
Avaliação da resposta leucocitária com o uso de Pegbovigrastim em vacas 

holandesas no pós-parto 

Resumo 

O Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, mesmo com um grande 

quantitativo de animais os rebanhos brasileiros ainda enfrentam vários 

problemas que impedem o aumento da produção, entre eles podemos destacar 

as infecções uterinas que acometem os animais no período de transição pós-

parto. Diante disto objetivou-se neste trabalho avaliar a resposta leucocitária com 

o uso do pegbovigrastim em vacas holandesas no pós-parto. O experimento foi 

realizado na estação experimental do Instituto de Pesquisa Agronômica 

localizado em São Bento do Una, agreste de Pernambuco. Doze animais foram 

divididos em dois grupos, controle (GC) e tratamento (GT), onde o GT recebeu 

duas aplicações do produto, sete dias antes da data prevista para o parto e outra 

em até 24 horas após o parto, o GC recebeu nas mesmas condições do GT 

solução fisiológica de NaCl 0,09%. Todos os animais foram avaliados por meio 

de leucometria e citologia endometrial a cada sete dias desde a primeira 

aplicação até 21 dias após o parto. Os animais que receberam o pegbovigrastim 

obtiveram um resultado satisfatório na quantidade total de leucócitos (p <.0001), 

principalmente devido ao aumento de neutrófilos segmentados no qual o GT 

apresentou média geral de 10.467 cél/μL de sangue e o GC com média geral de 

4.278 cél/μL (p <0,004), contudo não houve variação na porcentagem de 

neutrófilos segmentados presentes no endométrio. Conclui-se que o tratamento 

é eficaz para aumento da quantidade de leucócitos, principalmente neutrófilos 

segmentados, no pós-parto. 
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Abstract 

Brazil is the fourth largest milk producer in the world, even with a large number 

of animals the Brazilian herds still face several problems that prevent the increase 

of production, among them we can highlight the uterine infections that affect 

animals in the postpartum In view of this, the objective of this study was to 

evaluate the leukocyte response with the use of pegbovigrastim in postpartum 

Holstein cows. The experiment was carried out at the experimental station of the 

Agronomic Research Institute located in São Bento do Una, in the state of 

Pernambuco. Twelve animals were divided into two groups, control (CG) and 

treatment (TG), where TG received two applications of the product, seven days 

before the expected date of delivery and another one within 24 hours after 

delivery. The CG received at the same conditions saline solution 0.09% NaCl. All 

animals were evaluated by leukometry and endometrial cytology every 7 days 

from the first application to 21 days postpartum. The animals that received 

pegbovigrastim had a satisfactory result in the total amount of leukocytes (p 

<.0001), mainly due to the increase of segmented neutrophils in which TG 

presented a general mean of 10,467 cells / μL of blood and GC a mean of 4,278 

cells / μL (p <0.004), however there was no change in the percentage of 

segmented neutrophils present in the endometrium. It is concluded that the 

treatment is effective to increase the amount of leukocytes, mainly segmented 

neutrophils, in the postpartum period. 
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