel (Habel,
1996). Aplicou-se nas ovelhas uma
desta vacina nos dias zero e 30.

Colheram-se as amostras de sangue
das ovelhas nos dias 0, 30 e 60.
Obtiveram-se os soros sanguíneos para
posterior determinação dos títulos de
anticorpos anti-rábicos por meio do
teste de Soroneutralização em Camun-
dongos (SN) segundo Fitzgerald (1996)
e os títulos dos soros e do vírus contro-
le foram calculados através do método
de Reed and Müench (1938).

A concentração de cobre na
forragem dos pastos e do feno utlizou-
se a técnica de espectrofotometria de
absorção atômica com forno de grafite.

Os dados foram submetidos a
análise de variância pelo teste F as
médias comparadas pelo Tukey, con-
siderando-se α= 0,05. (Zar, 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os soros das ovelhas colhidos no
dia zero foram não reativos, mostran-
do que estas não haviam sido imuni-
zadas contra a raiva e nem tiveram
contato com o vírus rábico. Além disso,

*Fort Sal Ovinos® produzido por Fortsal Nutrição
Animal, Santo Anastácio-SP, Brazil.
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(G0), 60 (G60), 120 (G120) e 250 (G250))
não afetaram significativamente
(F(3,36)= 2,12; p>0,05) os títulos de
anticorpos anti-rábicos (figura 1). Es-
tes resultados discordam de Suttle and
Jones (1986), Percival (1998) relatam
que obtiveram aumento significativo
na resposta imune em ovinos e outras
espécies de animais suplementados com
cobre.

No dia 60, após a aplicação da dose
de reforço da vacina anti-rábica, houve
aumento significativo (F(1,36)= 337,05;
p<0,01) nos títulos de anticorpos no
soro das ovelhas na ordem de 69,89
p.100, independentemente da exis-
tência ou não de cobre (figura 2).
Assim, é necessária à vacinação de
reforço 30 após dias a primeira para os

Figura 2. Efeito do tempo no título de
anticorpos anti-rábicos de ovelhas perten-
centes aos grupos G0, G60, G120 e G250.  Letras
minúsculas diferentes sobre a coluna
indicam diferença significativa entre os dias
de observação (F(1,36)= 337,05; p<0,01).
(Effect of time on anti-rabies antibody titers in
sheep of treatments G0, G60, G120 e G250. Means with
different lower case letters above column indicate
significant difference among days (F(1,36)= 337.05;
p<0.01)).
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as concentrações de cobre das
forrageiras dos piquetes (Brachiaria
decumbens) e do feno (Cynodon
dactylon) eram semelhantes (4,2 mg
de Cu/kg de forrageira). Assim, as
variações encontradas nos títulos de
anticorpos anti-rábicos nos soros das
ovelhas durante o experimento foram
induzidas pela vacinação anti-rábica
realizada no dia zero e 30 (dose de
reforço) juntamente com os efeitos
das diferentes concentrações de cobre
na mistura mineral.

Observou-se que para os títulos de
anticorpos anti-rábicos não houve efeito
significativo (F(3,36)= 2,66; p>0,05) da
interação entre concentração de cobre
e tempo; e que as concentrações de
cobre adicionada na mistura mineral (0

Figura 1. Efeito do cobre sobre o título de
anticorpos anti-rábicos em ovelhas.
Suplementação com 0 (G0), 60 (G60), 120
(G120) e 250 (G250) mg de cobre/kg de mistura
mineral.Letras minúsculas iguais sobre a
barra indicam diferença não significativa
entre os grupos (F(3,36)= 2,12; p>0,05).
(Effect of copper on titers of anti-rabies antibody
in sheep. Copper supplementations used 0 (G0),
60 (G60), 120 (G120) or 250 (G250) mg mg copper/
mineral-mixture Kg. Lower case letters above
means indicate no statistical difference among
treatments (F(3,36)= 2.12; p>0.05)).
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ovinos primovacinados contra raiva
obterem títulos elevados de anticorpos.
Confirmando a recomendação da
aplicação da dose de reforço pelo pro-
grama de controle da raiva dos herbí-
voros do Instituto Pasteur (1998), como
também a indicação do laboratório fa-
bricante da vacina anti-rábica.

Considerando-se que o logaritmo
do título mínimo de anticorpos anti-
rábico para os ovinos estarem protegi-
dos contra o vírus rábico é ≥1,17, ob-
servamos que 100,00 p.100 dos animais
dos  grupos G0, G60, G120 e G250
apresentaram títulos protetores nos dias
30 e 60, provavelmente devido ao ele-
vado valor antigênico (108.08) da vacina
utilizada (Albas et al., 2006).

Durante o período experimental não
foi observado sintomas de deficiência
e /ou intoxicação por cobre nas ovelhas.

A condição em que foi desenvolvido
o experimento e de acordo com os
resultados obtidos, permitiu concluir
que a suplementação com cobre nas
concentrações estudadas não influen-
ciou significativamente os títulos de
anticorpos após vacinação anti-rábica
em ovinos.
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