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RESUMO 

 
SILVA, M.C.O.P. SOROPREVALÊNCIA DO HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 E 5 NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. São Paulo, 2011. Dissertação (Mestrado em Sanidade 
Animal, Segurança Alimentar e o Ambiente) Instituto Biológico.  
 
O BoHV-1 é considerado um dos agentes virais mais importantes, acometendo bovinos com 

sua manifestação respiratória - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), ou genital - 

Vulvovaginite/Balanopostite Pustular Infecciosa  (IPV/IBP), estando também associado a 

conjutivite, a síndromes reprodutivas e a abortamentos. O BoHV-5 é o agente responsável 

pela Encefalite Herpética Bovina. Para estimar a prevalência de bovinos portadores de 

anticorpos contra estes vírus no Estado de São Paulo, bem como avaliar as reações cruzadas 

entre os anticorpos anti-BoHV-1 e anti-BoHV-5, foi realizado sorodiagnóstico a partir do banco 

de soros colhido em 2001 para a realização do inquérito de Brucelose empregado pelo 

Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). O Estado foi 

estratificado em sete circuitos produtores de bovinos, e a amostragem partiu de 150 rebanhos 

selecionados aleatoriamente em cada circuito, totalizando 1.073 propriedades de exploração 

leiteira, corte ou mista, de diferentes sistemas de criação. As amostras de soro foram colhidas 

de forma aleatória, totalizando 8.761 bovinos amostrados. Deste total, foram examinadas 

6.902 fêmeas bovinas em idade reprodutiva, sem histórico de vacinação contra IBR/IPV. Os 

soros desses animais foram submetidos aos testes de virusneutralização frente ao BoHV-1 e 

ao BoHV-5. A prevalência estimada, com animais soropositivos a pelo menos um dos vírus 

testados, foi de 71,01% (4.901/6.902). Dentre os animais reagentes, 92,98% (4.557/4.901) 

apresentaram sororeatividade cruzada para BoHV-1 e BoHV-5, 5,55% (272/4.901) reagiram 

somente ao BoHV-1 e 1,47% (72/4.901) foram reagentes apenas ao BoHV-5. Dos 272 

animais que reagiram apenas ao BoHV-1, 77,21% (210/272) apresentaram título igual a 2 

(ponto de corte do teste), 11,76% (32/272) títulos entre 4 e 8 e 11,03% (30/272) títulos 

superiores a 8. Dos 72 animais reagentes apenas ao BoHV-5, 87,50% (63/72) apresentaram 

título igual a 2, 11,11% (8/72) títulos entre 4 e 8 e 1,39% (1/72) título igual a 32. A prevalência 

estimada para BoHV-1 foi 70,36% (4.856/6.902) e para BoHV-5 foi 67,20% (4.638/6.902). As 

porcentagens de animais reagentes foram divididas segundo os circuitos pecuários, onde 

observou-se, para o BoHV-1 prevalência variando de 58% a 80% e para o BoHV-5 

prevalências entre 57% e 74%. Os resultados demonstraram o grande percentual de 

reatividade sorológica cruzada entre os BoHV-1 e 5 e as altas taxas de animais reagentes 

confirmaram a expressiva disseminação destas duas espécies de vírus no rebanho bovino do 

Estado de São Paulo, Brasil. Considerando que pela VN não é possível discriminar anticorpos 

para BoHV-1 e BoHV-5, torna-se impossível concluir a prevalência específica para cada um 

deles. 
 

Palavras-chave: 
Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Encefalite Herpética Bovina, Virusneutralização, 
Reação Cruzada, Anticorpos, Sorodiagnóstico. 
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ABSTRACT 
 
SILVA, M.C.O.P. SEROPREVALENCE OF BOVINE HERPESVIRUS 1 AND 5 IN SAO 
PAULO STATE, BRAZIL. São Paulo, 2011. Dissertation (Mestrado em Sanidade Animal, 
Segurança Alimentar e o Ambiente) Instituto Biológico.  
 
The BoHV-1 is considered one of the most important viral agents, affecting cattle with 

respiratory manifestation - Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), or genital - Infectious 

Pustular Vulvovaginitis/Balanoposthitis (IPV/IBP), and also associated with conjunctivitis, 

reproductive syndromes and abortion. The BoHV-5 is the causal agent of Bovine Herpetic 

Encephalitis. To estimate the prevalence of bovine carriers of antibodies against these virus in 

São Paulo State, as well as to evaluate the cross-reactivity between antibodies anti-BoHV-1 

and anti-BoHV-5, the serodiagnosis was carried out from the bank of sera collected in 2001 to 

perform the survey of Brucellosis used by the Programa Nacional de Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). The state was stratified into seven circuits producers of 

cattle where 150 herds were randomly selected in each circuit, in a total of 1,073 properties of 

different farming systems and exploration. The serum samples were collected randomly, total 

of 8,761 cattle. From this total, 6,902 cows of reproductive age without history of vaccination 

against IBR/IPV were examined. The sera of these animals were tested for virusneutralização 

with BoHV-1 and BoHV-5. The estimated prevalence, with seropositive animals at least one of 

the viruses tested, was 71.01% (4.901/6.902).Among the reagents animals, 92.98% 

(4.557/4.901) had cross-reaction to BoHV-1 and BoHV-5, 5.55% (272/4.901) were reactive 

only to BoHV-1 and 1.47% (72/4.901) was reactive only to BoHV-5. Of the 272 animals 

reactive only against the BoHV-1, 77.21% (210/272) had titres equal to 2 (cut-off test), 11.76% 

(32/272) had titres between 4 and 8 and 11,03% (30/272) had titres higher than 8. Of the 72 

animals reactive only against the BoHV-5, 87.50% (63/72) had titres equal to 2, 11.11% (8/72) 

had titres between 4 and 8 and 1.39% (1/72) had title equal to 32. The estimated prevalence 

of BoHV-1 was 70.36% (4.856/6.902) and BoHV-5 was 67.20% (4.638/6.902). The percentage 

of reacting animals were divided according to the circuit, where it was observed for the BoHV-

1 prevalence ranging from 58% to 80% and BoHV-5 prevalence between 57% and 74%. 

These results demonstrate the large percentage of serological cross-reactivity between BoHV-

1 and 5 and the high rates of reagents confirmed the significant spread of this two virus in 

cattle in Sao Paulo State, Brazil. Whereas the VN does not discriminate antibodies to BoHV-1 

and BoHV-5, it becomes impossible to conclude specific prevalence for each of them. 
 

Keywords:   
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Herpetic Encephalitis, Virus-neutralization, 
Cross-reaction, Antibodies, Serodiagnostic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pecuária bovina tem no manejo reprodutivo um dos principais aspectos 

responsáveis pelo seu desempenho econômico. Dentre os fatores que podem interferir nas 

taxas de reprodução dos rebanhos bovinos, a fisiopatologia da reprodução, a genética, a 

nutrição e o manejo zootécnico-sanitário dos rebanhos merecem destaque (CORRÊA et al., 

2000; ROYAL et al., 2000). A sanidade do rebanho, e em particular as infecções que direta 

ou indiretamente comprometem o trato reprodutivo de fêmeas e machos, bem como o 

desenvolvimento de embriões e fetos, apresentam grande impacto na eficiência reprodutiva 

dos rebanhos bovinos (JUNQUEIRA et al., 2006). 

Os distúrbios da reprodução de origem infecciosa em bovinos são multifatoriais, 

causados por microrganismos diversos, como bactérias, vírus, protozoários ou micotoxinas, 

que podem atuar de forma isolada, ou mais frequentemente em associações, havendo 

muitas vezes uma sobreposição de sinais clínicos que dificultam a confirmação do 

diagnóstico. 

Inquéritos soroepidemiológicos realizados em todo o Brasil têm encontrado altos 

percentuais de soroconversão de fêmeas bovinas para os Herpesvírus. Após a infecção 

primária esses microrganismos podem alcançar o trato reprodutivo da fêmea e ocasionar 

falhas na reprodução (JUNQUEIRA et al., 2006). 

O Herpesvírus Bovino tipo 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5) são vírus DNA envelopados, 

membros da família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus. 

São geneticamente e antigenicamente muito semelhantes (ROIZMANN et al. 1992), 

apresentando uma homologia de aproximadamente 85% do genoma (DELHON et al. 2003). 

O BoHV-1 é considerado um dos agentes virais mais importantes, acomete bovinos por sua 

manifestação respiratória – a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), e sua forma genital - 

Vulvovaginite/Balanopostite Pustular Infecciosa (IPV/IBP), também pode causar conjuntivite 

bem como estar associado a síndromes reprodutivas com abortamentos (KAHRS, 2001). O 

BoHV-5 é o agente responsável pela Encefalite Herpética Bovina. Os dois tipos de vírus são 

neurotrópicos, mas apenas o BoHV-5 é capaz de se replicar eficientemente no sistema 

nervoso central (SNC) e causar meningoencefalite (MEYER et al., 2000). 

A infecção pelo BoHV-1 encontra-se amplamente disseminada em rebanhos bovinos 

de todo o mundo, excetuando-se apenas alguns países da Europa que implantaram 

programas de erradicação desta virose. A distribuição geográfica da infecção pelo BoHV-5 

não é bem conhecida, principalmente devido à reatividade sorológica cruzada com o BoHV-

1. No entanto, surtos de doença neurológica associados a esse vírus já foram descritos na 

Austrália, Argentina, Estados Unidos, Europa e Brasil (KUNRATH et al., 2004). 
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Uma importante característica dos Herpesvírus é a sua capacidade de estabelecer 

latência em gânglios sensoriais, principalmente os trigêmeos. Contudo, os Herpesvírus 

latentes podem ser reativados quando os animais são submetidos a fatores estressantes, 

neste caso ocorre reexcreção de partículas infecciosas e a infecção é disseminada na 

população bovina acometida (JONES, 1998; QUINCOZES, 2005). 

Os BoHV são transmitidos pelas secreções respiratórias, oculares e genitais de 

animais infectados (CALDERON et al., 2003), sendo também eliminados pelo sêmen 

(WENTINK et al., 1993; CALDERON et al., 2003).  

As infecções por BoHV têm acarretado grandes prejuízos econômicos nos rebanhos 

bovinos, principalmente em decorrência do comprometimento no crescimento de animais, 

queda na produção leiteira, morte embrionária e fetal, reduzida eficiência reprodutiva de 

fêmeas e machos, bem como restrições ao comércio internacional de animais e de seus 

subprodutos além de materiais aplicados na multiplicação animal, como sêmen, embriões e 

produtos de biotecnologia, descritos no Código de Sanitário para Animais Terrestres (OIE, 

2010). 

O diagnóstico da infecção por BoHV pode ser realizado pela identificação do agente 

etiológico em material biológico colhido de animais com sinais clínicos da infecção ou de 

fetos abortados, submetidos às técnicas de isolamento viral em cultivo celular, 

imunofluorescência e imunoperoxidase diretas, bem como à reação em cadeia da 

polimerase (WYLER et al., 1989; TAKIUCHI et al., 2005). 

A detecção de anticorpos para BoHV-1 e 5 em amostras de soro de bovinos é uma 

estratégia importante para demonstrar a presença do vírus no rebanho e também para a 

quantificação do número de animais infectados. O sorodiagnóstico também é utilizado para 

o monitoramento da infecção em rebanhos bovinos tanto para a definição de estratégias de 

controle e profilaxia como para a erradicação da infecção. As técnicas mais utilizadas para 

essa finalidade são a virusneutralização (VN) e o ensaio imunoenzimático (ELISA) indireto, 

sendo a VN considerada a técnica padrão. Devido à grande similaridade e às reações 

sorológicas cruzadas existentes entre os vírus BoHV-1 e 5, as técnicas aplicadas para 

sorodiagnóstico não permitem a diferenciação da infecção por estes dois agentes (MÉDICI 

et al., 2000a). 

A VN é uma técnica amplamente utilizada em inquéritos epidemiológicos, certificação 

de rebanhos e triagem de reprodutores doadores de sêmen. Trabalhos já realizados no 

Brasil, com isolamento viral ou soroepidemiológicos têm concluído que grande parte dos 

bovinos do país está infectada por BoHV-1 ou BoHV-5, ou por ambos (HOLZ, 2008). 

A despeito de já terem sido realizadas diversas investigações sobre a ocorrência da 

infecção por BoHV em rebanhos bovinos brasileiros e inclusive do estado de São Paulo, 

ainda não foi efetuado um estudo com delineamento experimental de amostragem planejada 
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segundo critérios científicos que permitam a inferência dos resultados obtidos para a 

população bovina das respectivas regiões. 

Neste sentido, o presente trabalho buscou determinar a prevalência de infecções por 

BoHV-1 e 5 em bovinos do estado de São Paulo, por meio de levantamento 

soroepidemiológico em amostragem cientificamente planejada, empregando a técnica de 

virusneutralização, recomendada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e 

avaliar as reações sorológicas cruzadas entre os anticorpos produzidos contra o BoHV-1 ou 

contra o BoHV-5, contribuindo assim, para o aprimoramento dos testes baseados na 

detecção de anticorpos contra tais agentes. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. HERPESVÍRUS 

 

3.1.1. NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO 

 

Os Herpesvírus Bovino tipo 1 (BoHV-1) e tipo 5 (BoHV-5) pertencem à família 

Herpesviridae, subfamília Alfaherpesvirinae, gênero Varicellovirus (ROIZMANN et al., 1992). 

A família Herpesviridae possui em torno de 200 espécies de vírus isolados de 

diferentes hospedeiros na natureza (THIRY et al., 2007) e encontra-se dividida, com base 

em suas características biológicas e moleculares, em três subfamílias: Alpha, Beta e 

Gammaherpesvirinae (ROIZMANN; PELLETT, 2007; THIRY et al., 2007). 

Os membros da subfamília Alphaherpesvirinae têm um amplo espectro de 

hospedeiros, um ciclo de replicação curto e rápida disseminação em cultivo, com destruição 

eficiente de células in vitro (VOGEL et al., 2003; ZAJAC et al., 2006; MUYLKENS et al., 

2007; ROIZMANN; PELLETT, 2007).  Outra característica importante desta subfamília é a 

capacidade de estabelecer latência em animais infectados, particularmente em neurônios de 

gânglios sensoriais. Estas infecções latentes podem ser reativadas periodicamente com 

liberação de partículas virais (ACKERMANN; PETERHANS; WYLER, 1982; FENNER et al., 

1993). 

A subfamília Alphaherpesvirinae abriga os gêneros Iltovirus, Mardivirus, Simplexvirus 

e Varicellovirus (FRANCO; ROEHE, 2007; ROIZMANN; PELLETT, 2007; ICTV, 2011). 

  

 

3.1.2. MORFOLOGIA E ESTRUTURA 

 

A estrutura e organização genômica, expressão gênica, replicação do genoma e 

função dos genes do BoHV-1 e BoHV-5 são virtualmente idênticas (QUINCOZES, 2005). Os 

dois vírus apresentam uma homologia superior a 85% em seus nucleotídeos e aminoácidos 

(FLORES et al., 1998; DELHON et al. 2003). 

Os Herpesvírus apresentam uma fita dupla linear de DNA (dsDNA) composta por 135 

a 140 mil pares de bases (Kpb), com peso molecular (PM) de 95-150 x 106 Daltons (Da) 

(FENNER et al., 1993), que está envolta por um capsídeo icosaédrico de aproximadamente 

100 a 110 nm de diâmetro, contendo 162 capsômeros ordenados e côncavos, dos quais 12 

são pentaméricos e 150 hexaméricos (THIRY et al., 2006; ROIZMANN; PELLETT, 2007). 

Entre o envelope e o capsídeo encontra-se uma camada eletrodensa, denominada 

tegumento, composta por um material amorfo e assimétrico. Na superfície do vírus encontra-
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se o envelope de dupla camada de glicoproteínas, alvos preferenciais para a resposta imune 

do hospedeiro (MUYLKENS et al. 2007; ROIZMANN; PELLETT, 2007). Todo este conjunto 

forma um vírion pleomórfico de 150 a 200 nm de diâmetro (TIKOO et al., 1995) 

Os genomas dos BoHV-1 e BoHV-5 podem ser divididos em um segmento longo 

único (UL: unique long) de aproximadamente 102 a 104 Kpb e um segmento curto único 

(US: unique short) de aproximadamente 10,5 a 11 Kpb. Estas duas regiões encontram-se 

flanqueadas por dois segmentos repetidos invertidos de aproximadamente 24 Kpb, 

denominados de região de repetição interna (IR) e de repetição terminal (TR) (ROIZMANN; 

PELLETT, 2007). Tais características classificam esses agentes na classe D dos genomas 

de Herpesvírus, onde o segmento UL encontra-se predominantemente fixo em uma 

orientação. Esse arranjo permite ainda que a região US apresente duas possíveis 

orientações, possibilitando a geração de duas formas isoméricas equimolares do genoma 

(THIRY et al., 2006). 

Várias enzimas estão envolvidas no metabolismo dos Herpesvírus, como a timidina 

kinase, timidina sintetase, dUTPase e ribonucleotídeo redutase, além daquelas que 

participam da síntese do DNA como a DNA polimerase, a helicase e a primase (ROIZMAN 

et al., 1992). O envelope viral codifica dez glicoproteínas, denominadas gB, gC, gD, gE, gG, 

gH, gI, gK, gL, e gM, que diferenciam-se por propriedades antigênicas, moleculares e 

funções na replicação viral e interações com a célula infectada (ACKERMANN; 

PETERHANS; WYLER, 1982). 

Devido a sua localização e função biológica, três glicoproteínas do envelope viral 

possuem grande potencial imunogênico e estão envolvidas nas interações iniciais com a 

célula hospedeira: gB, gC e gD. A gB é a mais imunogênica e participa das etapas de 

adsorção, penetração e fusão celular durante a replicação viral. A gC é muito importante na 

indução de anticorpos neutralizantes, sendo-lhe atribuída à função de adsorção do vírus à 

célula hospedeira. A gD é uma glicoproteína essencial para a replicação viral e sugere-se 

que também esteja envolvida na adsorção, penetração e fusão celular (SCHWYZER; 

ACKERMANN, 1996).  

A proteína a timidina kinase, embora não seja de fundamental importância para a 

replicação do vírus em cultivo celular, está relacionada ao processo de reativação dos BoHV 

de seu estado de latência (SCHWYZER; ACKERMANN, 1996). 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os Herpesvírus são sensíveis aos solventes lipídicos (ANDREWES et al., 1978; 

DULBECO; GINSBERG, 1980) como éter, acetona, deoxicolato de sódio e clorofórmio, que 
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os tornam não infecciosos. São também sensíveis ao álcool etílico, a algumas enzimas 

proteolíticas e a desinfetantes químicos como amônia quaternária, formalina, permanganato 

de potássio e hipoclorito de sódio (GUSTAFSON, 1981). São estáveis em pH na faixa de 6,0 

a 9,0 e lábeis a pH entre 4,5 e 5,0. São termolábeis e inativados por raios gama ou 

radiações ultravioletas (UV) (ANDREWES et al., 1978; GUSTAFSON, 1981). 

 

 

3.3. EPIDEMIOLOGIA E PATOGENIA 

 

Dentre os fatores de risco associados à presença de BoHV-1 e BoHV-5 nos 

rebanhos de bovinos, a idade dos animais e o tamanho do rebanho merecem destaque. 

Contudo, o contato direto entre animais, a procedência dos bovinos adquiridos e a 

participação em feiras e exposições também devem ser considerados (VAN SCHAIK et al., 

2002). 

As principais vias de eliminação dos vírus BoHV são secreções respiratórias, 

oculares, genitais e sêmen. A transmissão horizontal é a mais importante, e ocorre pela 

inalação de aerossóis, pela cópula (WYLER et al., 1989; MARS et al., 2000), fômites 

contaminados, inseminação artificial e transferência de embriões (WYLER et al., 1989; VAN 

OIRSCHOT et al., 1993; BIELANSKI; DUBUC, 1994). A transmissão vertical pode ocorrer 

em qualquer fase da gestação. 

As principais portas de entrada do vírus são as mucosas dos tratos respiratório e 

genital e epitélio conjuntival (STRAUB, 1990; ENGELS; ACKERMANN, 1996). Após a 

penetração no organismo, a replicação primária do vírus ocorre nas células epiteliais, em 

células da submucosa e tecido conjuntivo, podendo permanecer nas secreções nasais e 

linfonodos do trato respiratório por mais de nove dias (PASTORET et al., 1982). Após a 

infecção primária, há uma viremia transitória, raramente detectada (GIBBS; RWEYEMAMU, 

1977), que precede o aparecimento de anticorpos específicos no animal (PASTORET et al., 

1982). A infecção sistêmica acontece quando as partículas virais invadem linfonodos, vasos 

linfáticos e o sangue, causando uma viremia que se dissemina pelo organismo (ENGELS; 

ACKERMANN 1996). A partir das mucosas, o vírus é transportado por monócitos por via 

hematógena aos órgãos alvo, incluindo sistema nervoso, trato digestivo e útero (WYLER et 

al., 1989). Paralelamente, as células de Langerhans mobilizam os antígenos virais da 

epiderme para os linfonodos periféricos, dando início à resposta do sistema imune frente à 

infecção (SPRECHER; BECKER, 1993). 

Os Herpesvírus são epiteliotrópicos, multiplicam-se inicialmente na mucosa da região 

naso-oro-faringeana. A subsequente disseminação do BoHV-5 para as terminações 

nervosas dos ramos maxilar e mandibular do nervo trigêmeo é a rota mais provável para a 
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infecção do sistema nervoso central, e consequentemente a meningoencefalite (FLORES et 

al., 1998). 

O período de incubação dos BoHV varia de dois a seis dias, dependendo da dose e 

via de inoculação. As maiores concentrações virais são produzidas e excretadas na fase 

aguda da infecção, principalmente entre o quarto e o sexto dia pós-infecção (BELKNAP et 

al., 1994; ENGELS; ACKERMANN, 1996; THIRY et al., 1999; MEYER et al., 2000). 

A disseminação da infecção provavelmente acontece por três diferentes vias: célula-

a-célula, sangue e sistema nervoso. A transmissão célula-a-célula é característica dos 

Herpesvírus e ocorre sem fase extracelular, por pontes intercelulares, inacessíveis à ação 

de anticorpos neutralizantes específicos presentes no sangue e nos fluidos intersticiais. O 

vírus também penetra nas terminações das células nervosas locais e é transportado intra-

axonalmente aos sítios de latência, que podem ser os neurônios dos gânglios dos nervos 

trigêmeo ou sacral dependendo do local de entrada. A disseminação do vírus pela corrente 

sanguínea (linfócito) é importante, embora o período de viremia seja curto, pois dessa forma 

o agente atinge ovários e útero (PASTORET et al., 1982; MEYER et al., 2000). 

Bovinos de todas as idades e raças são susceptíveis à infecção pelo BoHV-1, porém, 

a ocorrência da doença aumenta com a idade. Animais com mais de seis meses de idade 

são os mais afetados. Nos animais mais jovens à presença de anticorpos colostrais parece 

reduzir a gravidade da infecção (DONKERSGOED; BABIUK, 1991). Esta diferença entre 

faixas etárias foi demonstrada por Lovato et al. (1995), que relataram o aumento significativo 

das taxas de infecção pelo BoHV-1, em bovinos leiteiros com mais de dois anos de idade. 

Silva et al. (1995) verificaram a ocorrência de animais sororreagentes de acordo com a faixa 

etária, 37,9% (6 a 12 meses), 44,1% (12 a 24 meses), 69,4% (24 a 36 meses) e 80,0% 

(acima de 36 meses de idade), indicando também a relação entre idade e taxa de infecção. 

Melo (1998) em Minas Gerais, verificou a existência da imunidade colostral em animais com 

até seis meses, menor soropositividade nos animais entre 7 e 18 meses, maior 

soropositividade em animais com 18 a 30 meses e nos animais com mais de 31 meses, a 

soropositividade foi superior a 40,0%. 

O BoHV-5 afeta normalmente bovinos jovens (animais até oito meses de idade), mas 

pode ocasionalmente acometer animais mais velhos (D’ARCE et al., 2002). 

As infecções por BoHV-1 e BoHV-5 são geralmente autolimitantes, devido a uma 

pronunciada resposta imune, sendo comum a recuperação do animal entre uma e duas 

semanas. As lesões locais podem facilitar infecções secundárias gerando outros quadros 

clínicos como pneumonias, enterites, mastites, metrites, dermatites e tonsilites (HOLZ, 

2008). 
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3.4. BoHV-1 

 

O BoHV-1 está mundialmente disseminado, determinando grandes prejuízos 

econômicos aos países que exploram a bovinocultura (KIRKBRIDE, 1985; ROS; BELÁK, 

1999; ACKERMANN; ENGELS, 2006). Excetuam-se apenas alguns países da Europa onde 

a infecção foi erradicada com a identificação e eliminação de animais sororreagentes (VAN 

OIRSCHOT et al., 1996). No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1962, na 

Bahia, por Galvão et al. 

Com base na análise genômica com endonucleases de restrição os BoHV-1 foram 

divididos em três diferentes subtipos virais: BoHV-1.1, BoHV-1.2a e BoHV-1.2b (METZLER 

et al., 1985; D’ARCE et al., 2002; FRANCO; ROEHE, 2007). O BoHV-1.1 está associado à 

rinotraqueíte, isolado de animais com problemas respiratórios; o BoHV-1.2a está 

normalmente vinculado à infertilidade e abortamento; o BoHV-1.2b, isolado principalmente 

de casos de vulvovaginite e balanopostite, geralmente não está relacionado a casos de 

abortamento (METZLER et al., 1985; MILLER et al., 1991; ROEHE et al. 1997a). 

O BoHV-1.1 e o BoHV-1.2a são os mais patogênicos e hábeis para infectar 

respectivamente o trato respiratório e genital (EDWARDS et al., 1991; RIJSEWIJK et al., 

1999; SPILKI et al., 2004).  

Até 1992 existia ainda outro subtipo, BoHV-1.3, isolado de casos de 

meningoencefalite (METZLER et al., 1985; ENGELS et al., 1986). Porém, devido a 

diferenças na sua composição genômica e antigênica, este subtipo passou a ser 

denominado Herpesvírus Bovino tipo 5 (BoHV-5), causador de doença neurológica 

(ROIZMANN et al., 1992). 

 

 

3.4.1. SINAIS CLÍNICOS DO BoHV-1 

 

3.4.1.1. RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

 

A forma respiratória da infecção em bovinos causada pelo BoHV-1, conhecida como 

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), está geralmente associada ao BoHV1.1, é contagiosa 

e aguda (FENNER et al., 1992, RIET-CORREA et al., 1996). A IBR é usualmente restrita ao 

trato respiratório superior, porém pode ocasionalmente estender-se aos brônquios e 

pulmões (KARHS, 1977). Esta infecção apresenta-se de forma subclínica ou severa, 

podendo resultar em morbidade de até 100%, com mortalidade geralmente ausente ou baixa 

(<5%) (FRANCO; ROEHE, 2007). 
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As manifestações clínicas da IBR caracterizam-se por febre (40-42°C), depressão, 

anorexia, dispnéia, taquipnéia, tosse, corrimento nasal seroso ou serohemorrágico e 

posteriormente purulento devido à infecção secundária por bactérias. (FENNER et al., 1992; 

RIET-CORREA et al., 1996). A mucosa nasal se torna hiperêmica e as lesões iniciais de 

difícil visualização, evoluem de pústulas locais para grandes áreas superficiais, 

hemorrágicas, cobertas por uma membrana diftérica (FENNER et al., 1993). A auscultação 

pulmonar apresenta aumento do murmúrio vesicular, decorrente da obstrução parcial das 

vias respiratórias altas (KAHRS, 1981). 

Alguns animais acometidos pelo IBR podem desenvolver conjuntivite uni ou bilateral 

com fotofobia e lacrimejamento, sialorréia e ulcerações na mucosa oral (FENNER et al., 

1992, RIET-CORREA et al., 1996). A conjuntivite, causada pelo BoHV-1, geralmente 

acompanhada da forma respiratória, caracteriza-se por secreção ocular profusa, inicialmente 

serosa e posteriormente mucopurulenta, além de opacidade da córnea na região próxima à 

conjuntiva. Ocasionalmente a conjuntiva pode apresentar pústulas e placas de material 

necrótico. A evolução é de cinco a dez dias (RIET-CORREA et al., 1996).  

Em fêmeas bovinas em lactação, ocorre queda na produção de leite e nos machos, 

pode haver prejuízos temporários na qualidade do sêmen, com anomalias morfológicas e 

funcionais dos espermatozóides (FRANCO; ROEHE, 2007). 

A infecção pode causar abortamentos em vacas prenhes soronegativas, após um 

período de incubação de três a seis semanas, principalmente entre o 5° e 8° mês de 

gestação (WYLER et al., 1989). Quando as fêmeas são infectadas nos primeiros sete dias 

após a monta, o vírus pode atravessar o epitélio uterino, infectar as membranas 

embrionárias e causar a morte do embrião, que ocorre poucos dias após a infecção, sendo a 

repetição do estro o único sinal clínico de falha na prenhez. Esta situação é frequentemente 

interpretada como falha na concepção e não como gestação interrompida (MILLER, 1991). 

O curso da IBR em casos não graves é rápido e a recuperação clínica ocorre dentro 

de cinco a dez dias. Contudo, havendo infecção bacteriana secundária, a interação entre o 

vírus e as bactérias pode resultar em severa pneumonia, que pode provocar a morte. Por 

esse motivo o BoHV-1 é considerado um dos principais agentes do complexo de doenças 

respiratórias dos bovinos (ENGELS; ACKERMANN, 1996; PIDONE et al., 1999). 

 

 

3.4.1.2. VULVOVAGINITE PUSTULAR INFECCIOSA (IPV) E  

BALANOPOSTITE PUSTULAR INFECCIOSA (IPB) 

 

A forma genital da infecção em bovinos, associada usualmente ao BoHV-1.2b, 

manifesta-se nas fêmeas como a Vulvovaginite Pustular Infecciosa (IPV) e nos machos 
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como a Balanopostite Pustular Infecciosa (IPB) (WYLER et al., 1989; MILLER, 1991; SMITH 

et al., 1995; FRANCO; ROEHE, 2007). 

A IPV apresenta-se entre um a três dias após a monta com animal infectado (GIBBS; 

RWEYEMAMU, 1977) e caracteriza-se por edema vulvar, com formação de pequenas 

pústulas disseminadas na superfície da mucosa, acompanhadas de descarga vaginal 

mucopurulenta (WYLER et al., 1989). As pústulas possuem cerca de 1 a 2 mm de diâmetro, 

e podem formar placas fibrinosas amareladas, que irão se desprender e formar escaras 

(WYLER et al., 1989). As lesões cicatrizam-se em torno de 10 a 14 dias (GIBBS; 

RWEYEMAMU, 1977). 

A IPB ocorre de forma clínica ou subclínica (FENNER et al., 1993, VAN OIRSCHOT, 

1995). A sintomatologia clínica também inclui inflamações nas áreas genitais do pênis e 

prepúcio (THIELSCHER; HUTH, 1986). Após um período de incubação de um a três dias, a 

mucosa do pênis e prepúcio tornam-se hiperêmicas, e às vezes as lesões coalescem e 

aparecem cobertas por um exsudato amarelado. Tanto na IPV quanto na IPB podem ocorrer 

lesões ulcerativas e a micção é frequentemente dolorosa (KAHRS, 1981; FENNER et al., 

1992; RIET-CORREA et al., 1996; ROCHA et al., 1999; PUENTE, 2003). Febre, anorexia e 

depressão podem estar presentes e eventualmente são agravadas por infecções 

bacterianas secundárias (FRANCO; ROEHE, 2007). 

A IPB tem grande importância em touros utilizados para inseminação artificial, pois 

as partículas virais presentes nas lesões podem ser eliminadas pelo sêmen, constituindo 

uma importante via de eliminação e de transmissão para fêmeas susceptíveis, nas quais 

causará vulvovaginite, endometrite, salpingite e outros problemas reprodutivos, como a 

infertilidade temporária. Um sério efeito da infecção de fêmeas bovinas pelo BoHV-1 é o 

prolapso uterino, produzido pela intensa dor decorrente das lesões da mucosa vaginal 

(MILLER, 1991; FENNER et al., 1992; RIET-CORREA et al., 1996; ROCHA et al., 1999; 

PUENTE, 2003). 

 

 

3.5. BoHV-5 

 

Em 1992, o BoHV-5 foi reconhecido pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos 

Vírus como uma espécie de vírus distinta do BoHV-1 (ROIZMANN et al., 1992). 

Posteriormente, com base no perfil eletroforético de clivagens, com enzimas de restrição e 

em ensaios com anticorpos monoclonais, foi possível a demonstração de que o BoHV-5 

podia ser subdividido em BoHV-5a, BoHV-5b e BoHV-5c (D’ARCE et al., 2002; HOLZ, 

2010). 
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O BoHV-5, agente responsável pela Encefalite Herpética Bovina, se replica 

eficientemente no SNC e causa meningoencefalite (MEYER et al., 2001). A distribuição 

geográfica desta infecção não é bem conhecida, pois o agente apresenta reatividade 

sorológica cruzada com o BoHV-1, o que impede o estabelecimento da proporção de 

animais supostamente infectados pelo BoHV-1, e que na verdade foram infectados pelo 

BoHV-5 (ROEHE et al., 1997a). 

Surtos de meningoencefalite necrosante herpética já foram relatados em vários 

países como Austrália (JOHNSTON et al., 1962), Estados Unidos (BARENFUS et al., 1963), 

Hungria (BARTHA et al., 1969), Canadá (BECK,1975) e Argentina (CARRILLO et al., 1983). 

No Brasil já foram descritos casos clínicos nos Estados do Rio Grande do Sul (RIET-

CORRÊA et al., 1989; WEIBLEN et al., 1989; SCHILD et al., 1994; ELIAS et al., 2004), São 

Paulo (SALVADOR et al., 1998), Mato Grosso do Sul (SALVADOR et al., 1998), Rio de 

Janeiro, Minas Gerais (GOMES et al., 2002), Mato Grosso (COLODEL et al., 2002), Goiás 

(PAULA et al., 2005), Pará (RIET-CORRÊA et al., 2006) e Paraná (HALFEN; RIET-

CORREA, 2007). Embora não existam relatos da infecção em outros Estados, acredita-se 

que o BoHV- 5 seja enzoótico em todo o país (SOUZA et al., 2002).  

 

 

3.5.1. SINAIS CLÍNICOS DO BoHV-5 

 

A doença causada pelo BoHV-5 é caracterizada como uma meningoencefalite não 

purulenta que normalmente acomete bovinos jovens (animais com até oito meses de idade) 

(SCHUDEL et al., 1986; RISSI et al., 2007), mas, ocasionalmente pode afetar animais mais 

velhos, nos quais provoca uma doença de baixa morbidade (variando de 0,05 a 5%) e alta 

mortalidade (geralmente próxima de 100%) (D’ARCE et al., 2002). A Encefalite Herpética 

Bovina, juntamente com a Raiva, é uma das principais causas de encefalites virais de 

bovinos no Brasil, sendo também descrita como a segunda causa mais frequente de 

meningoencefalite viral (SALVADOR et al., 1998; SANCHES et al., 2000). 

A meningoencefalite por herpes não possui caráter sazonal e afeta bovinos de 

ambos os sexos e diferentes raças. Atinge principalmente animais criados extensivamente 

em pastagens e raramente ocorre em animais confinados (SALVADOR et al., 1998; 

COLODEL et al. 2002; ELIAS et al., 2004). 

As mucosas nasal, orofaríngea e ocular são os sítios de replicação primária do 

BoHV-5. O vírus invade as terminações nervosas e é transportado ao encéfalo, onde pode 

se replicar ativamente ou estabelecer latência (ENGELS; ACKERMANN, 1996; VOGUEL et 

al., 2003). A principal via de acesso do vírus ao encéfalo é a mucosa nasal (VOGUEL et al. 

2003; BELTRÃO et al., 2000) contudo outras rotas de acesso podem ser utilizadas, tais 
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como as fibras sensoriais e autonômicas que compõem o nervo trigêmeo, porém, este é um 

acesso mais lento e menos eficiente (BELTRÃO et al., 2000; DIEL et al., 2005). 

O período de incubação da infecção de bovinos pelo BoHV-5 é geralmente de 10 a 

15 dias, entretanto, em casos onde o vírus estabelece latência, a doença pode se manifestar 

vários meses após a infecção (PEREZ et al., 2002). O gânglio Trigêmio é o principal local de 

latência, embora o DNA viral também possa ser detectado no córtex cerebral, tálamo, 

mesencéfalo, ponte, medula, cerebelo e bulbo olfatório (VOGUEL et al., 2003). A reativação 

e excreção do vírus podem ocorrer naturalmente, em situações de estresse (PEREZ et al., 

2002; VOGUEL et al., 2003). A eliminação de BoHV-5 ocorre até o 17º dia pós-infecção (PI) 

nas secreções nasais e até o nono dia PI nas secreções orais; o pico de eliminação viral 

ocorre entre quatro a sete dias PI (BARROS et al., 2006). 

Os animais afetados apresentam anorexia, corrimento nasal e ocular, febre, 

sialorréia, cegueira, nistagmo, depressão profunda, isolamento do rebanho, marcha para 

trás ou andar em círculos, tremores musculares, inabilidade para ingestão de água ou 

apreensão de alimentos, paralisia da língua, bruxismo, decúbito prolongado com dificuldade 

para voltar à estação e, decúbito esternal evoluindo para decúbito lateral, movimentos de 

pedalagem, opistótono e morte (RIET-CORREA et al., 1989; SALVADOR et al., 1998; 

COLODEL et al., 2002; ELIAS et al., 2004; BARROS et al., 2006; RISSI et al., 2006; 

HALFEN; RIET-CORREA, 2007). O curso da enfermidade é de três a 15 dias, com evolução 

média de seis dias (BARROS et al., 2006). Nos casos de evolução longa os animais 

também apresentam emagrecimento progressivo (SALVADOR et al., 1998). 

 

 

3.6. LATÊNCIA 

 

A latência é uma característica constante em todos os vírus da família Herpesviridae: 

o animal que se infecta passa a ter o vírus pelo resto da vida (PASTORET; THIRY, 1985). 

Fica portador de uma infecção crônica em estado latente, sendo esse mecanismo a 

estratégia de sobrevivência do vírus nos períodos interepidêmicos, mantendo a doença 

endêmica no rebanho ou região. Periodicamente, reativações virais ocorrem, sem 

necessariamente acarretar no agravamento da doença. Fatores de estresse, como 

mudanças na dieta, desnutrição, transporte, parto, desmame, superlotação, tratamento 

prolongado com corticosteróide, condições atmosféricas adversas e infecções intercorrentes 

predispõem a primo-infecção, a intensidade dos sinais clínicos, a disseminação e a 

reativação viral (FRANCO; ROEHE, 2007). 

A latência pode ser definida como uma persistência viral na qual o vírus permanece 

dentro das células em uma forma não patogênica, apresentando períodos intermitentes de 
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reativação e eliminação (AHMED et al., 1996). Todo animal portador latente é potencial 

fonte de infecção, pois, em situações de baixa resistência, o vírus volta a multiplicar-se e a 

ser eliminado pelas secreções, favorecendo a disseminação da doença.  

A infecção latente ocorre nos neurônios sensoriais, geralmente nos gânglios 

trigêmeo ou sacral, dependendo do local da primo-infecção (JONES, 2003). Evidências 

mostram que o BoHV-1, o BoHV-5 e outros alfaherpesvírus também estabelecem latência 

em outros locais como os centros germinativos das tonsilas faríngeas (WINKLER et al., 

2000). 

O ciclo de latência dos Herpesvírus tem sido dividido em três fases: estabelecimento, 

manutenção e reativação. O estabelecimento da latência inclui a entrada do genoma viral no 

neurônio sensorial, primeiramente como epissoma circular e depois associado com histonas 

celulares, ou seja, como cromatina nas células latentemente infectadas. A expressão de 

genes virais é então extinta, com exceção do gene que codifica o transcrito associado à 

latência (LAT) (JONES, 2003). A manutenção da latência é uma fase que permanece por 

toda a vida do hospedeiro e pode ser definida como um período em que as partículas virais 

infecciosas não são detectadas por procedimentos padrões de isolamento viral. Em geral, 

não ocorre expressão de genes virais que são necessários na infecção produtiva e apenas o 

LAT é abundantemente expresso durante esta fase (JONES, 2003). Obviamente, a ausência 

de replicação viral resulta na absoluta ausência de sinais clínicos, caracterizando uma 

infecção totalmente subclínica e de difícil detecção (FRANCO; ROEHE, 2007).  

A latência viral pode ser interrompida em resposta a certos estímulos naturais ou 

induzidos, como por exemplo, em situações de estresse (CASTRUCCI et al., 1983; 

EDWARDS; ROEDER, 1983; MSOLLA et al., 1983; PASTORET; THIRY, 1985; THIRY et al., 

1985) ou de administração prolongada de corticosteróides. 

Os novos vírions produzidos nos gânglios são transportados via axônios até a 

periferia, infectando o epitélio e produzindo partículas infecciosas, que podem promover o 

aparecimento de sinais clínicos e à transmissão para outros hospedeiros (TOMISHIMA; 

ENQUIST, 2001). A ocorrência de sinais clínicos associada à reativação é denominada 

recrudescência e, geralmente, é caracterizada por sinais mais brandos que os resultantes 

da infecção aguda (FRANCO; ROEHE, 2007). 

 

 

3.7. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico presuntivo da infecção por BoHV é efetuado com base nos sinais 

clínicos, nas lesões encontradas no exame clínico e no histórico da propriedade (FRANCO; 

ROEHE, 2007). No entanto, a suspeita clínico-patológica não deve se basear apenas em 
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tais características, pois são apenas sugestivas da doença, que deverá ser confirmada por 

exames laboratoriais (DONKERSGOED; BABIUK, 1991). 

A pesquisa direta do vírus é realizada em suspensões de tecidos ou suabes de 

secreções. Geralmente são utilizados tecidos como traquéia, pulmão ou amostras de fetos 

abortados (pulmão, fígado, rim e baço), suabes de secreções nasais, oculares, vaginais e 

prepuciais, bem como amostras de sêmen. Para casos de suspeita de encefalite, as 

amostras mais indicadas são fragmentos de cérebro e bulbo olfatório (FRANCO; ROEHE, 

2007). 

O isolamento viral em cultivo celular é a técnica padrão e o principal método de 

diagnóstico da infecção por BoHV-1 e BoHV-5 (ROEHE et al., 1997b; HALFEN; VIDOR, 

1998; SCHYNTS et al., 1999), porém, esta técnica não diferencia os dois tipos de vírus 

(ROEHE, 1996). A caracterização do BoHV pode ser obtida por meio das técnicas de 

imunofluorescência (IFD) ou imunoperoxidase (IPX) diretas, que devem ser realizadas com 

anticorpos monoclonais tipo-específicos, para diferenciação das duas espécies de vírus 

(ROEHE et al., 1997a). 

A identificação genotípica é outro método direto frequentemente aplicado para 

detecção do DNA dos vírus BoHV-1 e 5 em amostras clínicas e, para isto, têm sido 

desenvolvidos diversos protocolos de PCR que utilizam oligonucleotídeos iniciadores para 

genes específicos de cada vírus (ROS et al., 1999; ALEGRE et al., 2001). Além disso, a 

técnica de PCR, aliada ao uso de enzimas de restrição, tem sido amplamente utilizada como 

instrumento para diagnóstico, bem como na caracterização dos isolados de BoHV, devido à 

estabilidade do genoma destes vírus (ENGELS et al., 1986; LYAKU et al., 1996; ROS; 

BELÁK, 1999). 

A infecção por BoHV-1 e 5 também pode ser diagnosticada por testes sorológicos. 

Neste caso, devem ser realizadas duas colheitas de soro pareadas: a primeira durante a 

fase aguda e a segunda três a quatro semanas depois. Um aumento de quatro vezes nos 

títulos de anticorpos entre as duas colheitas é indicativo da infecção e pode confirmar o 

diagnóstico (PASTORET; THIRY, 1985). Em fêmeas voltadas a reprodução é indicada uma 

colheita de soro antes da gestação e, havendo problemas reprodutivos com suspeita de 

origem infecciosa, uma nova colheita deverá ser efetuada e ambas as amostras avaliadas 

comparativamente (FRANCO; ROEHE, 2007). 

As técnicas mais utilizadas para sorodiagnóstico de BoHV são a virusneutralização 

(VN) e o ensaio imunoenzimático (ELISA) indireto (DEL FAVA et al., 2006). A VN é 

amplamente utilizada e é considerada a técnica padrão para a detecção de anticorpos 

específicos para o BoHV (BITSCH, 1978; DEL FAVA et al., 1998; ROCHA et al., 2001; 

VIEIRA et al.,2003). Devido à grande similaridade antigênica, ocorrem reações sorológicas 
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cruzadas entre os vírus BoHV-1 e BoHV-5 e as técnicas aplicada para sorodiagnóstico não 

diferenciam os anticorpos anti-BoHV-1 daqueles anti-BoHV-5 (MÉDICI et al., 2000a).  

 

 

3.7.1. VIRUSNEUTRALIZAÇÃO 

 

A VN é uma técnica amplamente utilizada para a detecção de anticorpos específicos 

para o BoHV, sendo considerada, portanto, como a técnica padrão para o sorodiagnóstico, 

dada sua sensibilidade e especificidade (BITSCH, 1978; DEL FAVA et al., 1998; ROCHA et 

al., 2001; VIEIRA et al., 2003). Contudo, não diferencia anticorpos produzidos contra BoHV-

1 e BoHV-5 (FRANCO; ROEHE, 2007).  

A VN pode falhar na detecção de anticorpos em alguns animais que apresentam 

infecção viral em estado de latência prolongada ou nos recentemente infectados (DEL FAVA 

et al., 2006), pois nestas situações os animais podem apresentar títulos de anticorpos 

neutralizantes inferiores ao ponto de corte da técnica, o que pode originar resultados falso-

negativos (WYLER et al., 1989). 

A VN é uma reação in vitro em que uma quantidade pré-estabelecida de partículas 

virais infecciosas é neutralizada pelos anticorpos presentes no soro do animal testado 

(HOUSE; BAKER, 1971). Caso o soro contenha anticorpos neutralizantes, o vírus é 

impedido de infectar o cultivo celular. O título de anticorpos presentes na amostra de soro 

corresponde à recíproca da maior diluição que for capaz de neutralizar o efeito citopático 

causado pelo vírus (HOLZ, 2008). 

Embora sejam amplos os relatos de sororreatividade cruzada entre BoHV-1 e BoHV-

5, a VN pode ser realizada frente aos dois vírus, com o objetivo de reduzir a ocorrência de 

resultados “falso-negativos” (TEIXEIRA et al., 1998; HOLZ, 2008).  

A VN tem sido amplamente empregada em inquéritos epidemiológicos, certificação 

de rebanhos, triagem de reprodutores destinados à colheita e comercialização de sêmen, 

além de dar suporte a investigações clínicas (FRANCO; ROEHE, 2007). Mesmo sendo um 

teste de execução e interpretação relativamente simples, apresenta a desvantagem de ser 

uma técnica que demanda tempo para a conclusão dos resultados, necessita de estrutura 

laboratorial e exige a produção e manutenção de cultivos celulares (CHO; BOHAC, 1984; 

DONKERSGOED; BABIUK, 1991). 
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3.8. PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Programas de controle e erradicação do BoHV-1 e 5 devem levar em consideração a 

situação específica do rebanho, com relação a práticas de manejo, severidade e prevalência 

da infecção (DEL FAVA et al., 1998). 

Os principais fatores que contribuem para a difusão do BoHV-1 e 5 nos rebanhos são 

a introdução de animais oriundos de leilões ou importações sem exigências sanitárias 

necessárias para prevenir a infecção, a crescente utilização de confinamentos para a 

engorda de animais, a não obrigatoriedade do controle virológico do sêmen comercializado 

no país e, principalmente, a falta de informação dos criadores, das autoridades e de 

veterinários sobre tais viroses (QUICOZES, 2005). 

De acordo com o histórico clínico e a situação epidemiológica dos rebanhos, duas 

estratégias de controle podem ser adotadas: com ou sem vacinação (FRANCO; ROEHE, 

2007). 

Os rebanhos com histórico comprovado de infecção, com títulos de anticorpos 

elevados, sistemas de recria e confinamento, que agregam novilhos de várias procedências, 

com alta rotatividade de animais (compra, venda, transporte, etc.) devem ser orientados a 

implementar a vacinação. Nessas situações, a vacinação contínua e regular pode diminuir a 

circulação de vírus e a ocorrência de doença clínica, reduzindo, consequentemente, as 

perdas econômicas. Já os rebanhos com sorologia alta, mas sem histórico clínico da doença 

e sem problemas reprodutivos, podem ser mantidos sem vacinação, porém com 

monitoramento contínuo dos parâmetros produtivos e clínicos (FRANCO; ROEHE, 2007). 

Além da vacinação, outras medidas de controle dos BoHV incluem a utilização de 

touros não reagentes, sêmen negativo, vigilância constante dos rebanhos com exame 

clínico adequado, descarte de fêmeas soropositivas com problemas reprodutivos e 

quarentena de animais recém adquiridos antes da introdução no rebanho (LAMBERTO, 

2003). 

A maior incidência da encefalite em rebanhos confinados sugere que a densidade 

populacional deva ser um fator crítico na disseminação viral. Portanto, a redução do número 

de animais nestes rebanhos pode prevenir a transmissão da doença (GEORGE, 1991). 

Em relação ao BoHV-5, não existem medidas específicas para controle ou profilaxia 

das infecções (GEORGE, 1991). Devido às semelhanças biológicas e epidemiológicas, as 

medidas indicadas para o controle do BoHV-5 são idênticas as referidas para o BoHV-1. 

Além disso, a maioria das vacinas disponíveis não são elaboradas especificamente contra o 

BoHV-5. A campo, vacinas contra BoHV-1 vêm sendo utilizadas no controle de 

meningoencefalites causadas pelo BoHV-5 (RISSI et al., 2007), no entanto, esta possível 

proteção cruzada ainda não foi cientificamente confirmada (SILVA et al., 2007). 
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Dentre as estratégias de controle ou erradicação propostas, a mais recomendada 

envolve monitoramento sorológico periódico, com descarte de animais soropositivos. Este 

método é efetivo, mas apresenta como inconveniente o alto custo e a demora para que os 

objetivos sejam atingidos. Rebanhos com baixo risco, sem histórico de infecção, devem ser 

encorajados a implementar tal medida (ACKERMANN et al., 1990; DEL FAVA et al., 1998). 

Para a completa erradicação do BoHV-1 e 5 dos rebanhos bovinos é necessária a 

disponibilização de testes que identifiquem animais latentemente infectados, pois esses 

indivíduos são os grandes responsáveis pela disseminação da infecção (BRADSHAW; 

EDWARDS, 1996; LEMAIRE et al., 2000). 

 

 

3.9. OCORRÊNCIA 

 

3.9.1. BoHV-1 

 

Nos países Europeus, as prevalências de rebanhos de bovinos infectados pelo 

BoHV-1 são muito variáveis. Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Suíça são 

considerados livres, a Holanda possui de 60 a 90% de seus rebanhos infectados, na França 

a infecção atinge 20%, na Alemanha a prevalência varia de 30 a 50% e na Inglaterra chega 

a 50% (VAN OIRSCHOT, 1998). 

Boelaert et al. (2000) estimaram a prevalência de BoHV-1 em rebanhos não 

vacinados da Bélgica, tendo encontrado 67% (207/594) de rebanhos e 35,9% (4.060/33.264) 

de animais reagentes pelo teste de ELISA indireto. 

Semra et al. (2007) determinaram pela VN a prevalência de anticorpos contra cinco 

vírus que causam doenças respiratórias em bovinos, estando dentre estes o BoHV-1. Foram 

examinadas amostras de soro de 188 bovinos não vacinados da região do Médio Mar Negro 

na Turquia e a soroprevalência para BoHV-1 encontrada foi de 61,17%. Também na 

Turquia, foi calculada a prevalência de anticorpos para BoHV-1 por Tan et al. (2006), que 

examinaram pela VN amostras de soro de 313 bovino, coletadas de cinco rebanhos leiteiros 

selecionados na província de Aydın, e os resultados indicaram 19,5% de animais reagentes. 

As infecções pelo BoHV-1 são frequentes na América do Norte e a prevalência é 

alta, com predomínio de comprometimento do trato respiratório e também infecções 

uterinas, porém, as formas genitais, comumente descritas na Europa, são raras na América 

do Norte (OSORIO, 1998).  

No México, Solis-Calderon et al. (2003) examinaram 564 bovinos de corte de 35 

rebanhos da região de Yucatan e encontram prevalência de BoHV-1 de 54,4% em animais e 

97,1% (34/35) nos rebanhos. 
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Na América do Sul, a ocorrência e prevalência de BoHV-1 em bovinos, segundo 

diferentes métodos de sorodiagnóstico, têm apresentado uma distribuição muito variada 

(ROEHE et al., 1998). Inquéritos soroepidemiológicos realizados em várias regiões da 

Argentina encontraram 100% de soropositividade para propriedades, com prevalência de 

32,3% a 56,7% de animais (ODEON, 1998).  No Chile, Riedemann et al. (1996), 

examinaram 2.864 animais pela virusneutralização e encontraram 41% de soropositividade. 

Levantamentos soroepidemiológicos do BoHV-1 realizados em bovinos na Colômbia, 

encontraram cerca de 50% reagentes (GRIFFITH et al., 1982). No Peru, Fondevila et al. 

(1981) examinaram 2.380 animais de 119 rebanhos de diversas regiões, por 

virusneutralização e verificaram que todos os rebanhos estavam infectados, com 

prevalência de 43,3% para animais com menos de 2 anos idade e de 54,3% para animais 

com mais de 2 anos.  

No Uruguai, Guarino et al. (2008) examinaram 6.358 bovinos de corte provenientes 

de uma amostragem aleatória de 230 rebanhos selecionados com base no tamanho da 

população de bovinos, determinada a partir de base de dados com lista de todas as 

fazendas de gado registrado em junho de 1999. Os soros foram examinados pelo teste de 

ELISA indireto e a prevalência estimada de exposição ao BoHV-1 foi de 99% de rebanhos e 

de 37% de animais, sendo que apenas 3% dos rebanhos bovinos no Uruguai são 

regularmente vacinados. 

No Brasil, a frequência de bovinos e de propriedades com animais reagentes ao 

BoHV-1 é bem variada.  

No estado de Goiás, Barbosa et al. (2005) investigaram a soroprevalência de BoHV-

1 pela VN, em 6.932 bovinos de 892 propriedades e 232 municípios, e encontraram 51,9% 

de animais reagentes, 98,5% de propriedades com pelo menos um animal reagente e 100% 

dos municípios com pelo menos uma propriedade positiva. 

No Maranhão, Sousa et al. (2009) empregaram a técnica de ELISA indireto para 

exame de 156 bovinos leiteiros da ilha de São Luis e encontraram 67,5% de animais 

soropositivos para BoHV-1. 

Em Minas Gerais, Melo (1998) empregando a VN para exame de bovinos de corte, 

encontrou uma taxa de animais reagentes do BoHV-1 variando de 14,2% a 23,5% para 

rebanhos que realizavam cria e recria, e de 73,6% a 87,3% para rebanhos que realizavam 

apenas recria. 

Na Paraíba, Melo et al. (1999) examinaram 142 bovinos pela VN e encontraram 

62,7% animais reagentes ao BoHV-1 e todos os rebanhos investigados apresentaram pelo 

menos um animal reagente 

No Paraná, Médici et al. (1996) encontraram, pelo método ELISA, 54% (81/150) de 

animais reagentes ao BoHV-1. Barros Filho et al. (1997) empregaram a VN para o exame de 
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bovinos do município de Palotina-PR e encontraram 27,1% (65/240) animais reagentes para 

BoHV-1 e 66,7% (16/24) propriedades com animais infectados. Medici et al. (2000b) 

examinaram pela VN 1.235 bovinos provenientes de 81 rebanhos com histórico de 

problemas reprodutivos e encontraram, em bovinos de corte, 50,8% (131/258) de reagentes 

e 100% (18/18) dos rebanhos infectados, já para os bovinos de leite houve 41,9% (409/977) 

de animais reagentes e 90,5% (57/63) dos rebanhos soropositivos. 

No estado de Pernambuco, Silva et al. (1995) empregando a VN encontraram 69,5% 

de animais reagentes para BoHV-1 em um total de 282 bovinos examinados, oriundos de 18 

rebanhos distribuídos em nove municípios. 

No estado de Sergipe, Melo et al. (1997) empregando a VN encontraram 96,0% de 

bovinos reagentes dentre os 102 examinados, sendo que os oito municípios amostrados 

apresentaram animais positivos. 

No Rio Grande do Sul, Lovato et al. (1995), empregaram a VN para exame de 7.956 

animais provenientes de rebanhos leiteiros de 99 municípios, encontrando 18,8% dos 

animais reagentes para BoHV-1, 54,5% (371/684) das propriedades com animais infectados 

e 91,9% (91/99) dos municípios com pelo menos um animal positivo. Vidor et al. (1995) 

investigaram a presença de anticorpos contra o BoHV-1 em animais de 112 propriedades e 

encontraram 31,9% (747/2.341) de reagentes. Krahl et al. (1997) encontraram 29,3% 

(534/1.823) animais reagentes e 61,5% de 265 propriedades examinadas com pelo menos 

um animal reagente. Quincozes (2005) examinou 1.734 bovinos pela VN e encontrou 

31,14% (540/1.734) animais reagentes. Holz et al. (2009) pesquisaram a prevalência média 

de anticorpos contra BoHV-1 e 5 examinando pela VN 2.200 bovinos provenientes de 390 

propriedades e 158 municípios e encontraram 29,2% (642/2200) animais reagentes e 57,7% 

(225/390) de rebanhos infectados. 

Em Rondônia, Okuda et al. (2006) investigaram a soroprevalência do BoHV-1 em 

rebanhos bovinos do Município de Monte Negro, empregando a VN em amostras de soro de 

1.988 vacas de 85 propriedades e encontraram 86,2% (1.715/1.988) animais reagentes e 

100% das propriedades com pelo menos um animal reagente.  

Richtzenhain et al. (1999) pesquisaram a presença de anticorpos para BoHV-1 em 

2447 amostras de soro sanguíneo de bovinos não vacinados, de 56 propriedades 

localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo, verificando, pela técnica de Elisa Indireto, prevalência de 68,7% 

(1681) animais sendo, 45,91% no RS, 67,42% no PR, 67,43% em MG, 68,65% em SP, 

76,54% no RJ e 86,08% no MS. Todas as propriedades estudadas apresentaram animais 

soropositivos. 

Um levantamento de dados referentes ao período de 1988 a 1992 realizado por 

Pituco et al. (1993) utilizando a VN, evidenciou diferentes percentagens de animais 
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reagentes para BoHV-1 em várias regiões do Brasil: São Paulo apresentou 43,6%; Paraná 

19,7%; Minas Gerais 53,8%; Rio Grande do Sul 70,2%; Mato Grosso do Sul 53,5%; Rio de 

Janeiro 63,2%; Bahia 85% e Santa Catarina 0%. 

Em São Paulo, Mueller et al. (1981) examinaram 384 bovinos pela VN e encontraram 

42,2% reagentes. Langoni et al. (1995) examinaram 184 bovinos por ELISA e encontraram 

49,5% reagentes. Pela mesma técnica, Tonin et al. (1996), encontraram 40,2% (214/532) 

animais reagentes. 

 

 

3.9.2. BoHV-5 

 

A ocorrência do BoHV-5 no mundo ainda foi pouco investigada (VAN OIRSCHOT, 

1998, OSORIO, 1998). Inúmeros surtos de meningoencefalite têm sido registrados em 

países do Hemisfério Sul, associados à infecção pelo BoHV-5 (STUDDERT, 1989, 

HEINLEIN et al., 1993, SALVADOR et al., 1998). Em países do Hemisfério Norte, a baixa 

prevalência de encefalites parece estar relacionada aos programas de vacinação contra 

BoHV-1, devido às reações de proteção cruzada entre BoHV-1 e BoHV-5 (BELKNAP et al., 

1994, CASCIO et al., 1999). 

No Brasil a prevalência de infecções causadas pelo BoHV-5 ainda é desconhecida, 

principalmente porque os testes de sorodiagnóstico não diferenciam com praticidade as 

infecções por BoHV-5 daquelas causadas pelo BoHV-1. Por essa razão, parte dos animais 

identificados como reagentes para o BoHV-1 podem, na realidade, ser soropositivos para 

BoHV-5 (ROEHE et al., 1998). 
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4. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo: 

 

• Estimar a soroprevalência de BoHV-1 e 5 em bovinos do Estado de São Paulo, no 

ano de 2001; 

 

• Quantificar a porcentagem de reações cruzadas entre os anticorpos produzidos 

contra o BoHV-1 e 5 pela virusneutralização; 

 

• Investigar a existência de fatores de risco associados às maiores prevalências de 

infecções por BoHV-1 e 5 encontradas. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. AMOSTRAGEM E PROPRIEDADES SELECIONADAS 

 

Foram examinadas 6.902 fêmeas bovinas em idade reprodutiva (igual ou superior a 

24 meses), provenientes de 1.073 propriedades distribuídas por todo o Estado de São 

Paulo.  

As amostras de soro sanguíneo destes animais foram colhidas por Médicos 

Veterinários da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, nos meses 

de outubro a dezembro de 2001. A colheita do sangue foi realizada por punção da veia 

jugular com agulha descartável e tubo com vácuo sem anticoagulante, com capacidade de 

15 mL. Depois de dessoradas, cada amostra de soro foi transferida para novos frascos, 

devidamente identificados e armazenados em freezer a -20o C. 

Para este estudo, foram utilizados o delineamento estatístico e as informações 

contidas nos questionários empregados no Programa Nacional de Erradicação da Brucelose 

e Tuberculose (PNCEBT), instituído pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) no ano de 2001, conforme descrito a seguir (DIAS et al., 2009).  

 

 

5.1.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E PLANEJAMENTO   

  DA AMOSTRAGEM REPRESENTATIVA DA POPULAÇÃO 

 

Para o estudo da soroprevalência de BoHV-1 e 5 em bovinos do Estado de São 

Paulo, foram utilizados o delineamento estatístico, o banco de soros e as informações 

contidas nos questionários aplicados para o cálculo da prevalência de Brucelose bovina no 

estado de São Paulo no ano de 2001, elaborado de acordo com as diretrizes do Programa 

Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), instituído pelo 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2001). 

No PNCEBT, para o conhecimento das diferenças regionais nos parâmetros 

epidemiológicos da Brucelose bovina, o Estado de São Paulo foi estratificado em sete 

circuitos produtores de bovinos, levando-se em consideração os diferentes sistemas de 

produção, práticas de manejo, finalidades de exploração, tamanho médio de rebanhos e 

sistemas de comercialização. A divisão do Estado em regiões correspondentes a circuitos 

produtores também levou em consideração a capacidade operacional e logística da 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo quanto à atuação dos quarenta Escritórios de Defesa Agropecuária 
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(EDA) para a realização das atividades de campo, baseando-se nas áreas de atuação de 

suas unidades regionais (Figura 1). 

 

Fonte: CATI, 2001. 
 
Figura 1 – Circuitos produtores de bovinos no Estado de São Paulo, segundo o Levantamento das 
Unidades de Produção Agropecuária (LUPA). Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, 
2001). 
 

Em cada circuito produtor, estimou-se, para a Brucelose bovina no PNCEBT, a 

prevalência de propriedades infectadas e de animais soropositivos por meio de um estudo 

amostral em dois estágios, dirigido para detectar focos da doença. No primeiro estágio, 

sorteou-se, aleatoriamente, um número pré-estabelecido de propriedades com atividade 

reprodutiva (unidades primárias de amostragem). No segundo, sorteou-se um número pré-

estabelecido de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses (unidades 

secundárias de amostragem). 

Nas propriedades rurais onde existia mais de um rebanho, foi escolhido o rebanho 

bovino de maior importância econômica (corte, leite ou misto), no qual os animais estavam 

submetidos às mesmas condições de manejo, ou seja, sob os mesmos fatores de risco. A 

escolha da unidade primária de amostragem foi aleatória, baseada no cadastro de 

propriedades rurais com atividade reprodutiva de bovinos. A propriedade sorteada que, por 

motivos vários, não pôde ser visitada, foi substituída por outra, nas proximidades e com as 

mesmas características de produção. O número de propriedades selecionadas por circuito 
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foi estimado pela fórmula para amostras simples aleatórias (THRUSFIELD, 2007). Os 

parâmetros adotados para o cálculo foram: nível de confiança de 0,95, prevalência estimada 

de 0,25 e erro de 0,05. A capacidade operacional e financeira do serviço veterinário oficial 

do Estado também foi levada em consideração para a determinação do tamanho da amostra 

por circuito. 

O planejamento amostral para as unidades secundárias visou estimar um número 

mínimo de animais a serem examinados por propriedade, de forma a permitir a sua 

classificação como foco ou não foco de Brucelose. Para tanto, foi utilizado o conceito de 

sensibilidade e especificidade agregadas (DOHOO et al., 2003). Para efeito dos cálculos 

foram adotados os valores de 95% e 99,5%, respectivamente, para a sensibilidade e a 

especificidade do protocolo de testes utilizado (FLETCHER et al., 1998) e 20% para a 

prevalência estimada. Nesse processo foi utilizado o programa Herdacc versão 3, e o 

tamanho da amostra escolhido foi aquele que permitiu valores de sensibilidade e 

especificidade de rebanho iguais ou superiores a 90%. Assim, nas propriedades com 100 ou 

mais fêmeas com idade superior a 24 meses, foram amostrados 15 animais; nas que 

possuíam até 99 fêmeas, foram amostrados dez animais, e naquelas com até dez fêmeas, 

todas foram examinadas. A escolha das fêmeas dentro das propriedades foi casual 

sistemática.  

O tamanho da amostragem foi determinado em 1.073 propriedades, totalizando 

8.761 soros de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Distribuição do número total de propriedades com atividade reprodutiva, de fêmeas 
bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, de propriedades amostradas e de fêmeas bovinas 
amostradas, divididos por circuito produtor de bovinos do Estado de São Paulo. 
 

Circuito 

produtor 

Propriedades com atividade 

reprodutiva de bovinos 

Fêmeas bovinas com idade 

maior ou igual a 24 meses 

Propriedades 

amostradas 

Fêmeas 

amostradas 

01 29.091 1.333.508 145 1.426 

02 35.052 1.071.847 151 1.230 

03 29.875 1.220.983 148 1.311 

04 14.970 378.485 153 1.200 

05 22.551 351.553 179 1.161 

06 18.247 351.612 146 1.107 

07 10.213 224.226 151 1.311 

Estado  159.999 4.932.214 1.073 8.761 

Fonte: Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA). DIAS, 2004. 
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Das 8.761 fêmeas em que foi efetuada a colheita de sangue, foi possível a realização 

do exame de 6.902 animais, pois os soros dos demais apresentaram contaminação 

bacteriana visível ou continham volume de soro insuficiente para realização dos testes. 

Em cada propriedade amostrada, além da coleta de sangue para o sorodiagnóstico, 

foi também aplicado um questionário epidemiológico, elaborado para obter informações 

sobre o tipo de exploração e as práticas de manejo empregadas. Nesse estudo transversal 

de fatores de risco, as variáveis analisadas foram:  

 

• tipo de exploração pecuária (corte, leite ou mista); 

• tipo de criação (confinado, semiconfinado e extensivo); 

• produção de leite; 

• número de ordenhas por dia; 

• tipo de ordenha (manual, mecânica ao pé, mecânica em sala de ordenha); 

• uso de inseminação artificial e/ou monta natural; 

• raça predominante; 

• número de bovinos na propriedade e suas idades; 

• presença de outras espécies domésticas; 

• presença de animais silvestres; 

• abortamento nos últimos 12 meses; 

• forma de manejo de materiais de abortamento (placenta, feto); 

• realização de testes para a Brucelose e sua regularidade; 

• compra de animais para reprodução; 

• venda de animais para a reprodução; 

• vacinação contra Brucelose; 

• abate de animais na propriedade; 

• presença de áreas alagadas que o gado tenha acesso; 

• aluguel de pasto; 

• pastagem em comum com outras propriedades; 

• piquete de parição; 

• fornecimento de leite; 

• produção de queijo ou manteiga; 

• consumo de leite cru; 

• assistência veterinária. 
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5.2. SORODIAGNÓSTICO 

 

Os procedimentos descritos a seguir seguem os parâmetros determinados pela 

Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, no Manual de Testes Diagnósticos e Vacinas 

para Animais Terrestres de 2008, e versão adaptada em maio de 2010. 

 

 

5.2.1. CÉLULAS 

 

Para a produção das suspensões virais, titulação de vírus e testes de 

virusneutralização, foram utilizadas células da linhagem de epitélio renal bovino “Madin 

Darby Bovine Kidney” (MDBK) adquiridas da “American Type Culture Collection” (ATCC, 

Manassas, EUA). 

As células foram cultivadas em garrafas de poliestireno próprias para cultivo celular 

(TPP, Techno Plastic Products AG®, Switzerland) em meio de crescimento, composto por 

Meio Essencial Mínimo (MEM – Nutricell®, Campinas, Brasil), acrescido de 0,2% de 

bicarbonato de sódio (Merck®, Darmstadt, Alemanha), tamponado com 25 mM de ácido 4-(2-

hidroxietil)-1-piperazineetanossulfônico (HEPES – Biosolve®, Westford, EUA), suplementado 

com 10% de soro fetal bovino esterilizado e inativado (SFB – Nutricell®, Campinas, Brasil) e 

mantidas em estufa à temperatura de 37ºC. 

Para a manutenção da linhagem, o repique das células foi realizado entre três e 

cinco dias, usualmente na proporção 1:3, utilizando-se solução de Tripsina-Versene (Sigma-

Aldrich®, Steinheim, Alemanha) para a individualização das células. 

Para obtenção das suspensões de células utilizadas nas reações de VN, o repique 

foi realizado da mesma forma, sendo que contagem das células para preparação da diluição 

necessária (3x106/mL) foi efetuada em câmara de Neubauer (Optik Labor®, Friedrichshofen, 

Alemanha). 

 

 

5.2.2. VÍRUS 

 

Para a realização das reações de VN, foram utilizadas, para BoHV-1 a estirpe padrão 

Los Angeles adquirida da ATCC, e para o BoHV-5 a EVI 088/95, estirpe proveniente de 

amostra isolada no LVB-IB a partir de caso de encefalite bovina (D’ARCE et al., 2002). 
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5.2.3. CULTIVO VIRAL 

 

A produção de ampolas das suspensões virais destinadas a utilização nas reações 

de VN foi realizada inoculando-se 01 mL de vírus em garrafa contendo monocamada de 

células MDBK pré-formada, preparada com um dia de antecedência à inoculação. 

O inoculo foi incubado em estufa com 5% de CO2 e umidade controlada, a 37ºC por 

1h para adsorção nas células. Após a incubação foi acrescentado meio de crescimento com 

1% de antibióticos: Penicilina G Potássica 11.200 UI/mL; Estreptomicina 0,01 g/mL; 

Gentamicina 0,01 g/mL; L-Glutamina 0,029 g/mL e Anfotericina B 0,5 mg/mL (Cultilab®, 

Campinas, Brasil), e novamente incubado. 

Os cultivos de células foram observados diariamente até o aparecimento de efeito 

citopático do vírus. Quando este efeito atingiu cerca de 90% da monocamada celular, o 

sobrenadante foi recolhido e centrifugado em tubos estéreis a 600 x g/15 minutos/4ºC. Após 

a centrifugação, a suspensão viral foi distribuída em tubos de criogenia (TPP, Techno Plastic 

Products AG®, Switzerland), sendo 01 mL por tubo. Estes foram devidamente identificados 

com o tipo de vírus e partida, e armazenados em ultrafreezer (Thermo Electron 

Corporation®, Waltham, EUA) a temperatura de -86ºC e em nitrogênio líquido a -196º C até o 

momento da utilização. 

 

 

5.2.4. TITULAÇÃO VIRAL 

 

Para determinação do título do vírus, as partidas foram testadas em oito diluições 

seriadas de razão dez (10-1 a 10-8) em meio MEM com 1% de antibióticos. Foram 

distribuídas em microplaca de fundo chato (TPP, Techno Plastic Products AG®, Switzerland) 

50µL das diluições do vírus (oito repetições por diluição) e 50µL de suspensão de células 

MDBK, na concentração de 3x106 células/mL. A placa foi incubada a 37ºC em estufa com 

5% de CO2 e umidade controlada. A leitura foi efetuada 96 horas após a incubação com a 

utilização de microscópio invertido. O cálculo do título viral foi realizado pelo método de 

Reed e Muench (1938). 

 

 

5.2.5. VÍRUSNEUTRALIZAÇÃO (VN) 

 

Antes de se iniciar a VN, todas as amostras de soro foram submetidas à inativação 

da cascata complemento, por incubação em banho-maria à temperatura de 56ºC por 30 
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minutos. Este procedimento se faz necessário, pois o sistema complemento pode interferir 

nos resultados dos exames. 

Os testes foram realizados em microplacas de poliestireno, fundo chato, de 96 

cavidades (TPP Techno Plastic Products AG®, Switzerland). 

Na análise qualitativa, realizada como triagem, cada soro foi testado na diluição 1:2, 

ponto de corte aceito para BoHV-1 e BoHV-5 (OIE, 2010). Nesta prova todas as amostras 

foram examinadas em duplicata, visando diminuir a margem de erro do teste. Foram 

analisados 44 soros distintos por placa. 

Cada cavidade da placa recebeu 50µL do soro teste e 50µL da suspensão de vírus 

contendo 100 TCID50, excetuando-se a primeira coluna de cada placa, utilizada para 

controle celular, que não recebeu amostra de soro teste ou de vírus, mas apenas 100µL de 

meio MEM. 

Além das placas de soro teste, foi reservada uma placa para diluição dos soros 

controle da reação, sendo adicionados nas linhas A e B o soro controle forte positivo (C+++), 

linhas C e D o soro controle positivo (C++), linhas E e F o soro controle fraco positivo (C+) e 

linhas G e H o soro controle negativo. Foram realizadas diluições seriadas de razão dois 

(1:2 até 1:2048), em meio MEM. Em seguida, foi acrescentado a cada cavidade com soro já 

diluído, 50µL de suspensão de vírus contendo 100 TCID50, sendo que, assim como nas 

demais placas, a primeira coluna foi reservada para controle celular. 

A mistura soro-vírus foi incubada por um período de 18-24h em estufa a 37ºC com 

5% de CO2 e umidade controlada. Após a incubação, foi adicionada em cada cavidade, 

100µL de suspensão de células MDBK, na concentração de 3x106 células/mL. Em seguida 

foi realizada nova incubação por 72h em estufa com 5% de CO2, a 37ºC, com umidade 

controlada. 

Em cada teste foi incluída uma placa para retitulação do vírus, utilizada como 

controle do título da suspensão viral. Nesta placa foram incluídas quatro diluições de razão 

dez do vírus (oito repetições por diluição em duplicata), além de duas colunas reservadas 

para controle de célula. O cálculo do título foi realizado pelo método de Reed e Muench 

(1938). 

Além da placa de retitulação, foi incluída também uma placa para controle de doses 

virais, onde foram acrescentadas dez doses diferentes do vírus (oito repetições por dose), 

compreendendo a faixa para validação do teste (20 a 400 TCID50) diluídas na razão dois. 

Após incubação por 72h em estufa com 5% de CO2, a 37ºC, com umidade 

controlada, foi efetuada a leitura dos testes em microscópio invertido, pelo monitoramento 

do efeito citopático (ECP). Nos testes qualitativos, a ausência de ECP indicou a 

neutralização viral na diluição utilizada (neste caso 1:2), e a presença de ECP significou a 

ausência de anticorpos neutralizantes.  
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As amostras submetidas ao teste quantitativo, realizado para titulação dos anticorpos 

presentes em cada soro, foram diluídas em meio MEM, na razão dois (1:4 até 1:512), sendo 

testado por microplaca um total de onze soros.  

Após a diluição, assim como na análise qualitativa, acrescentou-se em cada 

cavidade com soro diluído, 50µL de suspensão de vírus contendo 100 TCID50, seguido de 

incubação de 18-24h, adição de 100µL da suspensão de células (3x106 células/mL) e nova 

incubação de 72h. 

Foram, também, incluídas em cada prova quantitativa uma placa para os soros 

controle, uma placa de retitulação viral e outra de controle de doses virais. 

Foram considerados como títulos de anticorpos neutralizantes as recíprocas das 

maiores diluições do soro capazes de inibir a replicação viral e a consequente produção de 

ECP de BoHV-1 e de BoHV-5.  

 

 

5.2.5.1. VALIDAÇÃO DA REAÇÃO 

 

A verificação dos itens abaixo se fez necessária para a validação dos testes de 

virusneutralização realizados: 

 

• Controles de célula sem a presença de alterações morfológicas; 

• Analise da placa de retitulação (REED; MUENCH,1938) para a confirmação do 

título viral da estirpe utilizada e das doses infectantes obtidas na prova, que 

deveriam situar-se entre 30 TCID50 e 300 TCID50 (OIE, 2010). 

• Os títulos de anticorpos dos soros controle C+++, C++ e C+ deveriam manter-se 

iguais ao previamente conhecido, sendo 512, 32 e 4, respectivamente, não 

apresentando variações maiores ou menores que 0,3 log; 

• As amostras reagentes no teste qualitativo foram submetidas ao teste quantitativo, 

para obtenção do título de anticorpos. 

• O título de anticorpos foi determinado como a recíproca da maior diluição do soro 

que inibiu o aparecimento do efeito citopático viral;  

• Amostras de soro com títulos iguais ou superiores a 2 foram consideradas 

reagentes; 

• Quando os parâmetros de controle não foram atendidos os resultados do 

respectivo ensaio foram descartados e os soros retestados. 
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5.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para as comparações realizadas foi utilizado o teste Qui-Quadrado, considerando um 

nível de significância de 5%. Desta forma, as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes entre os grupos avaliados quando p-valor foi menor do que 

0,05 (p-valor<0,05) (VIEIRA, 1998; MAGALHÃES; LIMA, 2000).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São raros os trabalhos científicos acerca de levantamentos regionais ou nacionais de 

IBR/IPV e encefalite herpética bovina, tendo em vista o alto custo de operação de todo o 

processo para obtenção de amostragem representativa e, além disso, por não serem 

prioridades por tratar-se de doenças que não estão incluídas em programas oficiais de 

controle. 

Por esse motivo, para viabilizar o estudo retrospectivo da situação epidemiológica da 

IBR/IPV e Encefalite Herpética Bovina, foi utilizado o banco de soros originalmente colhido 

para avaliação da situação epidemiológica da Brucelose no Estado de São Paulo, em 2001. 

É importante citar que esses resultados servirão para comparações futuras sobre a dinâmica 

da infecção por esses agentes no Estado. 

Do total de animais examinados, 71,01% (4.901/6.902) foram considerados 

reagentes para pelo menos uma das espécies de vírus BoHV e 27,86% (1.923/6.902) não 

reagiram para nenhum dos vírus testados. Um total de 1,13% (78/6.902) das amostras de 

soro apresentou-se imprópria, devido à contaminação ou toxicidade (Gráfico 1). 

 Dentre as amostras reagentes, 92,98% (4.557/4.901) apresentaram sororreatividade 

cruzada para BoHV-1 e BoHV-5, 5,55% (272/4.901) reagiram somente frente ao BoHV-1 e 

1,47% (72/4.901) foram reagentes apenas ao BoHV-5 (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, submetidas ao teste qualitativo 
pela técnica de virusneutralização, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no 
ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 
2011). 
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Gráfico 2 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, reagentes no teste qualitativo 
pela técnica de virusneutralização, divididas com relação à sororreatividade cruzada para BoHV-1 e 5 
daquelas reagentes apenas para BoHV-1 e reagentes apenas para BoHV-5. Colheitas realizadas no 
ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 
2011). 
 

 

Os soros dos animais que reagiram apenas frente ao BoHV-1 foram submetidos ao 

teste quantitativo, para verificação do título de anticorpos presentes em cada soro. Dentre os 

272 soros testados, 77,21% (210/272) apresentaram título igual a 2 (ponto de corte do 

teste), 11,76% (32/272) títulos entre 4 e 8 e 11,03% (30/272) títulos superiores a 8 (Tabela 

1; Gráfico 3).  

Verificou-se que 88,97% (242/272) das amostras reagentes para BoHV-1 e não 

reagentes para BoHV-5 apresentaram na titulação diferença inferior a 04 diluições, o que 

não é considerada diferença significante (FLORES, 2007). Sendo assim, pode-se considerar 

que apenas 0,61% (30/4901) do total global de animais reagentes, reagiram apenas frente 

ao BoHV-1.  
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Tabela 1 – Titulação das amostras de soro de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 
meses, reagentes no teste qualitativo pela virusneutralização apenas frente ao BoHV-1. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

BOVINOS REAGENTES APENAS PARA BoHV-1 

TÍTULO AMOSTRAS  

2 77,21% (210) 
88,97% 4 7,35% (20) 

8 4,41% (12) 

16 1,84% (05) 

11,03% 

32 1,10% (03) 

64 3,31% (09) 

128 1,84% (05) 

256 1,47% (04) 

512 1,47% (04) 

TOTAL 100% (272)  

 

 

 
Gráfico 3 – Titulação das amostras de soro de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 
meses, reagentes no teste qualitativo pela virusneutralização apenas frente ao BoHV-1. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 

Também foram testadas quantitativamente os animais reagentes apenas frente ao 

BoHV-5 e, dentre os 72 soros, 87,50% (63/72) apresentaram título igual a 2, 11,11% (8/72) 

títulos entre 4 e 8 e 1,39% (1/72) título igual a 32 (Tabela 2, Gráfico 4). 
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Verifica-se que 98,61% (71/72) dos animais que foram não reagentes para BoHV-1 e 

reagentes para BoHV-5 na análise qualitativa, apresentaram na titulação diferença inferior a 

04 diluições, não sendo considerada diferença significante (FLORES, 2007). Com isso, 

observa-se que apenas 0,02% (01/4901) do total global de amostras reagentes, reagiu 

apenas frente ao BoHV-5. 

 

Tabela 2 – Titulação das amostras de soro de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 
meses, reagentes no teste qualitativo pela virusneutralização apenas frente ao BoHV-5. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

BOVINOS REAGENTES APENAS PARA BoHV-5 

TÍTULO AMOSTRAS  

2 87,50% (63) 
98,61% 4 5,56% (04) 

8 5,56% (04) 

32 1,39% (01) 1,39% 

TOTAL 100% (72)  

 

 

 
Gráfico 4 – Titulação das amostras de soro de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 
meses, reagentes no teste qualitativo pela virusneutralização apenas frente ao BoHV-5. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 

Dos 6.902 animais submetidos ao teste qualitativo pela VN, a análise frente ao 

BoHV-1 revelou 70,36% (4.856/6.902) reagentes, 28,93% (1.997/6.902) não reagentes e 
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0,71% (49/6.902) contaminadas ou tóxicas,o que inviabilizou a leitura do teste (Gráfico 5). 

Os 4.856 animais reagentes foram divididos com base no total de animais examinados do 

estado, de acordo com os circuitos produtores de bovinos (Gráfico 6).  

 

 

Gráfico 5 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, submetidas à técnica de 
virusneutralização, frente ao BoHV-1, reagentes, não reagentes e impróprias. Colheitas realizadas no 
ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 
2011). 
 

 

 

Gráfico 6 – Fêmeas bovinas reagentes no teste de qualitativo pela virusneutralização frente ao 
BoHV-1. Total do Estado de São Paulo segundo os circuitos produtores de bovinos. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 
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Com relação ao teste qualitativo frente ao BoHV-5, dos 6.902 animais examinados, 

67,20% (4.638/6.902) foram reagentes, 32,01% (2.209/6.902) não reagentes e 0,80% 

(55/6.902) impróprios devido à contaminação ou a toxicidade (Gráfico 7). As 4.638 amostras 

reagentes foram divididas com base no total de animais examinados do estado, segundo os 

circuitos produtores de bovinos, conforme gráfico 8. 

 

 
Gráfico 7 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, submetidas à técnica de 
virusneutralização, frente ao BoHV-5, reagentes, não reagentes e impróprias. Colheitas realizadas no 
ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 
2011). 

 

 
Gráfico 8 – Fêmeas bovinas reagentes no teste de qualitativo pela virusneutralização frente ao 
BoHV-5. Total do Estado de São Paulo segundo os circuitos produtores de bovinos. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 
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A Figura 2 destaca a porcentagem de animais reagentes no teste qualitativo pela VN 

frente ao BoHV-1, divididos de acordo com a sua origem em relação ao circuito produtor de 

bovinos do Estado de São Paulo. Pode-se observar que a prevalência encontrada variou de 

58% a 80%, sendo que a maior taxa foi verificada no circuito 04, que abrange regiões como 

Araraquara, Franca, Jaboticabal, Orlândia e Ribeirão Preto. A menor prevalência foi 

observada no circuito 01, que compreende regiões como Andradina, Araçatuba, Dracena, 

Presidente Prudente e Tupã (Figura 2).  

 

 
Fonte: Adaptado CATI, 2001. 

Figura 2 – Relação de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, reagentes na VN 
frente ao BoHV-1, divididas segundo os circuitos produtores de bovinos do Estado de São Paulo, de 
acordo com o Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) (São Paulo, 2011).  

 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, realizada com o interesse 

de comparar a distribuição de animais reagentes e não reagentes entre os circuitos 

produtores de bovinos, que revelou diferença estatisticamente significante entre os grupos 

(p<0,05), evidenciando que há maior percentual de elementos do circuito 1 no grupo de não 



38 

 

reagentes (23,03%) que no grupo de reagentes (13,9%). Para esta análise o percentual foi 

calculado totalizando 100% por grupo de interesse (reagente e não reagente) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, reagentes e não reagentes na 
VN, frente ao BoHV-1, excluindo-se os soros impróprios, divididas segundo os circuitos produtores de 
bovinos do Estado de São Paulo. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, de acordo com as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

BoHV-1 

CIRCUITO REAGENTES NÃO REAGENTES 

1 13,90% (675) 23,03% (460) 

2 13,78% (669) 13,52% (270) 

3 18,88% (917) 17,58% (351) 

4 14,50% (704) 7,71% (154) 

5 13,34% (648) 12,67% (253) 

6 7,13% (346) 10,37% (207) 

7 9,60% (466) 8,16% (163) 

não identificado 8,88% (431) 6,96% (139) 

TOTAL 100% (4856) 100% (1997) 
 

 

A Figura 3 relaciona a porcentagem de animais reagentes no teste qualitativo pela 

VN frente ao BoHV-5, divididos de acordo com sua origem em relação ao circuito produtor 

de bovinos do Estado de São Paulo. Foi verificada prevalência entre 57% a 74%, sendo a 

maior taxa também observada no circuito 04, que abrange as regiões de Araraquara, 

Franca, Jaboticabal, Orlândia e Ribeirão Preto. A prevalência mais baixa foi encontrada no 

circuito 06, onde se localizam as regiões de Itapetininga, Itapeva, Registro e Sorocaba 

(Figura 3). 
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Fonte: Adaptado CATI, 2001. 
 
Figura 3 – Relação de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, reagentes na VN 
frente ao BoHV-5, divididas segundo os circuitos produtores de bovinos do Estado de São Paulo, de 
acordo com o Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) (São Paulo, 2011). 
 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, para comparação da 

distribuição de animais reagentes e não reagentes entre os circuitos produtores de bovinos, 

onde foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05), 

evidenciando a existência de um maior percentual de animais do circuito 1 no grupo dos não 

reagentes (20,87%) do que no grupo de reagentes (14,45%). Para esta análise o percentual 

foi calculado totalizando 100% por grupo de interesse (reagente e não reagente) (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, reagentes e não reagentes na 
VN, frente ao BoHV-5, excluindo-se os soros impróprios, divididas segundo os circuitos produtores de 
bovinos do Estado de São Paulo. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, de acordo com as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

BoHV-5 

CIRCUITO REAGENTES NÃO REAGENTES 

1 14,45% (670) 20,87% (461) 

2 14,47% (671) 12,18% (269) 

3 19,10% (886) 17,29% (382) 

4 13,91% (645) 9,28% (205) 

5 12,46% (578) 14,62% (323) 

6 6,90% (320) 10,50% (232) 

7 9,83% (456) 8,06% (178) 

não identificado 8,88% (412) 7,20% (159) 

TOTAL 100% (4638) 100% (2209) 
 

 

Os circuitos que apresentaram maior e menor prevalência de BoHV-1 e 5 foram 

caracterizados de acordo com as informações contidas nos questionários epidemiológicos 

aplicados nas propriedades amostradas. (Tabela 5). Pode-se constatar que os 03 circuitos 

analisados (1, 4 e 6) apresentaram predominância de rebanho misto (circuito 1: 46,85% 

(67/143); circuito 4: 54,25% (83/153); circuito 6: 59,7% (80/134)), criado extensivamente 

(circuito 1: 87,41% (125/143); circuito 4: 77,12% (118/153); circuito 6: 86,57% (116/134)) e 

sem histórico de abortamento (circuito 1: 80,42% (115/143); circuito 4: 81,42% (124/153); 

circuito 6: 77,61% (104/134)).  

A análise estatística para avaliação de distribuição dos tipos de exploração, tipos de 

criação e histórico de abortamento comparado entre os circuitos 1, 4 e 6 constatou a 

existência de diferença significante, entre os circuitos analisados (p<0,05). Deste modo os 

resultados obtidos revelaram que: 

 

• Houve maior percentual de exploração do tipo “corte” no circuito 1 que nos demais; 

houve maior percentual de exploração dos tipos “leite” e “misto” nos circuitos 4 e 6 

que no circuito 1;  

• Houve maior percentual de criação do tipo “semi-intensivo” no circuito 4 que nos 

demais; houve maior percentual de criação do tipo “extensivo” nos circuitos 1 e 6 que 

no circuito 4; 

 

Levando em consideração que as maiores prevalências, tanto para BoHV-1 quanto para 

BoHV-5 foram encontradas no circuito 4, não pode-se considerar a característica “tipo de 
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exploração” esteja interferindo nos resultados. Já a característica “tipo de criação” pode ter 

influenciado os resultados, tendo em vista a maior percentagem de propriedades com 

rebanhos criados semi-intensivamente no circuito 4, quando comparado com o 1 e o 6, e, 

conforme já mencionado, criações em que os animais são mantidos em confinamento 

favorecem a disseminação e consequentemente as infecções causadas por estes vírus. 

 

Tabela 5 – Caracterização dos circuitos produtores de bovinos do Estado de São Paulo, quanto ao 
tipo de exploração, tipo de criação e histórico de abortamentos, de acordo com o questionário 
epidemiológico aplicado nas propriedades para avaliar a prevalência de Brucelose no ano de 2001, 
elaborado segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS CIRCUITOS 

CIRCUITO Circuito 1 Circuito 4 Circuito 6 p-valor 

Tipo de 
Exploração 

Corte 43 30,07% 24 15,69% 16 11,94% 

<0,001 
Leite 27 18,88% 46 30,07% 38 28,36% 

Misto 67 46,85% 83 54,25% 80 59,70% 

Não informado 06 4,20% 00 0,00% 00 0,00% 

Tipo de  
Criação 

Extensivo 125 87,41% 118 77,12% 116 86,57% 

<0,001 
Semi-Intensivo 07 4,90% 31 20,26% 17 12,69% 

Intensivo 03 2,10% 01 0,65% 00 0,00% 

Não informado 08 5,59% 03 1,96% 01 0,75% 

Histórico de 
Abortamento 

Não 115 80,42% 124 81,05% 104 77,61% 
0,049 Sim 09 6,29% 22 14,38% 20 14,93% 

Não informado 19 13,29% 07 4,58% 10 7,46% 

TOTAL DE PROPRIEDADES 143  
 

153 
 

134 
 

 

 

 

Os gráficos a seguir (9 a 16) apresentam a quantidade de animais reagentes e não 

reagentes nos testes de VN frente ao BoHV-1 e ao BoHV-5, separados por circuito produtor 

de bovinos do Estado de São Paulo. Verifica-se que as taxas de soropositividade para os 

dois vírus estão muito próximas em todos os circuitos, sendo que, as maiores divergências 

foram observadas nos circuitos 04 e 05, que apresentaram, para o circuito 04, 80,64% 

(704/873) reagentes para BoHV-1 e 73,88% (645/873) para BoHV-5 e, para o circuito 05, 

71,60% (648/905) reagentes para BoHV-1 e 63,87% (578/905) para BoHV-5.  

A análise estatística para avaliação da distribuição dos reagentes e não reagentes 

em relação às infecções por BoHV-1 e BoHV-5, de forma independente por circuito (Tabelas 

6 a 13) constatou a existência de diferença significante, para as distribuições encontradas 

nos circuitos 4 (região de Araraquara, Franca, Jaboticabal, Orlândia, Ribeirão Preto e 

arredores) e 5 (região de Bragança Paulista, Campinas, Mogi-Mirim, Piracicaba, São João 

da Boa Vista e arredores) (p<0,05). Os resultados obtidos evidenciarem que: 
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• No circuito 4, houve maior percentual de reagentes no grupo infectado por BoHV-1 

que por BoHV-5; 

• No circuito 5, houve maior percentual de reagentes no grupo infectado por BoHV-1 

que por BoHV-5. 

 

Deve ser destacado o fato de que o banco de soros estudado foi colhido no ano de 

2001, e desde então se encontra armazenado sob refrigeração a -20°C. Porém, durante 

este período, outros exames foram realizados e a manipulação ocasionou o 

comprometimento da identificação de 8,32% (572/6.902) dos soros, impossibilitando o 

estabelecimento das respectivas relações com os circuitos pecuários. O gráfico 17 

apresenta a comparação entre animais reagentes e não reagentes ao BoHV-1 e BoHV-5 

deste grupo de amostras. 

 

 

Gráfico 9 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, submetidas ao teste qualitativo 
pela VN, reagentes frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo os circuitos produtores de bovinos do Estado 
de São Paulo, de acordo com o Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA). 
Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as 
diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
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Gráfico 10 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 1 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 6 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 1 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 1 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 675 59,5% 670 59,2% 1345 59,4% 
Não Reagentes 460 40,5% 461 40,8% 921 40,6% 
TOTAL 1135 100,0% 1131 100,0% 2266 100,0% 
p-valor = 0,911 
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Gráfico 11 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 2 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 7 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 2 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 2 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 669 71,2% 671 71,4% 1340 71,3% 
Não Reagentes 270 28,8% 269 28,6% 539 28,7% 
TOTAL 939 100,0% 940 100,0% 1879 100,0% 
p-valor = 0,948 
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Gráfico 12 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 3 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 8 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 3 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 3 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 917 72,3% 886 69,9% 1803 71,1% 
Não Reagentes 351 27,7% 382 30,1% 733 28,9% 
TOTAL 1268 100,0% 1268 100,0% 2536 100,0% 
p-valor = 0,174 
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Gráfico 13 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 4 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 9 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 4 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 4 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 704 82,1% 645 75,9% 1349 79,0% 
Não Reagentes 154 17,9% 205 24,1% 359 21,0% 
TOTAL 858 100,0% 850 100,0% 1708 100,0% 
p-valor = 0,002 
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Gráfico 14 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 5 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 10 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 5 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 5 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 648 71,9% 578 64,2% 1226 68,0% 
Não Reagentes 253 28,1% 323 35,8% 576 32,0% 
TOTAL 901 100,0% 901 100,0% 1802 100,0% 
p-valor = 0,001 
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Gráfico 15 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 6 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 11 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 6 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 6 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 346 62,6% 320 58,0% 666 60,3% 
Não Reagentes 207 37,4% 232 42,0% 439 39,7% 
TOTAL 553 100,0% 552 100,0% 1105 100,0% 
p-valor = 0,118 
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Gráfico 16 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 7 do Estado de São Paulo, su bmetidas ao teste de virusneutralização, frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por 
médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 12 – Frequências de fêmeas bovinas provenientes do circuito produtor de bovinos n° 7 do 
Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização frente à BoHV-1 e BoHV-5, segundo 
a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do 
CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

CIRCUITO 7 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 466 74,1% 456 71,9% 922 73,0% 
Não Reagentes 163 25,9% 178 28,1% 341 27,0% 
TOTAL 629 100,0% 634 100,0% 1263 100,0% 
p-valor = 0,387 
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Gráfico 17 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, não relacionadas a circuitos 
produtores de bovinos do Estado de São Paulo, submetidas ao teste de virusneutralização, frente aos 
à BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Colheitas realizadas no ano de 2001, 
por médicos veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

 

 

Tabela 13 – Frequências de fêmeas bovinas submetidas ao teste de virusneutralização frente à 
BoHV-1 e BoHV-5, segundo a natureza do resultado obtido. Animais não relacionados a circuitos 
produtores de bovinos do Estado de São Paulo. Colheitas realizadas no ano de 2001, por médicos 
veterinários do CDA-SP, segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 
 

Região não identificada 

 BoHV-1 BoHV-5 TOTAL 

 n % n % n % 
Reagentes 431 75,6% 412 72,2% 843 73,9% 
Não Reagentes 139 24,4% 159 27,8% 298 26,1% 
TOTAL 570 100,0% 571 100,0% 1141 100,0% 
p-valor = 0,183 

 



51 

 

Foram selecionadas para o teste quantitativo, realizado para titulação de anticorpos, 

as amostras dos dois circuitos que apresentaram diferença significante nas prevalências de 

BoHV-1 e 5. Desta forma, foram titulados os anticorpos de 632 soros de bovinos do circuito 

04 e de 571 do circuito 05, que apresentaram reação cruzada para BoHV-1 e 5. 

O circuito 4 apresentou 96,99% (613/632) de semelhança nos títulos para BoHV-1 e 

5, sendo 26,74% (169/632) animais com o mesmo título para os dois vírus, 62,5% (395/632) 

animais com diferença de um a dois títulos entre BoHV-1 e 5 e 7,75% (49/632) animais com 

diferença de três títulos entre os vírus. Apenas 3,01% (19/632) animais apresentaram 

diferença de quatro títulos ou mais entre os vírus, dos quais em 2,85% (18/632) houve título 

superior para BoHV-1 e 0,16% (01/632) título superior para BoHV-5 (Gráfico 18). 

 

 
Gráfico 18 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 4 do Estado de São Paulo, qu e apresentaram reação cruzada para BoHV-1 e 
5 no teste qualitativo, segundo a comparação dos títulos obtidos para os vírus testados. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 

 

O circuito 5 apresentou 99,30% (567/571) de semelhança nos títulos para BoHV-1 e 

5, sendo 34,50% (197/571) animais com o mesmo título para os dois vírus, em 59,19% 

(338/571) houve diferença de um a dois títulos entre BoHV-1 e 5 e em 5,60% (32/571) 

houve diferença de três títulos entre os vírus. Apenas 0,70% (4/571) animais apresentaram 

diferença de quatro títulos ou mais nos testes, sendo a mesma proporção, 0,35% (2/571) 

para cada vírus (Gráfico 19). 
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Gráfico 19 – Fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses, provenientes do circuito 
produtor de bovinos n° 5 do Estado de São Paulo, qu e apresentaram reação cruzada para BoHV-1 e 
5 no teste qualitativo, segundo a comparação dos títulos obtidos para os vírus testados. Colheitas 
realizadas no ano de 2001, por médicos veterinários do CDA-SP, de acordo com as diretrizes do 
PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 

 

Os circuitos 4 e 5, que apresentaram as maiores divergências de prevalência de 

BoHV-1 e 5, consideradas significantes pela análise estatística, foram caracterizados de 

acordo com as informações contidas nos questionários epidemiológicos aplicados nas 

propriedades amostradas (Tabela 14). Verificou-se que os 03 circuitos analisados (1, 4 e 6) 

apresentam predominância de rebanho misto (circuito 1: 46,85% (67/143); circuito 4: 54,25% 

(83/153); circuito 6: 59,7% (80/134)), criado extensivamente (circuito 1: 87,41% (125/143); 

circuito 4: 77,12% (118/153); circuito 6: 86,57% (116/134)) e sem histórico de abortamento 

(circuito 1: 80,42% (115/143); circuito 4: 81,42% (124/153); circuito 6: 77,61% (104/134)). 

A análise estatística realizada para avaliar a distribuição dos tipos de exploração, tipos 

de criação e histórico de abortamento, comparado entre os circuitos 4 e 5 contatou ausência 

de diferença significante, entre os circuitos para as variáveis avaliadas (p>0,05).  
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Tabela 14 – Caracterização dos circuitos produtores de bovinos n° 4 e 5 do Estado de São Paulo, 
quanto ao tipo de exploração, tipo de criação e histórico de abortamentos, de acordo com o 
questionário epidemiológico aplicado nas propriedades para avaliar a prevalência de Brucelose no 
ano de 2001, elaborado segundo as diretrizes do PNCEBT (São Paulo, 2011). 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS CIRCUITOS 

CIRCUITO Circuito 4 Circuito 5 p-valor 

Tipo de Exploração 

Corte 24 15,69% 36 21,05% 

0,058 
Leite 46 30,07% 66 38,60% 

Misto 83 54,25% 68 39,77% 

Não informado 00 0,00% 01 0,58% 

Tipo de  
Criação 

Extensivo 118 77,12% 120 70,18% 

0,230 
Semi-Intensivo 31 20,26% 47 27,49% 

Intensivo 01 0,65% 03 1,75% 

Não informado 03 1,96% 01 0,58% 

Histórico de 
Abortamento 

Não 124 81,05% 137 80,12% 
0,815 Sim 22 14,38% 29 16,96% 

Não informado 07 4,58% 05 2,92% 

TOTAL DE PROPRIEDADES 153  
 

171 
 

 

 

 

As infecções causadas pelos BoHV ocorrem de forma enzoótica, devido à 

capacidade do vírus estabelecer-se de forma latente no organismo do animal, apresentando 

períodos de reativação e excreção intermitentes. Considerando esta característica, surtos 

destas doenças são imprevisíveis, o que dificulta a adoção de medidas necessárias para o 

controle dessas viroses (FENNER et al., 1993).  

A presença da infecção pelos Herpesvírus nos rebanhos brasileiros já foi confirmada 

em diversos estados, sendo que os percentuais de animais sororreagentes ao BoHV varia 

de 27% a 86% (ROCHA et al., 2001). Tais variações nas taxas de ocorrência e prevalência 

encontradas podem estar relacionadas ao uso de diferentes técnicas de amostragem, de 

diagnóstico laboratorial, bem como de características regionais (DEL FAVA, 2001).  

Holz et al. (2009), em estudo similar ao do presente trabalho, determinaram a 

prevalência de BoHV-1 e 5 no estado do Rio Grande do Sul, examinando pela VN 2.200 

bovinos provenientes de 390 propriedades e 158 municípios, e encontraram prevalência 

média de anticorpos contra o BoHV-1 e BoHV-5 de 29,2% (642) animais e 57,7% (225) 

rebanhos com animais sororreagentes. Esta investigação também foi efetuada com 

amostras de fêmeas bovinas em idade igual ou superior a 24 meses, e com delineamento 

experimental de uma amostragem representativa da população de bovinos do Estado. As 

diferenças obtidas entre os resultados do presente trabalho e o de Holz et al. (2009) devem 

estar relacionadas às heterogeneidades regionais, que podem ter influenciado nas taxas de 

prevalência encontradas. 
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As divergências entre a prevalência de 71,01% observada no presente trabalho com 

os dados publicados por Sousa et al. (2009), Okuda et al. (2006), Barbosa et al. (2005), 

Medici et al. (2000b), Richtzenhain et al. (1999) e Lovato et al. (1995), que realizaram 

estudos de prevalência do BoHV-1 em diferentes regiões do Brasil, podem ser atribuídas ao 

tipo de população bovina estudada, faixa etária, condições de manejo, técnicas de 

amostragem e de diagnóstico utilizadas, além das particularidades regionais (LOVATO et 

al., 1995). Apesar das diferenças de sororreatividade, todos os trabalhos citados confirmam 

a expressiva disseminação de BoHV-1 nos rebanhos bovinos de todo o país. 

No Estado de São Paulo, Mueller et al.(1981), Langoni et al.(1995) e Tonin et al. 

(1996) encontraram prevalências de BoHV-1 em bovinos variando de 40% a 50%. A 

diferença com os resultados obtidos no presente trabalho pode ser vinculada ao tipo de 

população estudada ou as técnicas utilizadas (VN ou ELISA). Ressalte-se ainda que os 

resultados anteriores não refletem a situação da infecção no Estado, pois são baseados em 

pequenas amostragens, relacionadas a grupos populacionais específicos, e não em 

amostragem representativa da população de bovinos do Estado de São Paulo. 

Podemos observar que o presente trabalho apontou prevalência superior aos 

estudos realizados em outros países (GUARINO et al., 2008; SEMRA et al., 2007; SOLIS-

CALDERON et al., 2003; BOELAERT et al., 2000), fato que também deve considerar as 

características da amostragem utilizada e da região analisada. De qualquer modo, os 

trabalhos mencionados confirmam a distribuição mundial deste agente. 

Os índices de soropositividade de bovinos do Estado de São Paulo para BoHV, 

obtidos no presente estudo revelaram que a avaliação sorológica é importante para a 

identificação de animais infectados em estado de latência, que durante a reativação podem 

eliminar o vírus no meio ambiente. Em países que objetivam controle e erradicação este é o 

primeiro passo para definir as estratégias de saneamento dos rebanhos (VAN OIRSCHOT, 

1998). 

O grande percentual de sororreatividade cruzada entre o BoHV-1 e 5 (92,98%) 

confirmou a dificuldade para diferenciação dos animais que tiveram contato com cada um 

dos vírus, conforme já demonstrado na literatura (ROEHE et al., 1998). 
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7. CONCLUSÕES 

 

Nas condições em que o presente trabalho foi executado, as conclusões obtidas 

foram: 

 

• A prevalência de BoHV-1 e BoHV-5 em bovinos do Estado de São Paulo foi 

respectivamente de 70,36% e 67,20%, com reatividade sorológica cruzada de 

92,98%. 

• As altas taxas de animais reagentes confirmam a expressiva disseminação dos 

Herpesvírus Bovino nos rebanhos do Estado de São Paulo. 

• Não houve grandes variações nas prevalências de BoHV-1 na comparação das taxas 

de soropositividade dos diferentes circuitos. Porém, as diferenças observadas foram 

significantes. 

• Não houve grandes variações nas prevalências de BoHV-5 na comparação das taxas 

de soropositividade dos diferentes circuitos. Porém, as diferenças observadas foram 

significantes. 

• Na comparação das prevalências observadas para BoHV-1 e BoHV-5 

independentemente em cada um dos circuitos, apenas os circuitos 4 (Araraquara, 

Franca, Jaboticabal, Orlândia, Ribeirão Preto e arredores) e 5 (Bragança Paulista, 

Campinas, Mogi-Mirim, Piracicaba, São João da Boa Vista e arredores) 

apresentaram diferenças significantes. 
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