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Aumento da eficácia do tratamento da ceratoconjuntivite com 
formulação mucoadesiva nanoparticulada envolve modulação da 
resposta humoral em bovinos infectados com Moraxella bovis1 
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Resumo: A ceratoconjuntivite infecciosa bovina (CIB) é uma das infecções 
que acometem o rebanho bovino causando grandes prejuízos para pecuária, 
sendo causada pela bactéria Moraxella bovis cujo tratamento gera grandes 
prejuízos para o produtor. Para facilitar o manejo e aumentar a eficácia do 
tratamento foi desenvolvido um antimicrobiano nanoestruturado 
mucoadesivo como alternativa para substituição de fármacos 
convencionais. Para o experimento, bovinos das raças girolando e holandês 
foram infectados diretamente na córnea com M. bovis e, ao iniciar o 
tratamento, esses animais foram distribuídos de forma randômica em três 
lotes: grupo controle (17 animais), grupo tratado com cloxacilina 
benzatínica encapsulada em nanopartículas mucoadesivas de 
Policaprolactona (PCL) associada com quitosana (CloxNano; 16 animais) e 
grupo tratado com suspensão de cloxacilina benzatínica em veículo oleoso 
(CloxB; Miglyol®; 13 animais), totalizando 46 animais. Nos animais dos 
grupos tratados e controle, foram avaliados os sinais clínicos por três 
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médicos veterinários treinados e o escore clínico classificado de 1 a 5 e 
realizado o teste ELISA para medir a concentração de imunoglobulinas IgA 
e IgG, no fluído lacrimal e soro, antes e após a infecção. Os resultados 
mostraram que os animais tratados com a formulação nanoestruturada 
apresentaram ganhos terapêuticos refletidos na recuperação mais rápida 
dos sinais clínicos.  Essa taxa foi acompanhada pelo aumento significativo 
da quantidade de IgG e IgA no fluído lacrimal de animais tratados com a 
formulação nanoparticulada sugerindo uma ação imunomoduladora humoral 
complementar à ação local do fármaco nanoestruturado. Esses resultados 
são bastante promissores não só para o tratamento da ceratoconjuntivite 
infecciosa bovina como também indicam um alto potencial para seu uso 
futuro como adjuvante em formulações vacinais de mucosa.  
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