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Rhipicephalus microplus é responsável por perdas econômicas em rebanhos 
bovinos, traduzidas, especialmente, em redução na produção e investimentos 
no controle. Neste trabalho, avaliou-se comparativamente a resposta humoral 
de bovinos Braford previamente fenotipados como sensíveis e resistentes ao 
carrapato. Os animais foram submetidos a quatro infestações artificiais (IA), 
em intervalos de 14 dias, procedendo-se coleta de soro para quantificação de 
IgG nos dias das IAs e 14, 28, 63 e 96 dias após a quarta IA. A técnica ELISA 
indireto foi conduzida usando extrato solúvel de gl9ndula salivar (GS) e 
intestino de adultos jovens e de larvas como antígenos. Os valores de 
absorb9ncia foram normalizados em relação ao soro controle positivo de cada 
placa. Comparou-se a resposta de animais sensíveis e resistentes para cada 
coleta de soro e, dentro do mesmo grupo, entre a primeira e demais coletas. 
Observou-se crescimento significativo da resposta de bovinos resistentes 42 
e 28 dias após a primeira IA para os extratos de GS e de larvas, 
respectivamente. Nos animais sensíveis, a resposta significativa foi mais 
prolongada e teve início antecipado para o extrato de GS (28 dias após a 
primeira IA). Embora o padrão da resposta humoral tenha sido diferenciado, 
observou-se diferença significativa entre bovinos sensíveis e resistentes 
apenas 14 dias após a quarta IA para GS (0,46% e 0,37%, respectivamente). 
A resposta humoral menos expressiva observada nos animais resistentes 
pode ter relação com a maior capacidade de eliminação de larvas durante a 
resposta celular e, consequente, menor exposição a antígenos de ninfas e 
adultos. 
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