
se mostrou menos agressiva que a estirpe W2512 na formulação de 
imunocomplexo. Os graus de depleção linfocitária são mais elevados 
aos 14, 21, 28 e 42 dias de idade nos animais vacinados com o 
vírus W2512 em comparação com os vacinados com V877. Devido 
à progressão nas lesões da bolsa a partir de 21 dias nos animais 
vacinados com ambas vacinas, é evidente que o vírus se dissocia do 
complexo imune e se replica ativamente na bolsa de Fabrícius com 
um pico aos 35 dias. Este é um sinal que indica que haverá uma 
resposta imune ativa com formação de anticorpos.

Figura 1 - Comparação dos escores de depleção linfóide entre lotes 
de frangos de corte vacinados com W2512 e V877

Além disso, uma observação relevante é que, após atingir um pico de lesões 
na bolsa de Fabricius semelhante aos 35 dias, os animais vacinados com V877 
aos 42 dias de idade apresentam uma tendência de repopulação linfocitária, 
com um grau muito menor de lesões do que os vacinados com W2512 (3). 
Esta regeneração está bastante relatada em trabalhos científicos anteriores 
(3 e 4) e sugere que a funcionalidade do órgão foi reestabelecida em aves 
vacinadas com a estirpe V877.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados apresentados neste estudo, conclui-se que existem 
diferenças na intensidade do escore de lesão histopatológica entre vacinas 
de imunocomplexo com as estirpes V877 e W2512. 
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da tecnologia de vacinas na formulação de 
imunocomplexo contra a doença de Gumboro, ou doença infecciosa da 
Bursa (DIB), representou um avanço no controle desta doença, pois a 
vacina viva passou a ser administrada em uma única dose no incubatório 
independentemente do nível de anticorpos maternais (1). Isso permitiu 
que os programas de vacinação ficassem mais seguros e práticos de 
executar. A vacina de imunocomplexo contra a DIB foi desenvolvida pela 
combinação de estirpes de vacina viva atenuada associadas com anticorpos 
específicos para o vírus da DIB.  Dessa forma, a principal diferença entre 
as vacinas de imunocomplexo disponíveis no mercado está relacionada 
ao comportamento da estirpe vacinal utilizada na formulação do produto. 
O propósito deste estudo foi o de comparar a resposta histológica de duas 
vacinas de imunocomplexo em frangos de corte.  

MATERIAIS E MÉTODOS
O protocolo desse estudo envolveu um grupo de aves vacinadas 
com Poulvac Magniplex (cepa V877) e outro vacinado com Poulvac 
Bursaplex (cepa W2512) via subcutânea no incubatório da empresa 
Avicola Fernandez do Equador. As duas vacinas utilizadas são do tipo 
imunocomplexo e são produzidas e comercializadas pela Zoetis. Todas 
as aves eram da linhagem COBB 500 de uma integração de frangos de 
corte comercial do Equador e estavam alojadas em diferentes regiões. 
Os animais do estudo foram agrupados separadamente durante todo o 
período experimental. Nos dias 14, 21, 28, 35 e 42, foram sacrificados 
e necropsiados cinco frangos de cada tratamento, totalizando 25 aves 
vacinadas com cepa V877 e 200 aves vacinadas com a cepa W2512. 
Bursas de Fabricius foram coletadas nesses dias de amostragem para 
avaliação histológica através da escala da farmacopéia Européia (2). 
O objetivo foi avaliar o nível de lesões bursais e determinar a curva 
da depleção linfocitária provocada pelo vírus neste órgão para as 
diferentes vacinas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da análise histopatológica está demonstrado na Figura 
1. A comparação dos dois tratamentos indica que existe uma 
diferença significativa no perfil do escore de lesão da Bursa entre 
os distintos produtos analisados. Pôde ser visto que a estirpe V877 
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