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RESUMO
Associação de bactérias probióticas potencializa a produção de anticorpos
antirrábicos em bovinos vacinados contra raiva

Esse estudo avaliou o efeito da suplementação de uma associação de
microrganismos probióticos, adicionados à mistura mineral em diferentes doses/dia,
na produção de anticorpos séricos contra o vírus rábico em bovinos primovacinados.
Quarenta e dois bovinos Nelore machos, divididos em três grupos (n=14): grupo
controle (GC) recebeu 70 gramas de mistura mineral/animal/dia; grupos probióticos 4
gramas (G4P) e 8 gramas (G8P) receberam 70 gramas de mistura
mineral/animal/dia adicionados respectivamente de 4 e 8 gramas de probióticos. Os
títulos individuais de anticorpos antirrábicos foram determinados por meio da técnica
de soroneutralização em células baseado no Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test
(RFFIT). Os resultados obtidos foram comparados pelo teste t não pareado, com 5%
de nível de significância. Houve diferenças estatísticas significativas entre as médias
de concentrações séricas entre os grupos GC e os G4P e G8P, após 30 e 60 dias da
primovacinação e após 60 dias somente o G8P manteve 100% dos animais com
títulos de anticorpos protetores mínimos. Existem evidências para se atribuir efeito
benéfico à associação de microrganismos probióticos na resposta imune humoral
antirrábica e ao aumento da sua dose incorporada na mistura mineral e sobre a
manutenção de elevados níveis de concentração sérica de anticorpos nos bovinos
primovacinados.

Palavras-chave: anticorpos, raiva, bovinos, primovacinação

ABSTRACT
Association with probiotic bacteria enhances the production of antirabies
antibodies in cattle vaccinated against rabies

This study evaluated the effect of supplementation with a combination of probiotic
microorganisms, added to a mineral mixture in different doses/day, in the production
of serum antibodies against the rabies virus in primo vaccinated cattle. Forty-two
male Nelore cattle, divided into three groups (n = 14): control group (CG) received 70
grams of mineral mixture/animal/day; probiotic groups 4 grams (G4P) and 8 grams
(G8P) received 70 grams of mineral mixture/animal/day with 4 and 8 grams of added
probiotics respectively. The individual anti-rabies antibody titers were determined
using the technique of seroneutralization in cells based on the Rapid Fluorescent
Focus Inhibition Test (RFFIT). The results obtained were compared using the
unpaired t test with a 5% significance level. There were statistical differences in the
mean serum concentrations between the CG, G4P and G8P groups, 30 and 60 days
after the primo vaccination and after 60 days only the G8P group demonstrated
minimum protective antibody titers in 100% of the animals. There is evidence of
beneficial effects attributed to the association between probiotic microorganisms and
the anti-rabies humoral immune response; in addition, an increase in the dose
incorporated into the mineral mixture maintains high levels of serum antibodies in
primo vaccinated cattle.

Key words: antibody, rabies, cattle, primo vaccination
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Associação de bactérias probióticas potencializa a produção de anticorpos
antirrábicos em bovinos vacinados contra raiva

C. C. A. V. Bonancéa, R. M. B. Vizzotto, T. C. S. Geroti, N. M. F. Gallina, P. E. Pardo, H.
Bremer Neto

RESUMO
Esse estudo avaliou o efeito da suplementação de uma associação de microrganismos
probióticos, adicionados à mistura mineral em diferentes doses/dia, na produção de
anticorpos séricos contra o vírus rábico em bovinos primovacinados. Quarenta e dois
bovinos Nelore machos, divididos em três grupos (n=14): grupo controle (GC) recebeu 70
gramas de mistura mineral/animal/dia; grupos probióticos 4 gramas (G4P) e 8 gramas
(G8P) receberam 70 gramas de mistura mineral/animal/dia adicionados respectivamente
de 4 e 8 gramas de probióticos. Os títulos individuais de anticorpos antirrábicos foram
determinados por meio da técnica de soroneutralização em células baseado no Rapid
Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT). Os resultados obtidos foram comparados pelo
teste t não pareado, com 5% de nível de significância. Houve diferenças estatísticas
significativas entre as médias de concentrações séricas entre os grupos GC e os G4P e
G8P, após 30 e 60 dias da primovacinação e após 60 dias somente o G8P manteve 100%
dos animais com títulos de anticorpos protetores mínimos. Existem evidências para se
atribuir efeito benéfico à associação de microrganismos probióticos na resposta imune
humoral antirrábica e ao aumento da sua dose incorporada na mistura mineral e sobre a
manutenção de elevados níveis de concentração sérica de anticorpos nos bovinos
primovacinados.

Palavras-chave: Anticorpos, raiva, bovinos, primovacinação

This study evaluated the effect of supplementation with a combination of probiotic
microorganisms, added to a mineral mixture in different doses/day, in the production of
serum antibodies against the rabies virus in primo vaccinated cattle. Forty-two male Nelore
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cattle, divided into three groups (n = 14): control group (CG) received 70 grams of mineral
mixture/animal/day; probiotic groups 4 grams (G4P) and 8 grams (G8P) received 70
grams of mineral mixture/animal/day with 4 and 8 grams of added probiotics respectively.
The individual anti-rabies antibody titers were determined using the technique of
seroneutralization in cells based on the Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT).
The results obtained were compared using the unpaired t test with a 5% significance level.
There were statistical differences in the mean serum concentrations between the CG, G4P
and G8P groups, 30 and 60 days after the primo vaccination and after 60 days only the
G8P group demonstrated minimum protective antibody titers in 100% of the animals.
There is evidence of beneficial effects attributed to the association between probiotic
microorganisms and the anti-rabies humoral immune response; in addition, an increase in
the dose incorporated into the mineral mixture maintains high levels of serum antibodies in
primo vaccinated cattle.

Key words: Antibody, rabies, cattle, primo vaccination

Introdução

A raiva é uma enfermidade infecciosa viral causada pelo vírus da família Rhabdoviridae e
gênero Lyssavirus (Scheffer and others 2007, Kanitzi and others 2014). No Brasil, a raiva
é endêmica e variantes do vírus rábico têm sido identiﬁcadas em canídeos silvestres e
saguis, além de morcegos hematófagos e não hematófagos (Mochizuki and others 2012).
Os morcegos hematófagos, especialmente Desmodus rotundus, são os principais
reservatórios do vírus rábico na América Latina, sendo os principais transmissores da
raiva para os herbívoros (Schneider and others 2009). Esta enfermidade é uma das
principais zoonoses mundiais, que causa encefalite fatal, acomete todos os mamíferos,
humanos e animais, e tem ampla distribuição geográfica (Albas and others, 2006).
Durante o ano de 2012, foram notificados oficialmente no Brasil 1435 casos de raiva em
bovinos, contabilizando-se somente aqueles diagnosticados em laboratórios oficiais e
credenciados (MAPA 2013). No entanto, dados da Secretaria de Agricultura do Rio
Grande do Sul (RS) indicam a ocorrência de aproximadamente quatro mil casos de raiva
bovina entre janeiro e junho de 2013 (SEAPA 2013).
Existem relatos de sobrevivência em casos de raiva humana onde foi instituído
tratamento, porém em animais de produção ainda é possível afirmar que a doença é
100% letal, não havendo tratamento viável (Willoughby and others 2005).
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A vacinação é o melhor método de controle da raiva por ser efetiva e de baixo custo
(Albas and others 2006). Porém, no Brasil, é comum ocorrer a ineficiência da imunidade
na primovacinação das vacinas antirrábicas, liberadas e comercializadas, mesmo com
seus valores antigênicos dentro dos parâmetros de normalidade, segundo seus
fabricantes (Maria and others 2009). Sendo assim, é necessário buscar alternativas para
aumentar a eficácia da vacinação contra o vírus da raiva (Ferreira and others 2009).
Uma das estratégias para aumentar a resposta imunológica dos animais à imunidade
induzida ou às infecções provocadas por vírus ou bactérias é o uso de aditivos, que tem
revelado melhora na restauração da resposta imunitária e na potencialização de vacinas
em relação a diversos agentes patógenos (Rodrigues Da Silva and others 2000) e entre
os aditivos, os probióticos tem conferido benefícios para a saúde dos animais (Arenas and
others 2005, 2007).
Entre os efeitos benéficos à saúde do hospedeiro atribuídos à ingestão de culturas
probióticas que mais se destacam são: a) controle da microbiota intestinal; b)
estabilização da microbiota após o uso de antibióticos; c) promoção da resistência
gastrintestinal à colonização por patógenos; d) diminuição da população de patógenos
através da produção de ácidos acético e lático, bacteriocinas e de outros compostos
antimicrobianos; e) estimulação da resposta imune humoral; f) aumento da absorção de
minerais; g) produção de vitaminas; h) promoção do crescimento e aumento do peso; e i)
redução do pH intraluminal do tubo digestivo (Arenas and others 2009, Ferreira and others
2009, Kaur and others 2002, Tuohy and others 2003).
Devido à importância da raiva, como uma das principais zoonoses mundiais, este
estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação com diferentes concentrações de uma
associação de microrganismos probióticos adicionados à mistura mineral, na resposta
imune humoral de bovinos primovacinados com vacina antirrábica.

Material e métodos

O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob n° 1623 pela
Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, SP, Brazil. Foi desenvolvido
entre os meses de setembro e novembro de 2013, com o período experimental de 90
dias, sendo 30 dias de período de adaptação ao manejo e alimentação e 60 dias aos
tratamentos.
Foram utilizados 42 bovinos machos não castrados, puro de origem (PO), da raça
Nelore, com 12 meses de idade, todos vacinados com uma única dose de vacina
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antirrábica, divididos aleatoriamente em três grupos (n=14). Os tratamentos propostos
foram: Grupo GC (controle) - 70 gramas de mistura mineral/animal/dia; e os Grupos G4P
e G8P foram suplementados com 4 e 8 gramas, respectivamente, de uma associação de
microrganismos probióticos em 70 gramas de mistura mineral/animal/dia.
Nos primeiros 30 dias, período de adaptação, os animais foram mantidos em sistema
de pastejo rotacionado e estabelecido o consumo da mistura mineral e a quantidade de
probióticos a ser adicionada a mistura mineral (Arenas and others 2007).
Os piquetes eram formados com capim-Tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv.
Tanzânia), divididos na medida de 2.500 m2 cada um e semelhantes na topografia e solo
(Latossolo Roxo). Todos os piquetes possuíam bebedouro e sombra e foram formados
visando o sistema rotacionado de pastejo.
A associação de probióticos utilizados foi composta dos microrganismos: Lactobacillus
acidophilus (2,2 109 UFC/Kg); Estreptococus faecium (2,2 109 UFC/Kg); Bifidobacterium
thermophilum (2,2 109 UFC/Kg); e Bifidobacterium longum (2,2 109 UFC/Kg) (Empresa
Brasileiro de Aumento de Produtividade Pecuária – Embraupec, Paranavaí – PR, Brasil) e
a mistura mineral utilizada foi o Fosbovi Seca® (Tortuga Companhia Zootécnica Agrária,
São Paulo, Brasil).
A vacina antirrábica (Laboratório Vencofarma do Brasil Ltda., Londrina, Paraná, Brasil),
contendo vírus fixo Pasteur inativado, adsorvido em gel de hidróxido de alumínio e
produzido em cultivo celular. A aplicação da vacina foi realizada no dia zero do
experimento em todos os bovinos, numa dose de 2 mL por via subcutânea, seguindo as
orientações da Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA 2013).
No período da manhã dos dias 0, 30 e 60, os bovinos foram levados para o curral e
colhidas as amostras de sangue por punção da veia jugular. Após centrifugação, as
amostras de soro foram acondicionadas em tubos eppendorf e armazenadas por
congelação em freezer a -20°C e os títulos individuais de anticorpos neutralizantes foram
determinados no Laboratório de Raiva do Instituto Butantã por meio da técnica de
soroneutralização em células BHK21 clone 13, sendo esse teste baseado no Rapid
Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) (Genaro and others 2014, Smith and others
1998).
Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar o pressuposto de normalidade dos
dados, pelo qual foi constatado que as aferições de títulos séricos de anticorpos
apresentaram distribuição paramétrica. Desta forma, recorreu-se à análise de variância
em uma via (ANOVA one-way) com contrastes pelo método de Tukey para determinar se
os grupos experimentais diferiram entre si, dentro de cada momento, e ao teste t-pareado
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para determinar se ocorreram diferenças entre momentos dentro de cada grupo. Todas as
análises foram conduzidas no software Biostat 5.0 e com 5% de nível de significância
(Ayres and others 2007).

Resultados e discussão

Os grupos de animais tiveram um período de adaptação de 30 dias ao manejo e
alimentação antes da vacinação. No dia zero, os animais não apresentaram anticorpos
neutralizantes para a raiva, mostrando que os herbívoros não haviam tido contato com o
vírus rábico selvagem ou vacinal, conforme também descrito por Genaro, em ovinos
(Genaro and others 2014). Assim, as variações nos títulos de anticorpos antirrábicos nos
soros dos grupos de animais durante o período experimental de 60 dias, foram induzidas
pela vacinação antirrábica realizada no dia zero e pela administração ou não da
associação de microrganismos probióticos e a variação da sua concentração adicionada à
mistura mineral.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que é necessário o título de
anticorpos neutralizantes antirrábico igual ou superior a 0,5 UI/mL (Unidade Internacional
por mililitro) para proteger os seres humanos dos riscos da infecção com o vírus rábico.
Sihvonen and others (1994), Albas and others (1998), Benišek and others (2000),
Rodrigues Da Silva and others (2000) e Albas and others (2005) defendem a teoria de
que este título de anticorpos neutralizantes antirrábico também é o mínimo protetor para
os bovinos.
Após 30 dias da primovacinação, somente 93% dos garrotes do grupo GC
responderam a vacinação antirrábica, ou seja, com a presença de títulos de anticorpos
protetores ≥ 0,50 UI/mL (Tabela 1). Este fato também foi observado por Ciuchini and
others (1981), Albas and others (1998), Giometti and others (2006) e Maria and others
(2009) avaliando a resposta imune humoral em bovinos primovacinados contra a raiva.
Albas and others (2005) observaram que apenas 88,9% de nove animais avaliados
alcançaram o título mínimo de anticorpos necessários para proteção imunológica e Silva
and others (2003) obtiveram resultados superiores, sendo 95,5% de 22 animais avaliados.
Estas discrepâncias observadas nas respostas dos animais podem estar relacionadas ao
tipo de vacina empregada ou às diferenças antigênicas dos lotes das vacinas. Fatores
como a qualidade da vacina, o estado fisiológico dos animais e a capacidade individual de
resposta do sistema imunológico, também foram citados como elementos que podem
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contribuir para a redução na eficiência e eficácia das vacinações nos rebanhos (Montaño
and others 1987).

Tabela 1. Efeito da suplementação de diferentes doses de uma associação de
microrganismos probióticos adicionada na mistura mineral, sobre a frequência de garrotes
primovacinados contra a raiva e que possuem títulos de anticorpos antirrábicos
considerados protetores1.
Frequência de garrotes com títulos de anticorpos antirrábicos
Dias após a
primovacinação

Grupos experimentais2
GC

G4P

G8P

0

0

0

0

30

93

100

100

60

42

72

100

1. Considerou-se bovinos com títulos de anticorpos antirrábicos protetores, todos aqueles que apresentaram
títulos ≥ 0,5 UI/mL.
2. Os garrotes foram suplementados com 0 (GC), 4 (G4P) e 8 (G8P) gramas da associação de
microrganismos probióticos/bovinos/dia adicionado em 70 gramas de mistura mineral.

Os resultados obtidos dos títulos de anticorpos antirrábicos do grupo GC são
semelhantes aos apresentados em bovinos primovacinados, porém com outras vacinas
antirrábicas devidamente liberadas, registradas e aprovadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Albas and others, 1998, 2005, Giometti and others
2006, Maria and others 2009).
Os grupos de animais suplementados com quatro (G4P) e oito (G8P) gramas/dia de
uma associação de microrganismos probióticos adicionados na mistura mineral,
apresentaram 100% dos animais com títulos de anticorpos protetores mínimos (≥ 0,50
UI/mL), indicando que ocorreu um aumento na resposta imune humoral dos bovinos
primovacinados suplementados com doses crescentes de probiótico (Tabela 1) e quando
comparados estatisticamente, com os animais do grupo GC, apresentaram diferença
estatisticamente significativa (Tabela 2).
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Tabela 2. Efeito da suplementação com a associação de microrganismos probióticos na
mistura mineral sobre o título de anticorpos antirrábicos de garrotes primovacinados
contra a raiva1.
Títulos de anticorpos antirrábicos (UI/mL)
Grupos experimentais2

Colheita (dias)
GC

G4P

G8P

0

0Aa

0Aa

0Aa3

30

0,62 ± 0,10Ab

2,71 ± 1,80Bc

3,22 ± 1,31Bb

60

0,44 ± 0,09Ab

1,11 ± 0,25Bb

2,18 ± 1,30Bb

1. Os resultados são a média ± SD. n=14.
2. Os garrotes foram suplementados com 0 (GC), 4 (G4P) e 8 (G8P) gramas da associação de
microrganismos probióticos/bovinos/dia adicionado em 70 gramas de mistura mineral.
3. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha ou letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam
diferenças estatísticas significativas (P<0,05).

Essa elevação dos títulos de anticorpos pela suplementação de associação de
microrganismos probióticos pode ser justificada pelo efeito do estímulo ao sistema
imunológico (Esparza, Fragoso 2010, Nogueira, Gonçalves 2011) e atribuída às bactérias
probióticas (Lactobacilus e Bifidobacterium) presentes em estudos com herbívoros (Cross
2002, Pardo and others 2008, Genaro and others 2014). Segundo Williams (2010), a
utilização de uma associação microbiana de probióticos é benéfica por duas razões: a
colonização em alguns hospedeiros pode ocorrer com uma cepa e não com outra e a
mistura de probióticos pode ser sinérgica em suprimir possíveis agentes patógenos.
Roos (2006) relata que as bactérias em questão potencializam as vacinas através de
propriedades moduladoras da resposta imunológica, pelo aumento da produção de
anticorpos, através da ativação de macrófagos, da proliferação de células T e da
produção de interferon. Yasui and others (1999) comprovaram que a administração de
bactérias de outro gênero estimulou o sistema imune humoral em camundongos,
provocando aumento da produção de IgA anti-Rotavírus e de IgG antivírus da Influenza,
protegendo-os contra essas duas infecções. Em humanos, os probióticos têm-se
mostrado imunomodulador, afetando beneficamente as respostas, através de anticorpos,
após a vacinação. Deve-se ressaltar que várias vacinas estão associadas à sub-ótima
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taxas de soroconversão e por isso o efeito protetor não é o ideal e a utilização oral de
probióticos durante o período de imunização pode melhorar as taxas de soroconversão
(Youngster and others 2011).
Após 30 dias da administração vacina antirrábica e da suplementação da associação
de microrganismos probióticos, todos os animais dos grupos G4P e G8P apresentaram
títulos de anticorpos protetores mínimos ≥ 0,50 UI/mL (Tabela 1) e não apresentaram
diferença estatística, quando comparados entre si (Tabela 2). Com estes resultados
podemos evidenciar um efeito benéfico e imunomodulador, devido ao efeito da
associação de microrganismos probióticos, por aumento dos títulos de anticorpos e em
todos os animais.
Quando as médias de títulos de anticorpos protetores foram comparadas dentro dos
tratamentos e entre os períodos, apresentaram diferença significativa nos grupos GC,
GP4G e GP8G (Tabela 2), além disso, pudemos evidenciar que o pico de titulação se deu
após os 30 dias de primovacinação (Figura 1). Outros pesquisadores relatam estimativas
para o valor máximo de anticorpos neutralizantes contra raiva mais tardiamente, aos 46
dias pós-vacinação em bovinos (Giometti and others 2006) e em ovinos mais
prematuramente, entre 25 e 27 dias após a primovacinação dos animais (Chabel and
others 2009), assim como reportam queda na titulação sérica de anticorpos já aos 30 dias
após a vacinação dos bovinos contra a raiva (ALBAS et al., 2004; 2005), o que nesse
estudo foi mais tardia.
Figura 1. Efeito do tempo de vacinação sobre o título de anticorpos antirrábicos de garrotes primovacinados contra a raiva.
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Transcorridos 60 dias do início do período experimental, o grupo GC teve uma queda
na percentagem de garrotes com títulos de anticorpos antirrábicos protetores mínimos,
reduzindo de 93% para 42% o número de animais (Tabela 1). Segundo a OMS, o título de
anticorpos mínimos ≥ 0,50 UI/mL é o parâmetro que indica o estado imunitário suficiente
para proteger os indivíduos ao risco de exposição à infecção à raiva (WHO 1992), sendo
esse valor também classificado como conveniente para indicar o estado imunitário para
proteger os bovinos ao risco a exposição do vírus rábico (Vodopija and others 1986).
O grupo de garrotes G4P, após 60 dias da primovacinação, manteve uma percentagem
maior de animais, 72%, que apresentaram titulação sérica de anticorpos para níveis
acima do mínimo de proteção quando comparados com a percentagem do grupo GC
(Tabela 1). Quando as médias dos títulos de anticorpos dos grupos G4P e GC foram
comparadas, apresentaram diferença significativamente e revelaram que a associação de
microrganismos probióticos apresentou efeito benéfico imunomodulador e manutenção de
elevados níveis de anticorpos séricos. Esse fato se potencializou com a inclusão de oito
gramas da associação de probióticos na suplementação animal, fazendo com que todos
os animais apresentassem, aos 60 dias após a primovacinação, níveis acima do mínimo
de proteção e o resultado quando a média dos títulos de anticorpos foi comparada com a
dos grupos GC e G4P, apresentando diferença significativa (Tabelas 1 e 2). Arenas and
others

(2007) também obtiveram melhora

na imunidade humoral de

bovinos

primovacinados contra a raiva e suplementados com 3 gramas de probiótico adicionada
na mistura mineral.
Segundo Genaro and others (2014), existe muita diferença entre os resultados das
pesquisas envolvendo probiótico e raiva e vários fatores podem ser a causa disso: a)
idade e espécie dos animais; b) estado nutricional; c) alimentação desequilibrada; d)
estresse; e) quantidade e frequência de administração do probiótico; f) uso de antibióticos;
e g) utilização de diferentes cepas de microrganismos probióticos.
As bactérias probióticas só apresentam efeitos biológicos no ambiente intestinal se
conseguirem atingir um número mínimo, sendo que estas contagens deverão ser acima
do mínimo de 107 UFC/g de bactérias lácticas totais, conforme exigido pelo Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados da Instrução Normativa nº 46
(BRASIL 2007) e segundo Roth e Kirchgessner (1988) existe uma relação entre a
concentração e a eficácia do probiótico, sendo que concentrações menores do que 109
esporos viáveis por Kg do produto não teve efeito.

Para que ocorra a adequada

colonização intestinal pelos probióticos, estes devem ser ingeridos de forma regular a fim
de manter concentrações eficazes dos mesmos no intestino (Williams 2010) e segundo
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Coppola e Turnes (2004), a eficácia na utilização dos probióticos depende da
concentração adicionada na dieta. Por isso, nesse estudo fez-se a suplementação regular
e as contagens de esporos viáveis por Kg do produto foi duas vezes maior a quantidade a
literatura acima citada.
A vacina avaliada neste experimento demonstrou ter excelente capacidade de induzir a
soroconversão e quando potencializada pela suplementação da associação probiótica, os
garrotes do grupo G8P mantiveram os títulos de anticorpos antirrábicos considerados
protetores contra a raiva e dentro dos parâmetros de normalidade, segundo seus
fabricantes (Maria and others 2009), porém estes resultados não dispensam a
necessidade da aplicação da dose de reforço, conforme preconizado pelo Programa de
Controle da Raiva em Herbívoros (MAPA 2013).
A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que: a) a primovacinação contra a
raiva em bovinos é capaz de induzir o sistema imunológico; uma percentagem de animais
não respondeu adequadamente a primovacinação, com níveis abaixo do mínimo de
proteção (0,5 UI/mL); b) o pico de títulos de anticorpos antirrábicos nos bovinos em todos
os grupos foi tardio e após os 30 dias; c) existem evidências para se atribuir efeito
benéfico à associação de microrganismos probióticos na resposta imune humoral
antirrábica e ao aumento da sua dose incorporada na mistura mineral; e d) há evidências
para se atribuir a associação probiótica o efeito sobre a manutenção de elevados níveis
de concentração sérica de anticorpos em bovinos primovacinados contra a raiva.
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