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RESUMO 

 

O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) e o herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5) são 
importantes patógenos de bovinos devido ao impacto econômico provocado pelas 
perdas produtivas. O BoHV-1 está relacionado com doença respiratória e 
reprodutiva. O BoHV–5 causa meningoencefalite, fatal em bovinos jovens. No 
Estado de Goiás há pouca informação sobre a circulação dos tipos e subtipos de 
BoHV-1 e BoHV-5 e os testes diagnósticos realizados na rotina não permitem a 
diferenciação entre o BoHV-1 e o BoHV-5, e os seus subtipos. Para o melhor 
entendimento da epidemiologia molecular desses vírus no Estado de Goiás, foi 
realizada a PCR multiplex para a amplificação da região da gC do genoma do 
BoHV-1 e BoHV-5 em 343 espécimes clínicos, sendo 117 de secreção nasal, 123 
de secreção vaginal e 103 de sêmen fresco, oriundas de animais com e sem 
problema respiratório ou reprodutivo. Foi encontrado 25,1% de amostras 
positivas, sendo 4,7% para BoHV-1 e 14,3%. para BoHV-5. Ainda foi observada 
coinfecção em 6,1% dos espécimes clínicos. Em razão da baixa detecção de 
BoHV-1 nas secreções vaginais (4,1%) foi realizada em todos os espécimes 
clínicos a reação de nested PCR, por ser uma técnica mais sensível. Sendo 
observado 54,8% de amostras positivas, demonstrando a elevada circulação do 
BoHV no Estado de Goiás. A maior ocorrência de BoHV-5 (24,8%) em 
comparação com BoHV-1 (18,4%), sugere maior incidência do BoHV-5, 
principalmente em secreção nasal. Nas amostras de sêmen não houve diferença 
significativa entre os dois tipos viras. Já nas amostras vaginais foi observado um 
resultado relevante, sendo o BoHV-5 detectado em 26,05% das amostras sem 
diferença significativa para o BoHV-1 que apresentou 24,4% de amostras 
positivas, sendo até o momento o primeiro relato de eliminação do BoHV-5 por via 
vaginal em animais infectados naturalmente. Ainda, foi observada infecção 
concomitante nos três espécimes, sendo maior no sêmen (19,4%). Para o 
isolamento viral todas as amostras foram inoculadas em monocamada de células 
MDBK, sendo observadas alterações celulares em 12,5% destas. Foi então, 
realizada nested PCR das amostras inoculadas, sendo observados índices de 
detecção de 14,9%% e 41,8%, respectivamente, para BoHV-1 e BoHV-5, e 
coinfecção foi observada em 10,5%. Foi também relatado um caso clínico de 
bovino com sinais neurológicos, realizado isolamento viral por cultivo celular e 
identificação como herpesvírus bovino por imunofluorescência. Sendo 
caracterizado pela nested PCR como BoHV-5 e denominado GO01/09. O 
sequenciamento genômico e a análise filogenética confirmaram este resultado e, 
com a análise de restrição enzimática, foi possível subtipificar a amostra GO01/09 
como BoHV-5a. Os resultados de identificação viral nas amostras de campo 
utilizadas e a detecção do BoHV-5 em caso clínico de doença neurológica 
demonstram a ampla ocorrência de BoHV-1 e BoHV-5 no rebanho bovino do 
Estado de Goiás em todos os espécimes clínicos analisados, assim como a 
ocorrência de coinfecção entre BoHV-1 e BoHV-5. 

 
Palavras-chave: análise filogenética, amostra clínicas, meningoencefalite, nested 
PCR, PCR multiplex, sequênciamento genômico. 
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ABSTRACT 

 

Bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) and bovine herpesvirus type 5 (BoHV-5) are 
important pathogens of cattle due to the economic impact caused by production 
losses. The BoHV-1 is related to respiratory and reproductive disease. The BoHV-
5 causes meningoencephalitis, fatal in young cattle. The diagnostic tests 
performed in routine do not allow differentiation between BoHV-1 and BoHV-5, 
and therefore molecular tests are used. In the Brazilian state of Goiás there is little 
information on the circulation of types and subtypes of BoHV. For a better 
understanding of the molecular epidemiology of these viruses in Goiás, genome 
detection was performed for BoHV-1 and BoHV-5 by polymerase chain reaction 
(PCR) to amplify a fragment of the gC region in 343 clinical samples, being 117 
nasal secretion, 123 vaginal secretion and 103 fresh semen, all derived from 
animals with and without respiratory or reproductive problems. It was identified 
54.8% of positive samples with higher occurrence of BoHV-5 (24.8%) compared 
with BoHV-1 (18.4%). In nasal secretion the identification of BoHV-5 was 
significantly higher than BoHV-1. In semen samples no significant difference 
between the two viral types was found. In the samples of vaginal secretion despite 
the identification of BoHV-1 it was also identified BoHV-5. Still, it was observed 
concomitant infection in the three types of clinical samples, being observed higher 
frequency in the semen. All samples were inoculated onto a monolayer of MDBK 
cells for virus isolation and it was obtained insulation of BoHV-1 in 14.9% and 
BoHV-5 in 41.8% of the samples. Concomitant infection was observed in 10.5% of 
the samples. Genomic sequencing was performed in some samples identified as 
BoHV-5. The data confirmed the high circulation of BoHV in the state of Goiás. 
The results observed for samples of nasal secretion and the ones obtained in 
isolation suggest a higher incidence of BoHV-5 related to BoHV-1. The isolation 
and identification of BoHV-5 in vaginal secretion constitute the first record of this 
virus, in this clinical specimen, in naturally infected animals. Additionally it was 
also reported a clinical case of bovine with neurological signs, performed viral 
isolation in cell culture and identification as bovine herpesvirus by 
immunofluorescence. The sample was characterized by PCR, genomic 
sequencing and enzymatic restriction analysis as BoHV-5 and denominated 
GO01/09. This consisted the first isolation of BoHV in animal samples of Goiás. 
The results of viral identification on these field samples and the detection of BoHV-
5 in clinical case of neurological disease demonstrated the widespread occurrence 
of BoHV-1 and BoHV-5 in the cattle of the state of Goiás in all types of clinical 
samples analyzed, as well as the occurrence of concomitant infection between 
BoHV-1 and BoHV-5. 

 
Keywords: phylogenetic analysis, clinical samples, meningoencephalitis, nested 
PCR, multiplex PCR, genomic sequencing 
 

 



 

 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A bovinocultura é uma das mais importantes atividades econômicas do 

Estado de Goiás, assim como do Brasil. O início do século 21 marcou a 

consolidação do Brasil como grande produtor de carne bovina. Em 2004 o país 

atingiu o primeiro lugar entre os países exportadores (ABIEC, 2012), lidera o 

ranking de exportador de carne bovina do mundo (MAPA, 2013), sendo 

responsável pela geração de emprego de milhares de brasileiros (IBGE, 2006). 

A bovinocultura ocupa vasta área do território nacional, sendo 

aproximadamente 20% de sua área (174 milhões de hectares) ocupada por 

pastagens, com 212 milhões de bovinos criados a pasto (ABIEC, 2012). 

Em 2011 o rebanho bovino brasileiro era formado por 

aproximadamente 212 milhões de cabeças, com um aumento de 1,6% em relação 

ao ano de 2010 (IBGE, 2012). A região Centro-Oeste é responsável por 34,6% do 

rebanho bovino nacional com cerca de 73 milhões de cabeças, das quais 

aproximadamente 21 milhões são do Estado de Goiás, considerado o quarto 

rebanho bovino do país (IBGE, 2010). 

O Brasil é o sexto maior país no ranking em produção de leite 

(SEBRAE, 2010) com 30.715.460 litros, e Goiás é o quarto maior Estado produtor 

com 3.193.731 litros produzidos em 2011 (IBGE, 2010), tendo apresentado taxa 

de crescimento do setor, de 1999 a 2008, de 39% (SEBRAE, 2010). 

Goiás foi responsável por 8,9% do abate bovino no Brasil em 2010, 

com 2.612.313 cabeças (SEPIN, 2012). Em 2010, no Brasil, foram abatidas 

29.265 milhões de cabeças de bovinos, representando crescimento de 4,3% em 

relação ao ano anterior. No acumulado do ano, a região Centro-Oeste respondeu 

por 34,7% do abate de bovinos (IBGE, 2011). 

Em 2011, o Brasil exportou 1.097.310 de toneladas de carne in natura, 

industrializada, tripas, miúdos e outras (US$ 4.899/Ton). Das 1.948 fazendas 

credenciadas a exportar para a União Europeia, 452 são goianas (ABIEC, 2012). 
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Nos últimos dez anos a economia goiana apresentou crescimento de 

56,4% enquanto a média nacional foi de 42,8%. O expressivo resultado se deve à 

evolução do agronegócio goiano, do comércio e também do crescimento e da 

diversificação do setor industrial (SEPIN, 2012). 

Apesar da elevada e crescente competitividade no setor de carne 

bovina no Brasil, as barreiras sanitárias e tarifárias impostas por países 

importadores revelam ser impeditivas ou restritivas à entrada do produto para 

regiões pertencentes à Comunidade Europeia (EU), Acordo de Livre Comércio da 

América do Norte (Nafta), Comunidades dos Estados Independentes (CEI), 

República Popular da China (RPC) e Japão (RUBIN et al., 2008).  

Entre as condutas para manter a produtividade, a rastreabilidade tem 

relevante importância, incluindo os registros do rebanho e especialmente o 

controle dos dados sanitários, como vacinações, tratamentos e programas 

sanitários, que são essenciais para manter e alavancar a competitividade do 

mercado (BRANDÃO et al., 2007). Portanto, a relação de sanidade e 

produtividade dos rebanhos é um ponto crucial para a bovinocultura e 

principalmente para o mercado exportador, além da importância econômica das 

enfermidades neurológicas de ruminantes. 

Os herpesvírus bovinos tipos 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5), e seus 

respectivos subtipos, destacam-se entre os patógenos de bovinos pelo impacto 

econômico causado por perdas produtivas e reprodutivas (KIRKBRIDE, 1992; 

JUNQUEIRA & ALFIEREI, 2006; RUFINO et al., 2006), assim como os quadros 

de neuropatias em bovinos jovens causados pelo BoHV-5, devido às perdas 

econômicas e, também pela similaridade com encelopatias bovinas com potencial 

zoonótico como a raiva e a encefalopatia espongiforme bovina (EEB)(FACURY 

FILHO et al., 2005). 

Os herpesvírus apresentam a capacidade ímpar de se manter latentes 

em neurônios sensoriais após a infecção aguda, sendo esta uma importante 

característica biológica. Por isso pode ocorrer, de forma silenciosa, a persistência 

e disseminação do agente no rebanho. Fatores estressantes podem induzir a 

reativação viral pós latência com eliminação viral (SILVA et al., 1998; CARON, et 

al., 2002). 
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Os subtipos de BoHV-1 e BoHV-5 têm sido associados à diferentes 

formas clínicas. Assim, o BoHV-1.1 é associado à doença respiratória, 

abortamento e conjuntivite; o BoHV-1.2a é relacionado a lesões genitais, infecção 

fetal seguida de abortamento e doença respiratória (MILLER et al., 1991); e o 

BoHV-1.2b com doença respiratória leve e lesões genitais, aparentemente sem 

relação com abortamento (WHETSTONE et al., 1989). O BoHV-5 está associado 

à meningoencefalite não supurativa, fatal em animais jovens (BULACH & 

STUDDERT, 1990). No entanto, vários estudos demonstram que o BoHV-1 e o 

BoHV-5 não estão associados estritamente as suas respectivas síndromes 

clínicas (SPILKI et al., 2005; SILVA et al., 2007a). 

O conhecimento da epidemiologia molecular desses vírus e a 

determinação da ocorrência tipo-específica dessas infecções se faz necessária 

para a delimitação mais precisa das manifestações clínicas associadas a cada 

agente e para o estabelecimento de alternativas de controle e erradicação dessa 

infecção. A disponibilidade de técnicas específicas para a diferenciação entre os 

tipos e subtipos do BoHV é importante para o diagnóstico eficaz e adoção de 

medidas de controle (SILVA et al., 2007a). Os subtipos do BoHV-1 e BoHV-5 têm 

sido associados a diferentes formas clínicas. Assim, o BoHV-1.1 é associado à 

doença respiratória, abortamento e conjuntivite; o BoHV-1.2a é relacionado a 

lesões genitais, infecção fetal seguida de abortamento e doença respiratória 

(MILLER et al., 1991); e o BoHV-1.2b com doença respiratória leve e lesões 

genitais, aparentemente sem relação com abortamento (WHETSTONE et al., 

1989). O BoHV-5 está associado à meningoencefalite não supurativa, fatal em 

animais jovens (BULACH & STUDDERT, 1990). No entanto, vários autores 

demonstraram que o BoHV-1 e o BoHV-5 não estão associados estritamente às 

suas respectivas síndromes clínicas (SPILKI et al., 2005; SILVA et al., 2007a). 

O conhecimento da epidemiologia molecular desses vírus e a 

determinação da ocorrência tipo-específica dessas infecções se faz necessária 

para a delimitação mais precisa das manifestações clínicas associadas à cada 

agente, bem como para o estabelecimento de alternativas de controle e 

erradicação dessa infecção. A disponibilidade de técnicas específicas para a 

diferenciação entre os tipos e subtipos do BoHV é importante para o diagnóstico 

mais eficaz e adoção de medidas de controle (SILVA et al., 2007a). 
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Estudos sorológicos para BoHV foram realizados em diferentes 

Estados brasileiros, incluindo MS, RS, PR, PA, RJ e MG, (LOVATO et al., 1995; 

VIDOR et al., 1995; RICHTZENHAIN et al., 1999; MÉDICI et al., 2000; ROCHA et 

al., 2001; MELO et al., 2002; BARBOSA et al., 2005; DIAS et al., 2008), 

entretanto, na literatura disponível, apenas um trabalho caracteriza, em termos 

sorológicos e moleculares, amostras de BoHV isoladas no Brasil. Utilizando painel 

de anticorpos monoclonais foi demonstrada a diferença entre BoHV-1 e BoHV-5 e 

a caracterização dos subtipos foi realizada pela análise de restrição por 

endonucleases (REA) (D’ARCE et al., 2002). A reação em cadeia pela polimerase 

(PCR) tem sido utilizada para diferenciar BoHV-1 e BoHV-5, conforme CLAUS et 

al. (2005) por PCR multiplex e CAMPOS et al. (2009) por nested PCR. 

Além das perdas diretas ocasionadas nos rebanhos infectados com 

BoHV-1 e BoHV-5, esses patógenos estão associados às restrições ao comércio 

internacional de animais vivos, sêmen, embriões e produtos de biotecnologia, 

previstas no Código Internacional de Saúde Animal (OIE, 2008). 

Considerando as perdas econômicas causadas em rebanhos com 

BoHV-1 e BoHV-5, assim como a possibilidade de embargo comercial pela 

presença destes patógenos e a importância econômica da bovinocultura no 

Estado de Goiás, destaca-se a relevância da identificação e caracterização 

desses agentes no rebanho bovino goiano. Dessa forma este estudo teve como 

objetivo detectar BoHV-1 e BoHV-5 em amostras de secreção nasal, secreção 

vaginal e sêmen de bovinos do Estado de Goiás, bem como proceder a 

caracterização molecular dos vírus detectados nestas amostras, contribuindo para 

o conhecimento dessa enfermidade no Brasil. 

 

 

2 HERPESVÍRUS BOVINO 

 

2.1 Propriedades Gerais 

 

Os herpesvírus pertencem à ordem Herpesvirales com mais de 200 

vírus infectando as mais variadas espécies, constituída por três famílias: 

Alloherpesviridae, com vírus de peixes e anfíbios; Malocoherpesviridae, com o 
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vírus do molusco; e Herpesviridae, com vírus de mamíferos, aves e répteis. A 

Família Herpesviridae é dividida em três subfamílias: Alphaherpesvirinae, 

Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae (DAVISON et al., 2009).  

Os herpesvírus bovino (BoHV) pertencem à subfamília 

Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus (ICTV, 2011). Possuem como 

característica um ciclo de replicação curto com rápida disseminação em cultivo 

celular e destruição eficiente das células (FRANCO et al., 2012). As partículas são 

esféricas a pleomórficas, com diâmetro entre 120 a 200 nm (DAVISON et al., 

2009). Possuem nucleocapsídeo icosaédrico com diâmetro que pode variar de 

100 a 110nm formado por 162 capsômeros, uma zona proteica denominada 

tegumento (SCHWYZER & ACKERMANN, 1996), que apresenta pelo menos oito 

tipos de proteínas, sendo que a VP16 e a VHS estão envolvidas na replicação 

viral (FRANCO et al., 2012). Apresentam envelope lipoproteico contendo dez 

glicoproteínas que possuem diferentes propriedades antigênicas (SCHWYZER & 

ACKERMANN, 1996) e ação na replicação viral, como na ligação viral à célula 

hospedeira, fusão e penetração, mas também algumas são não essenciais à 

replicação (FRANCO et al., 2012).  

O genoma é constituído de DNA de dupla fita linear sendo o BoHV-1 

com aproximadamente 136 quilopares de bases (Kpb) (SCHWYZER & 

ACKERMANN, 1996), enquanto o genoma do BoHV-5 possui 138,4 kpb 

(DELHON et al., 2003; DEL MÉDICO ZAJAC et al., 2010). Os herpesvírus são 

classificados em seis grupos de acordo com o conteúdo de G+C e pela presença 

de sequências repetidas. Os BoHV-1 e BoHV-5 estão no grupo D, que apresenta 

duas sequências únicas, a UL (sequência longa) e a US (sequência curta). A US 

é flanqueada por duas sequências invertidas (IR - internal repeat) e repetidas (TR 

- terminal repeat) (ROIZMANN & KNIPE, 2001), o BoHV-1 apresenta 

aproximadamente 72% de conteúdo de G+C e o BoHV-5 75% de G+C (DELHON 

et al., 2003). 

BoHV são vírus heterogêneos, não diferenciados entre si 

morfologicamente pela microscopia eletrônica e podem replicar-se em diferentes 

tecidos, como o nervoso, glandular, linfoide e órgãos parenquimatosos 

(CHOWDHURY, 1995). Apresentam cerca de 87% de similaridade nos 

nucleotídeos e 82% de identidade entre os aminoácidos. São codificadas 
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aproximadamente 70 proteínas, das quais dez são glicosiladas (DELHON et al., 

2003). Dentre as proteínas estruturais destacam-se as glicoproteínas 

denominadas gB, gC e gD, que possuem grande potencial imunogênico e 

permitem a diferenciação entre os tipos (CHOWDHURY, 1995).  

A gC, também chamada de UL44 (DELHON et al., 2003), é 

considerada a mais imunogênica e está relacionada com a adsorção viral. É a 

proteína que apresenta menor similaridade entre as amostras virais, permitindo a 

diferenciação dos isolados de BoHV (CHOWDHURY, 1995). Para o BoHV-1 o 

gene da gC codifica 508 resíduos de aminoácidos, enquanto que no BoHV-5 

codifica 486 aminoácidos, apresentando baixa identidade de aminoácidos (75%) 

com maior variação na porção NH2 terminal (DELHON et al., 2003). A avaliação 

genômica de 45 isolados de BoHV-1 e BoHV-5, realizada por análise molecular 

da região 3’ da gC, confirma a utilização desta para a diferenciação entre os 

grupos e subgrupos de BoHV, assim como para a análise da evolução viral 

(TRAESEL et al., 2013). 

As proteínas gB e gD, além da capacidade imunogênica, estão 

relacionadas com a adsorção, fusão e penetração da partícula viral às células 

alvo (VAN DRUNEN LITTLELK van den HURK et al., 1990; FEHLER et al., 1992; 

BABUIK et al., 1996).  

Há ainda outras sete glicoproteínas, gE, gI, gM, gN, gH, gL, gK, sendo 

a gE considerada não essencial para a replicação viral (SCHWYZER & 

ACKERMANN, 1996), mas importante para o transporte anterógrado do vírus pela 

via olfatória e para a neurovirulência (CHOWDHURY et al., 2000). A gE também 

tem sido utilizada na produção de vacinas diferenciais produzidas a partir de sua 

deleção, produzindo as vacinas diferenciais (DIVA) (VAN ENGELENBURG et al., 

1994; FRANCO et al., 2002; THIRY et al., 2006; FRANCO et al., 2007, SILVA et 

al., 2009, BRUM et al., 2010; SILVA et al., 2010a, ANZILIERO et al., 2011).  

O gene Us9 (proteína viral do tegumento) (DELHON et al., 2003) do 

BoHV-1 difere significativamente da região Us9 do BoHV-5 (CHOWDHURY et al., 

2000), que é essencial para a disseminação anterógrada do vírus da mucosa 

olfatória para o bulbo (CHOWDHURY et al., 2000), mas não determina a 

diferença de neuropatogenicidade entre o BoHV-1 e o BoHV-5 (CHOWDHURY et 

al., 2006). 
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Os BoHV são subdivididos com base em características clínicas, 

genômicas e antigênicas (ENGELS et al., 1981; METZLER et al., 1985). 

Considerando o resultado de perfil de restrição enzimática foi subdividido em 

BoHV-1.1, BoHV-1.2a, BoHV-1.2b  e BoHV-1.3 (WHETSTONE et al., 1989). 

O BoHV-1.3 devido às diferenças clínico epidemiológicas, antigênicas e 

genômicas, apresentando 85% de homologia com o genoma do BoHV-1, foi 

classificado como um novo tipo, o BoHV-5 ( BULACH & STUDDERT, 1990; 

ROIZMANN et al., 1992). Após análise genômica de diferentes amostras por 

perfis de restrição enzimática, foram classificados nos subtipos 5a e 5b (D'OFFAY 

et al., 1993; D’ARCE et al., 2002) e 5na/nb (não a, não b) (D’ARCE et al., 2002).  

As principais diferenças entre o BoHV-1 e BoHV-5 referem-se às 

características clínico-epidemiológicas e ao potencial neurotrópico do BoHV-5. 

Historicamente o BoHV-1 é associado com amostras de doença respiratória e 

genital e o BoHV-5 àquelas causadoras de doença neurológica (DELHON et al., 

2003; DEL MÉDICO ZAJAC et al., 2010). 

O BoHV-1.1 é associado à doença respiratória, rinotraqueíte infecciosa 

bovina (IBR), abortamento e conjuntivite; o BoHV-1.2a, além destes, pode 

também causar doença respiratória, todavia é comumente relacionado à doença 

do trato genital da fêmea, vulvovaginite pustular infecciosa (IPV), infecção fetal e 

abortamento e no macho, balanopostite pustular infecciosa (IPB) (MILLER et al., 

1991). O BoHV-1.2b também é identificado em casos de doença respiratória leve 

e IPV/IPB, mas parece não ter relação com abortamento (WHETSTONE et al., 

1989). A diferença nas manifestações clínicas associadas aos diferentes subtipos 

do BoHV-1 pode estar relacionada à variabilidade no gene da gC (METZLER et 

al., 1985). O BoHV-5 está associado à enfermidade neurológica,  à  

meningoencefalite herpética bovina, e acomete animais de seis a 60 meses de 

idade (SALVADOR et al., 1998). A neurovirulência do BoHV-5 pode variar  

conforme o tipo da amostra viral (CHOWDHURY et al., 2006) e por fatores do 

hospedeiro (idade), incluindo a condição imunológica (DEL MÉDICO ZAJAC et al., 

2010).  
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2.2 Epidemiologia do BoHV no Brasil 

 

O primeiro isolamento do vírus ocorreu nos Estados Unidos, em 1956. 

Apresenta ampla distribuição no mundo, foi erradicado em alguns países 

europeus e em outros há amplo programa de erradicação (FRANCO et al., 2012). 

No Brasil, o BoHV-1 foi primeiramente isolado em um caso de vulvovaginite 

bovina na Bahia (ALICE, 1978) e por MUELLER et al. (1978) a partir do rim de um 

feto bovino proveniente de um matadouro em São Paulo. Posteriormente, foi 

encontrado em rebanhos bovinos de muitos estados (LOVATO et al., 1995; 

VIDOR et al., 1995; RICHTZENHAIN et al., 1999; MÉDICI et al., 2000; ROCHA et 

al., 2001; MELO et al., 2002; BARBOSA et al., 2005; DIAS et al., 2008; OLIVEIRA 

et al., 2009). 

Em Goiás, em estudo realizado por FARIA et al. (2003), foi observado 

índice positividade de 69,4% de touros soropositivos para BoHV-1, demonstrando 

elevada frequência de propriedades positivas na microrregião de Goiânia. 

Segundo VIEIRA et al. (2003), a frequência de soropositivos em 90 rebanhos de 

Goiás foi de 83%, com maiores índices observados em propriedades leiteiras em 

relação àquelas de corte ou mista. BARBOSA et al. (2005), detectaram em Goiás 

soroprevalência de 51,9% para BoHV-1. 

O período de entrada na fase reprodutiva é considerado o principal 

momento para a disseminação do BoHV-1 (LOVATO et al., 1995; MELO et al., 

2002; DIAS et al., 2008). BARBOSA et al. (2005) relataram que em Goiás 56,1% 

de animais com menos de 24 meses de idade já apresentavam a infecção pelo 

BoHV-1. 

A transmissão do BoHV-1 ocorre por contato direto e indireto entre os 

animais, seja por via respiratória, genital e também vertical. A eliminação do vírus 

pode ocorrer por perdigotos através da tosse, espirro, saliva, secreções 

brônquicas, oculares, faringeanas, genitais e pelo sêmen (MURPHY et al., 1999). 

Durante a infecção aguda, o vírus é excretado em grande quantidade por 10 - 16 

dias. Já nos casos de reativação viral após o período de latência, a excreção 

ocorre em menor concentração e por menos tempo, 2 – 10 dias. Apesar disso 

ainda é uma importante forma de transmissão e manutenção do vírus em um 

rebanho (FRANCO et al., 2012; HENZEL, et al., 2008). Além dos bovinos, o 
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BoHV-1 pode causar infecção aguda e latente em ovinos e caprinos, indicando 

estes como fontes potenciais de disseminação. Já houve relato de sorologia 

positiva em ruminantes silvestres e também os bubalinos possuem potencial 

como reservatório do vírus (FRANCO et al., 2012). 

Dados epidemiológicos de morbidade e mortalidade demonstram que 

as infecções causadas pelo BoHV-5 parecem ter relevância somente no 

Hemisfério Sul (Brasil e Argentina). A baixa ocorrência nos países do Hemisfério 

Norte pode estar associada aos extensivos programas de vacinação para BoHV-

1, que confere imunidade cruzada parcial para o BoHV-5 (D’OFFAY et al.,1993). 

O diagnóstico de meningoencefalite pelo BoHV-5 tem aumentado 

consideravelmente no Brasil, com índices de letalidade próximos a 100% em 

bovinos jovens (SALVADOR et al., 1998; COLODEL et al., 2002; ELIAS et al., 

2004; RIET-CORREIA et al., 2006).  

A ocorrência de surtos de meningoencefalite por BoHV-5 está ligada a 

situações de estresse, como desmame, transporte e alteração de alimentação. As 

infecções pelo BoHV-5 possuem morbidade em torno de um a 10% (FRANCO et 

al., 2012). 

Surtos de meningoencefalite pelo BoHV-5 foram diagnosticados 

inicialmente no Rio Grande do Sul, em 1989 (RIET-CORREA et al., 1989; 

WEIBLEN et al., 1989), e desde então a enfermidade tem sido detectada no Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Embora não existam relatos da infecção em outros estados, sugere-se que o 

BoHV-5 seja enzoótico em todo país (RIET-CORREA et al., 1989; SALVADOR et 

al., 1998; COLODEL et al., 2002; GOMES et al., 2002; SOUZA et al., 2002; RIET-

CORREA et al., 2006; FIGUEIREDO, 2009). SILVA et al. (2011) realizaram o 

isolamento e caracterização molecular de BoHV-5 de um caso clínico de bovino 

com doença neurológica no estado de Goiás. 

Estudo recente com amostras de cérebro bovino congelado 

proveniente de animais com histórico de doença neurológica, previamente 

encaminhadas para diagnóstico de Raiva no LABVET (Laboratório de análise e 

Diagnóstico Veterinário - Agência Goiânia de Defesa Agropecuária), detectou por 

PCR multiplex 52,5% de positivos para BoHV-5, 25,4% de coinfecção entre os 

tipos 1 e 5 e apenas 22,0% para BoHV-1. Um percentual de 13,7% dessas 
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amostras era positivo para o vírus da raiva, entretanto, a importância desse 

evento ainda não foi estabelecida (SILVA, 2011). 

A prevalência de infecção pelo BoHV-5 ainda é desconhecida, mas 

devido à extensa reatividade cruzada com o BoHV-1, estima-se que uma 

considerável parcela dos bovinos supostamente infectados pelo tipo 1 possa ser 

positiva para o tipo 5 (ROEHE et al., 1998). Estudos sorológicos e moleculares 

realizados em anos recentes têm apontado para uma maior frequência do BoHV-5 

em relação ao tipo 1 (CAMPOS et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011; SILVA 2011). 

HOLZ et al. (2009), utilizando quatro cepas dos tipos e subtipos do BoHV 

avaliaram 2200 soros de bovinos e identificaram 11,6% de reação tipo-específica 

para BoHV-1 e 10,5% para BoHV-5, e na maioria das amostras (77,7%) houve 

reatividade cruzada para os dois sorotipos. VARELA et al. (2010), em estudo 

testando a sensibilidade do uso de várias cepas de BoHV-1 e 5 na 

soroneutralização, detectaram em 287 soros de bovinos 32% de reatividade para 

BoHV-1 e 5, 3,8% para o BoHV-1 e 0,3% para o BoHV-5. 

A infecção por BoHV-5 ocorre naturalmente em bovinos, mas a 

infecção aguda e latente já foi reproduzida experimentalmente em coelhos e 

ovinos. O vírus é excretado nas secreções nasais até 15 a 18 dias após a 

infecção, com rápida disseminação entre os animais suscetíveis, por contato 

direto ou indireto (SILVA et al., 1999). 

O BoHV-5 tem sido isolado principalmente de casos de doença 

neurológica fatal em bovinos, sobretudo em animais jovens (SALVADOR et al., 

1998; COLODEL et al., 2002). No entanto, o vírus já foi detectado em casos de 

doença respiratória natural (CARRILLO et al., 1983), em tecidos de fetos 

abortados (CARRILLO et al., 1983; METZLER et al., 1986), no baço e pulmão, em 

casos de infecções sistêmicas (SUAREZ et al., 1993) e no sêmen de touros 

saudáveis (SOUZA et al., 2002; ESTEVES et al., 2003; GOMES et al., 2003; 

SILVA et al., 2007a; SILVA et al., 2010b; OLIVEIRA et al., 2011; DIALLO et al., 

2010;RODÍGUEZ et al., 2012). 

O BoHV-5 foi isolado no sêmen fresco e congelado de touros 

saudáveis, onde após a inseminação artificial as fêmeas apresentaram 

vulvovaginite com lesões pustulares compatíveis com as lesões causadas pelo 

BoHV-1 (KIRKLLAND et al., 2009). OLIVEIRA et al. (2011) observaram presença 
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de DNA de BoHV-5 em 76 amostras de sêmen fresco e congelado provenientes 

do Rio Grande do Sul e Goiás. ESTEVES et al. (2012) isolaram e caracterizam o 

BoHV-5 do sêmen de touro infectado naturalmente e sem sinais clínicos. 

 

 

2.3 Patogenia e sinais clínicos 

 

A severidade da doença induzida pelo BoHV-1 e BoHV-5 depende da 

amostra viral, idade e condição imunológica do hospedeiro (DEL MÉDICO ZAJAC 

et al., 2010; FRANCO et al., 2012). A patogenia dos dois vírus é bastante 

semelhante em alguns aspectos. A porta de entrada natural para ambos os vírus 

são as membranas mucosas dos tratos respiratório superior e genital. O vírus 

replica-se nas células epiteliais no local da penetração. Nessa fase ocorre a 

expressão de genes virais, produção de nova progênie e morte celular, resultando 

em necrose e processo de apoptose durante o ciclo de replicação do BoHV-1, 

seguido de disseminação local e sistêmica por viremia, possibilitando a 

transmissão vertical e podendo ocorrer o abortamento. A neuroinvasão inicia-se a 

partir da mucosa orofaríngea, através dos nervos olfatório e trigêmeo, onde a 

latência é estabelecida (MUYLKENS et al., 2007). No entanto, o BoHV-5 não se 

restringe aos gânglios sensoriais, pois também invade o encéfalo, atingindo 

neurônios da ponte e bulbo, seguido por disseminação no cerebelo, ponte e 

córtex cerebral. A principal via de acesso ao sistema nervoso central parece ser a 

via olfatória (SILVA et al., 1999; VOGEL, et al., 2003).  

A replicação viral nos sítios primários da infecção causa lise das 

células e ocorrência de sinais como congestão local, lesões vesiculares ou 

erosivas e aumento da produção de secreção (MURPHY et al., 1999; HENZEL, et 

al., 2008). Os danos causados no epitélio pela replicação do BoHV-1 reduzem a 

depuração da mucosa devido à secreção de muco e atividade ciliar (TIKOO et al., 

1995). Nessa fase há o desenvolvimento dos sinais clínicos e acredita-se que a 

diferença nas manifestações clínicas associadas aos diferentes subtipos do 

BoHV-1 pode estar relacionada à variabilidade no gene da gC (METZLER et al., 

1985).  
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Durante a infecção primária nas células epiteliais o vírus penetra nos 

neurônios sensoriais regionais periféricos e é transportado através do fluxo axonal 

retrógrado para os gânglios regionais (trigêmeo ou sacral) onde o vírus 

estabelece a latência (JONES, 2003). Durante esse período a expressão de 

genes reduz drasticamente quando comparado ao período de lise ou seja de 70 a 

80 genes que são expressos durante a fase de lise para três transcritos durante a 

fase de latência (COFFIN et al., 1995; HOSSAIN et al., 1995). 

Segundo JONES (2003), a infecção latente ocorre em três etapas. A 

primeira é o estabelecimento da latência, que inclui a entrada do genoma viral em 

nervos sensoriais. Nessa fase a expressão de genes virais está praticamente 

extinta, a exceção do “latency-associated transcripts” (LAT) e os transcritos dos 

genes relacionados à latência (LRGT) (DEVIREDDY & JONES, 1998). 

A segunda fase é a manutenção da latência, que pode durar por toda a 

vida do hospedeiro sem que seja possível o isolamento viral nas secreções. Os 

LAT são expressos abundantemente nesse momento. Os produtos dos LRGT 

provavelmente reprimem a expressão dos genes α, que são os primeiros 

transcritos a serem produzidos na replicação viral, que posteriormente são 

traduzidos em proteínas α, induzindo o processo de transcrição dos genes β 

(ROIZMANN & KNIPE, 2001). 

A terceira fase é a reativação viral, iniciada, acredita-se, por 

estimulação externa (estresse e imunossupressão), a qual ativa a expressão de 

genes virais. Existem indícios de que a reativação do vírus pode ocorrer porque a 

presença dos LRGT impede que as células avancem o ciclo celular ou entrem em 

apoptose e tem sido considerada como uma ação preventiva a uma iminente 

apoptose celular (JONES, 2003). 

Ao final do processo de reativação, o virion é transportado através dos 

axônios ao local onde ocorreu a infecção original (JONES, 2003), sem (BELKNAP 

et al., 1994) ou com evidência de sinais clínicos (VOGEL et al., 2003). Essa 

reativação é suficiente para que ocorra excreção viral e possibilidade para 

transmissão (JONES, 2003; DEL MÉDICO ZAJAC et al., 2010). 
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2.3.1 Rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) 

 

Seguindo a inoculação intranasal, a infecção pode ocorrer de forma 

subclínica, leve ou severa. Pode ocorrer febre com temperatura elevada por 

quatro a cinco dias (41ºC), apatia, anorexia, diminuição da produção leiteira, 

sinais respiratórios como, dispneia, taquipneia, rinite, mucosa nasal avermelhada 

(“‘red nose”), tosse, traqueíte com secreção fibrinopurulenta, e descargas nasais 

serosas a mucopurulentas, secreção ocular e conjuntivite uni ou bilateral (SPILKI 

et al., 2004). A inflamação local pode bloquear as vias respiratórias superiores e o 

animal tende a respirar pela boca, produzindo salivação abundante. A mucosa 

nasal pode estar hiperêmica com lesões vesiculares e erosivas, que podem ser 

recobertas com membranas fibrinosas (MUYLKENS, et al., 2007). 

Entre animais jovens, sujeitos a situação de estresse, podem ser 

observados surtos. O BoHV-1 é um dos agentes do complexo doença respiratória 

dos bovinos. Acomete principalmente novilhos submetidos ao estresse do 

desmame, transporte (febre dos transportes) e confinamento. O curso clínico é 

rápido, com recuperação em aproximadamente dez dias se não houver infecções 

secundárias (YATES, 1982). 

Segundo SPILKI et al. (2004), os subtipos BoHV-1.1 e BoHV-2a não 

apresentam diferença significativa em relação aos sinais respiratórios em animais 

infectados com os dois subtipos. SILVA et al. (2007a) observaram perfil de BoHV-

1 em casos de doenças neurológicas, demonstrando ser esse tipo eventualmente 

também responsável pela ocorrência de enfermidade neurológica. 

 

 

2.3.2 Vulvovaginite pustular (IPV) / balanopostite pustular infecciosa (IPB) 

 

A enfermidade genital desenvolvida pela infecção com o BoHV-1 é 

caracterizada por lesões focais. Os animais apresentam as mucosas vaginal e 

prepucial congestas e edemaciadas, com pápulas que evoluem para vesículas e 

pústulas, que podem coalescer e ser recobertas por secreção mucopurulenta 

(VOGEL et al., 2004; KIRKLLAND et al., 2009). Em experimento com BoHV-1.2, 

bezerras apresentaram vulvovaginite no segundo dia após a infecção, 
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caracterizada por congestão, edema da mucosa vulvovestibular e da vagina. Com 

três dias de infecção foram detectadas vesículas com aumento progressivo do 

diâmetro, evoluindo para pústulas. Também havia secreção genital seromucosa a 

mucopurulenta. Maior severidade foi observada entre cinco a oito dias após a 

infecção, declinando a partir de dez dias (HENZEL et al., 2008). 

No pico dos sinais clínicos podem ser observadas fêmeas com a cauda 

erguida, deslocada lateralmente, e com micção frequente e em pequenos jatos. 

Alguns animais apresentam relutância em movimentar-se. A resolução das lesões 

ocorre em torno de 10 dias (HENZEL et al., 2008).  

Touros podem perder a libido, pois a ereção e a ejaculação são 

dolorosas, e apresentam incapacidade temporária de realizar a monta devido à 

aderências (HUCK et al., 1971). Bovinos inoculados com BoHV-1.2 apresentaram 

entre o 3º e o 14º dias pós-inoculação, hiperemia de pênis e prepúcio, vesículas a 

partir do 4º dia, que progressivamente aumentaram de tamanho até formar 

pústulas. As lesões mais severas foram observadas entre o 6º e 8º dias pós-

infecção, sendo observada regressão após o 11º dia. Após a administração de 

dexametasona houve desenvolvimento leve de hiperemia e vesículas na mucosa 

do pênis e prepúcio (VOGEL et al., 2004). 

 

 

2.3.3 Transtornos reprodutivos 

 

Infecção de fêmeas gestantes com BoHV-1.1 ou BoHV-1.2a, 

principalmente no terceiro trimestre da gestação, pode resultar em abortamento. 

Após a infecção local no epitélio nasal ou genital, o vírus faz disseminação 

sistêmica pela corrente sanguínea e pode produzir a infecção fetal (MILLER et al., 

1991). A ocorrência do aborto envolve infecção em células endoteliais vasculares 

em múltiplos tecidos, incluindo a placenta e o cérebro do feto (RODGER et al., 

2007). Alta detecção de carga viral no fígado com severa hepatite necrótica 

multifocal sugere que o fígado seja o primeiro local de replicação no feto e que a 

disseminação ocorra via hematogênica, da placenta para o fígado, pela veia 

umbilical, e posteriormente, via vasos sanguíneos fetais (CROOK et al., 2012). 



15 

 

 

Como já referido, o subtipo BoHV-1.2b parece não apresentar correlação com 

aborto (MILLER et al., 1991).  

A observação de autólise fetal em diferentes níveis indica que a morte 

pode ocorrer em um período de 48 horas a uma semana antes do feto ser 

expelido. Podem ser observadas áreas de necrose multifocal no fígado, rins e 

baço, e também na placenta (KIRKBRIDE, 1992; RODGER et al., 2007). O 

abortamento pode ocorrer entre 15 e 50 dias pós-infecção (dpi) (RODGER et al., 

2007). 

Em rebanhos livres da infecção quando da introdução do agente, até 

25% das fêmeas em gestação podem abortar (FRANCO & ROEHE, 200 FRANCO 

et al., 2012). Em infecção de fêmeas gestantes por BoHV-1 foi observada a 

presença de folículos necróticos, morte embrionária precoce, focos necróticos e 

acúmulos de células mononucleares no corpo lúteo (MILLER & VAN DER 

MAATEN, 1986; KIRKLLAND et al., 2009). Além da ocorrência de abortamento, a 

infecção por BoHV-1 pode induzir repetição de cio, de forma regular ou irregular, 

natimortalidade, mortalidade neonatal e nascimento de animas fracos 

(JUNQUEIRA & ALFIERI, 2006). 

Foi observado que o BoHV-1 inibe a ligação espermatozoide-embrião 

pela interação da gC e gD do vírus com o espermatozoide, mas não há alteração 

acrossomal ou na motilidade espermática (TANGHE et al., 2005). Após a 

remoção da zona pelúcida, o BoHV-1 é capaz de infectar o embrião (VANROOSE 

et al., 1997) e quando há exposição ao BoHV-1 podem ser observadas taxas 

significativamente mais baixas de clivagem e formação de blastocistos 

(VANROOSE et al., 1999). 

O sêmen infectado com BoHV-5 parece não sofrer alterações 

funcionais ou morfológicas, mas o vírus pode ser disseminado por procedimentos 

de biotecnologia reprodutiva (SOUZA et al., 2011). Embriões podem ser 

infectados pelo BoHV-5, no entanto não há comprometimento para o 

desenvolvimento (SILVA-FRADE et al., 2010), assim como não há alteração da 

qualidade e do número de embriões produzidos (BRENNER et al., 2012).  
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2.3.4 Meningoencefalite 

 

Após a penetração por via nasal e replicação na mucosa local, o BoHV-

5 estabelece a infecção com sinais semelhantes àqueles descritos para o BoHV-

1. Posteriormente, por via olfatória, o vírus atinge o sistema nervoso central, 

produzindo a doença neurológica, caracterizada por meningoencefalite (SILVA et 

al., 1999; VOGEL, et al., 2003; ELIAS et al., 2004). A enfermidade pode ocorrer 

de forma isolada ou na forma de surtos, com índices de morbidade entre um e 10 

por cento (FRANCO et al., 2012). Em bovinos jovens, aproximadamente seis 

meses de idade, a infecção é rápida e fatal (SALVADOR et al., 1998), entretanto, 

adultos são menos susceptíveis (DEL MÉDICO ZAJAC et al., 2010). 

Os primeiros sinais clínicos observados são depressão e afastamento 

do rebanho, seguido por acentuada ataxia, hipermetria e andar em círculos, 

aparente cegueira, salivação excessiva, nistagmo, movimentos de propulsão e 

ocasionais convulsões acompanhadas por decúbito temporário, evoluindo para 

decúbito lateral permanente e coma (SALVADOR et al., 1998). Também podem 

ser observados sinais como andar cambaleante, bruxismo, protusão da língua, 

flexionamento do pescoço, opistótono e pressionamento da cabeça contra 

anteparos. O curso clínico pode durar algumas horas ou vários dias, culminando 

com decúbito, convulsões e morte dos animais (RIET-CORREA et al.,  2006). 

Após infecção experimental de bovinos com BoHV-5 apenas quatro morreram 

com sinais neurológicos e três foram sacrificados e, por histopatologia, foi 

observada encefalite nos bovinos sem sinais nervosos (ISERNHAGEN et al., 

2011).  

O BoHV-5 estabelece infecções latentes e a recrudescência clínica 

pode ocorrer após a reativação (SILVA et al., 1999; CARON, et al., 2002; VOGEL, 

et al., 2003). Tanto a reativação natural como a induzida por dexametasona 

podem ser acompanhadas de sinais neurológicos moderados a fatais (CARON, et 

al., 2002). 
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2.4 Métodos complementares de diagnóstico 

 

O diagnóstico laboratorial deve ser utilizado na confirmação de 

suspeitas de infecção por BoHV. Nos casos de infecção aguda pelo BoHV-1 

devem ser utilizadas técnicas para a detecção do vírus, antígenos ou DNA e para 

detecção de infecção latente e anticorpos. As amostras utilizadas para o 

diagnóstico são o soro, para testes sorológicos; e, para as técnicas de pesquisa 

do vírus, antígeno viral ou DNA, podem ser utilizadas secreções nasais, oculares 

ou genitais, sêmen, fragmentos de pulmão, traqueia, tecidos fetais (timo, baço, 

pulmão, cérebro) e a placenta. Nos casos de BoHV-5, as amostras para a 

detecção viral ante-mortem são as secreções nasais e no post-mortem o cérebro 

(FRANCO et al., 2012).  

Rotineiramente o diagnóstico das encefalopatias bovinas é realizado no 

período post-mortem, mas devido à necessidade de diagnóstico diferencial entre 

as encefalopatias bovinas, como a raiva, a poliencefalomalacea (PEM) e a  

encefalopatia espongiforme bovina (BSE), é importante que seja realizado o 

diagnóstico ante-mortem. Utilizando o líquido cefalorraquidiano (LCR) foi possível 

a detecção do DNA viral do BoHV-5, podendo esta representar uma forma para o 

diagnóstico prévio do BoHV-5 em casos de encefalopatias (LUNARDI et al., 2009; 

ISERNHAGEN et al., 2011). 

 

 

2.4.1 Isolamento viral 

 

Muitos vírus, quando infectam as células, promovem sua destruição e  

infectam novas células, produzindo mais alterações e possibilitando a 

visualização dessas alterações, os chamados efeitos citopáticos (ECP) (FLORES 

& CARGNELUTTI, 2012). O isolamento viral em cultivo celular (ICC) é o método 

que possibilita essa visualização, sendo ainda indispensável para a obtenção dos 

agentes virais oriundos de espécimes clínicos. É um dos métodos mais sensíveis 

de detecção viral. Disponibiliza o agente para estudos posteriores e tem 

implementação e execução relativamente simples (OGILVIE, 2001; KENNEDY, 

2005). Entretanto, é um método moroso, podendo levar de uma a três semanas 
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para uma resposta conclusiva, sendo esta a principal restrição em comparação 

aos outros métodos. Além disso, somente detecta vírus viáveis. Podem ocorrer 

contaminações bacterianas, fúngicas ou até mesmo vírus adventícios (KENNEDY, 

2005).  

Para o isolamento de BoHV-1 e BoHV-5 as linhagens celulares mais 

utilizadas são MDBK (“Madin-Darby bovine kidney”) e CRIB (clone celular de 

MDBK resistente a infecção por BVDV) (BRUM & WEIBLEN, 2012). Os ECP que 

poderão ser observados nas inoculações de BoHV são desorganização nuclear, 

arredondamento e desprendimento celular; formação de focos infecciosos com o 

aspecto de “cachos de uva” e lise (WEIBLEN et al., 1992; BRUM & WEIBLEN, 

2012). 

 

 

2.4.2 Detecção de antígenos virais 

 

A identificação do agente viral pode ser realizada por técnicas como 

imunofluorescência (IFA), imunoperoxidase (IPX) e ensaio imunoenzimático (EIE) 

para a detecção de antígenos virais (ROEHE et al., 1997b; ESTEVES et al., 

2012). A detecção pode ser realizada de forma direta em esfregaços celulares, 

tecidos frescos, congelados ou incluídos em parafina, ou após o isolamento em 

cultivo celular. Essas reações baseiam-se na reação de anticorpos específicos 

com o antígeno nas amostras suspeitas. A IFA é uma técnica simples e muito 

utilizada em virologia para a identificação viral, tendo como desvantagem a 

necessidade de microscópio de luz ultravioleta (UV), o que não é necessário na 

IPX, onde a detecção dos antígenos ocorre por reação enzimática, e pode ser 

visualizada sob microscopia ótica de campo claro. Já para a leitura de EIE é 

necessário o uso de um fotocolorímetro (BRUM & WEIBLEN, 2012). 

 

 

2.4.3 Métodos moleculares  

 

As técnicas moleculares têm como vantagens a análise de uma ampla 

variedade de amostras biológicas e a utilização de partículas não infectantes, com 
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elevada sensibilidade e especificidade. A detecção do DNA viral do BoHV-1 e 

BoHV-5 vem sendo realizada de PCR (ROCHA, et al., 1998; ALEGRE et al., 

2001; MEYER et al., 2003; CLAUS et al., 2005; SILVA et al., 2007a; ESTEVES et 

al., 2008; CAMPOS et al., 2009), com diversos tipos de amostras e para a 

pesquisa de diferentes regiões do genoma do BoHV-1 e BoHV-5 (Quadro 1). 

 

QUADRO 1 - Referências de PCR utilizada para a detecção de diferentes porções 

do BoHV-1 e 5 em diversos tipos de amostra. 

Autor Amostra Primers 
Produto 

esperado 

ROCHA et al. (1998) Sêmen 

Detecção da gI BoHV-1 
 

Sequência externa 
PF: CACGGACCTGGTGGACAAGAAG 
PR: CTACCGTCACGTGAGTGGTACG 
 

Sequência interna 
PF: AGCCGAGTACCTGCGCAG 
PR: AGCCCTCGATCTGCTGGA 

 
468pb 

 
 

344pb 
 

ALEGRE et al. (2001) 
Sêmen 

Suabe nasal 
Cérebro 

Detecção da TK BoHV-1 
PF:AGACCCCAGTTGTGATGAATGC 
PR: CGCACCCGCTCTCAATCTT 
 

Detecção da gD BoHV-5 
PF: GCCCGCAGTTTCCCCTACC 
PR: CGCACCCGCTCTCAATCTT 

183 bp 
 
 

564 bp 

CLAUS et al. ( 2005) 

Cérebro 
Suabe 
vaginal 
Tecidos 
fetais 

Detecção gC BoHV-1 e BoHV- 5 
 

PF B1: CAACCGAGACGGAAAGCTCC 
PF B5: CGGACGAGACGCCCTTGG 
PR B com: AGTGCAAGTACAGCGGCTCG 

354pb  
BoHV-1 

 
159pb  

BoHV-5 

SILVA et al. (2007a) 

Isolados 
amplificados 
em cultivo 

celular 

Detecção gC BoHV-1 e BoHV-5 
 

PF: GCGGGGGCTCGCCGAGGA 
PR: GGGAGCGCACGGTCAGGGGC 

653 pb  
BoHV-1 

 
589 pb  
BoHV-5 

ESTEVES et al. (2008) 

Isolados 
amplificados 
em cultivo 

celular 

Detecção região carboxiterminal  gC  
 

PF: CGGCCACGACGCTGACGA 
PR: CGCCGCCGAGTACTACCC 

575 pb  
BoHV-1 

 
572 pb  
BoHV-5 

CAMPOS et al., (2009) 
Gânglio 
trigêmeo 

Detecção região carboxiterminal  gC  
 

BoHV-1 
PF: CTAACATGGAGCGCCGCTT 
PR: CGGGGCGATGCCGTC 
 

BoHV-5 
PF: GTGGAGCGCCGCTTCGC 

161 pb  
BoHV-1 

 
 

236 pb  
BoHV-5 
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PR: TATCGCGGAGAGCAGGCG 

O método para a amplificação in vitro de segmentos de DNA é 

considerado adequado para a caracterização de ácidos nucléicos, principalmente 

por sua sensibilidade e especificidade (SCHAEFER, 2006; COSTA et al., 2008). 

Permite a detecção de quantidades mínimas do material genético do agente, pode 

ser aplicado em qualquer material clínico ou em tecidos incluídos em parafina. 

Também apresenta como vantagem a rapidez, universalidade de agentes ou 

reagentes, capacidade de detecção com vírus inviáveis e pode ser adaptado para 

a detecção de subtipos virais na mesma reação (FLORES & CARGNELUTTI, 

2012). 

Outra vantagem da PCR é que não há necessidade de isolar 

previamente o fragmento a ser amplificado, basta conhecer as extremidades da 

sequência desejada e escolher os primers adequados (MALAJOVICH, 2004). 

Uma variação da técnica, a PCR multiplex, foi desenvolvida para a amplificação 

de múltiplos modelos na mesma reação, permitindo a pesquisa de mais de um 

subtipo ou de organismos diferentes, como é o caso dos trabalhos de ALEGRE et 

al. (2001) e CLAUS et al. (2005), desenvolvidos para a detecção de BoHV-1 e 

BoHV-5. As principais vantagens dessa técnica são a redução do tempo de 

análise e, principalmente, do custo, o que torna a técnica mais acessível. 

A nested PCR é uma variação da técnica que permite reduzir ou 

eliminar produtos da PCR não desejados, aumentando a sensibilidade e 

especificidade da reação (SCHAEFER, 2006). É realizada a primeira reação com 

um par de primers para a amplificação da região de interesse, chamados primers 

externos. Após, é realizada nova reação, com o produto do primeiro ciclo como 

molde, empregando um par de primers complementares à sequência interna 

amplificada na primeira reação (COSTA et al., 2008). Isso permite que produtos 

espúrios, com sequências internas irrelevantes, sejam retirados no segundo ciclo 

(SCHAEFER, 2006). 

A técnica de análise de restrição enzimática (REA) vem sendo utilizada 

na caracterização de DNA viral. Os produtos originados após a restrição 
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enzimática são fragmentos do DNA viral com diferentes tamanhos, possibilitando 

a diferenciação entre os subtipos de um vírus que apresentam diferenças na 

sequência do DNA (SCHAEFER, 2006; COSTA et al., 2008; BRUM & WEIBLEN 

2012). Diferentes enzimas produzirão diferentes padrões de fragmentos de 

digestão, a partir da mesma amostra de DNA genômico, tipos ou subtipos virais 

podem ser diferenciados com o uso de única enzima. Com a enzima BamHI, por 

exemplo, é possível fazer a diferenciação entre o BoHV-1 e BoHV-5. Essa enzima 

cliva o BoHV-1 em nove sítios e o BoHV-5 em 16 locais (BRUM & WEIBLEN, 

2012). D’ARCE et al. (2002), utilizaram as enzimas BstEII, HindIII, BanHI, EcoRI e 

PstI, observou que a enzima HindIII foi capaz de subtipificar o BoHV-1 em 

BoHV1.1, 1.2a e 1.2b, e a BstEII diferenciou BoHV-5 nos subtipos 5a, 5b e 

5na/nb.  

A técnica de sequenciamento genômico tornou-se uma importante 

ferramenta na caracterização viral, particularmente nos protocolos baseados na 

amplificação de ácido nucleico via PCR. O sequenciamento pode ser do genoma 

inteiro ou apenas de fragmentos, especialmente aqueles que melhor caracterizam 

uma amostra viral. Na Medicina Veterinária o sequenciamento parcial tem sido 

usado para detectar mutações nos agentes virais (MURPHY, et al., 1999). 

As amostras de ambos os vírus BoHV-1 e BoHV-5 disponíveis no 

banco de dados do “National Center for Biotechnology Information - NCBI”, 

número de acesso AJ004801 e NC 005261.2, respectivamente (NCBI; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov; SCHWYZER & ACKERMANN, 1996; DELHON et al., 

2003) foram sequenciadas, assim como inúmeros estudos têm caracterizado 

diferentes porções de genes que codificam proteínas virais (LEUNG-TACK et al., 

1994; ABDELMAGID, et al., 1995; CHOWDHURY et al., 1995; SIMARD et al., 

1995; MEYER et al., 1997; MEYER et al., 1999; CHOWDHURY et al., 2000; 

ESTEVES et al., 2008; TRAESEL et al., 2013). Entre as proteínas que mais têm 

sido alvo de sequenciamento está a gC, que é a proteína que mais demonstrou 

mutações, especialmente na porção carboxiterminal. Análise dos produtos dessa 

região sequenciada tem permitido a construção de dendrogramas que enquadram 

as amostras em diferentes clusters genômicos e permitem inferir sobre evolução 

das amostras virais (SILVA et al., 2007c; ESTEVES et al., 2008; MAIDANA et al., 

2011; TRAESEL et al., 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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2.4.4 Métodos sorológicos  

 

A detecção de anticorpos para agentes que estabelecem infecções 

persistentes, como é o caso dos herpesvírus, indica a condição de portador, pode 

ser utilizada para a detecção individual ou condição da situação do rebanho em 

estudos epidemiológicos para monitoramento de rebanhos. São comumente 

utilizadas na virologia veterinária a soroneutralização (SN) e também o EIE. 

(FLORES & CARGNELUTTI, 2012). Uma das aplicações da sorologia é a forma 

de sorologia pareada, que pode ser utilizada no diagnóstico de infecção aguda, 

coletando-se uma amostra na fase aguda e outra na fase de convalescença. Se 

houver soroconversão na segunda amostra, com título de anticorpos maior ou 

igual a quatro vezes o título de anticorpos da primeira amostra, é um indicativo de 

que a enfermidade foi causada pelo agente pesquisado. A soroconverão também 

pode ser indicativa da reativação de vírus latente no organismo, como os BoHVs. 

Com a reativação viral após período de latência ocorre nova estimulação do 

sistema imune, elevando o título de anticorpos (OIE, 2009; FLORES & 

CARGNELUTTI, 2012).  

Para a caracterização viral podem ser utilizadas técnicas sorológicas 

com anticorpos monoclonais (mAbs), que permitem a diferenciação entre 

amostras de BoHV-1 e BoHV-5 (ROEHE et al., 1997a; D’ARCE et al., 2002; 

SOUZA et al., 2002). 

 

 

2.4.5  Diagnóstico anatomopatológico 

 

Nos casos de meningoencefalite por BoHV-5 os achados de necrópsia são 

variáveis ou não ocorrem. Quando presentes, se caracterizam por hiperemia das 

leptomeninges, aumento do líquido cefalorraquidiano e hemorragia submeníngea. 

Áreas de malácia, localizadas principalmente no córtex, são um achado relevante 
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(ELIAS et al., 2004). A histopatologia e imunoistoquímica são utilizadas para o 

diagnóstico post-mortem do BoHV-5 (RISSI et al., 2007), e as lesões se 

caracterizam por poliencefalomalácia no córtex cerebral, tálamo e núcleos da 

base, encefalite e meningite não supurativa, com manguitos perivasculares de 

células mononucleares e corpúsculos de inclusão intranucleares eosinofílicos em 

astrócitos e neurônios (RIET-CORREA et al., 1989; SALVADOR et al., 1998; 

RIET-CORREA et al., 2006).  

É importante fazer o diagnóstico diferencial de raiva, a qual pode resultar 

em hiperemia de meninges e alterações secundárias ao compromentimento 

neurológico, como broncopneumonia por aspiração e distensão da bexiga (RISSI 

et al., 2007). Ainda no caso de raiva, as principais lesões são manguitos 

perivasculares, infiltrados inflamatórios nas meninges, corpúsculos de Negri 

intracitoplasmáticos e eosinofílicos em neurônios, hemorragia, microgliose, 

neuroniofagia e satelitose (LANGOHR et al., 2003; LIMA et al., 2005; PEDROSO 

et al., 2009).  

A encefalopatia espongiforme bovina (BSE) é uma doença que deve ser 

considerada no diagnóstico diferencial. Não há alterações macroscópicas 

diretamente relacionadas à enfermidade, porém as lesões histológicas são 

características. A presença de vacúolos no neurópilo e no pericário dos neurônios 

são critérios para o diagnóstico de BSE ao exame histológico (BARROS et al., 

2006) 

Pesquisadores brasileiros realizaram a otimização da técnica de 

imunohistoquímica para a detecção de BoHV-5 em tecidos fixados em formol 

(HÜBNER et al., 2005). Neste estudo os antígenos virais foram detectados em 

neurônios, células gliais e células mononucleares do infiltrado perivascular. 

 

 

2.5 Medidas de controle 

 

O controle das infecções por BoHV pode ser realizado de diferentes 

formas, variando principalmente com a prevalência da infecção na propriedade e 

com a ocorrência ou não de manifestações associadas com as infecções do 

BoHV. Como não há tratamento e a infecção é persistente nos rebanhos devido à 
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presença dos animais com infecção latente, medidas de controle são necessárias 

para diminuir a incidência da infecção nos animais susceptíveis dentro do 

rebanho. Dentre as medidas de controle destaca-se o uso de vacinas (FRANCO 

et al., 2012). As vacinas que estão disponíveis atualmente diminuem a severidade 

dos sinais clínicos e a eliminação viral, diminuindo com isso a incidência e as 

perdas reprodutivas nos rebanhos infectados. Entretanto, não impedem a 

infecção por vírus de campo, sendo possível animais vacinados tornarem-se 

latentemente infectados (van DRUNEN LITTEL-van den HURK, 2006). 

GUNGOR & OZKUL (2007) observaram soroconversão de 96,5% nos 

animais soronegativos, quatro meses após a introdução da infecção, em rebanhos 

leiteiros sem vacinação. Esse estudo permitiu avaliar a dinâmica da disseminação 

em rebanhos infectados e confirmou a necessidade da adoção de medidas de 

controle. 

A aquisição de animais é um dos principais fatores de risco para 

introdução do vírus no rebanho. Assim, a introdução de novos animais ao rebanho 

deve ser acompanhada ou seguida de certificado negativo dos animais e 

realização de quarentena para evitar o contato direto e indireto (BOELAERT et al., 

2005). Já BARBOSA et al. (2005), em estudo em Goiás avaliando fatores como 

idade, tipo de criação, ordenha, uso de inseminação, presença de outros animais 

domésticos e silvestres e compra de reprodutores, determinaram apenas a idade 

como fator de risco. Essa ausência de fatores de risco foi creditada ao elevado 

índice de animais reagentes. 

DIAS et al. (2008) observaram que o manejo das propriedades é um 

dos grandes fatores de risco para o controle ou para a disseminação. Dentre os 

diversos fatores analisados, a idade (acima de 24 meses), compra de 

reprodutores, intercâmbio entre propriedades e presença de animais silvestres 

(cervídeos) foram os que demonstraram ter potencial de risco para a 

disseminação, devendo estes fatores ser bem avaliados em programas de 

controle e erradicação do BoHV. 

As medidas de controle podem ser divididas em dois grupos, de acordo 

com o índice de ocorrência da infecção. Para rebanhos com elevado número de 

animais soropositivos, com evidência de infecção em sistemas de recria e 

confinamento, e propriedades de compra e venda (animais de várias origens) é 
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recomendada a vacinação contínua e regular para diminuir a circulação viral e 

ocorrência de novos casos. Por outro lado, para rebanhos de baixo risco, ou seja, 

sem enfermidade ou com sorologia negativa, é recomendável a implementação 

de medidas de biosseguridade com a finalidade de evitar a entrada do agente, 

com teste e descarte de reagentes antes da introdução no rebanho, assim como 

testes periódicos no rebanho para verificar e eliminar possíveis animais positivos 

(FRANCO et al., 2012). 

A manutenção de rebanhos livres de BoHV é possível com medidas 

simples, como a utilização de sêmen livre de BoHV-1, realização de quarentena e 

exames sorológicos no ingresso de animais associada à eliminação de animais 

sororeagentes. Isso foi comprovado por DEL FAVA et al. (1998) que realizaram a 

erradicação do BoHV-1 de rebanho leiteiro com 15,6% de positivos. Todavia essa 

prática é possível apenas para rebanhos onde a frequência é baixa. 

Touros positivos devem ser eliminados e somente deve ser utilizado 

sêmen com certificação de livre para BoHV. A eliminação de vírus em touros 

soronegativos para herpesvírus já foi observada. Dessa forma, o diagnóstico de 

positividade para a infecção através de testes que comprovem a negatividade do 

sêmen para BoHV, como isolamento ou PCR, deve ser feito mesmo em animais 

que não apresentem anticorpos detectáveis por técnicas sorológicas (ROCHA et 

al., 1999).  

Vacas vazias soropositivas devem ser descartadas imediatamente 

após o diagnóstico. Já as fêmeas prenhes positivas devem ser mantidas 

separadas e eliminadas após o parto. Seus bezerros devem ser mantidos 

separados até os seis meses de idade, período necessário para a eliminação dos 

anticorpos maternos, quando então devem ser testados e os soropositivos 

eliminados. Após a eliminação gradativa dos reagentes o rebanho deve ser 

mantido sob controle e ser testado trimestralmente para detecção e eliminação de 

possíveis positivos (DEL FAVA et al., 1998).   

 

 

2.5.1 Vacinas 
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Existem atualmente no Brasil diversos tipos de vacinas para o controle 

de BoHV-1, inativadas, atenuadas convencionais e atenuadas mutantes 

temperatura-sensíveis (TS). Apesar de ainda não existirem vacinas específicas 

para o BoHV-5, as vacinas contra o BoHV-1 podem conferir proteção cruzada 

para o BoHV-5 (PETZHOLD et al., 2001). Todavia, segundo VOGEL et al. (2002), 

as vacinas comerciais disponíveis no mercado brasileiro necessitam da inclusão 

de antígenos do BoHV-5 para ampliar o grau de espectro da resposta imunológica 

contra esse vírus. 

Vacinas inativadas são obtidas a partir do vírus original, são inativadas 

por métodos físicos ou químicos e induzem principalmente a imunidade humoral, 

pela falta de capacidade de replicação nas células do hospedeiro. São 

consideradas menos efetivas que as vacinas vivas atenuadas, necessitam de 

mais de uma dose, mas são mais seguras devido à impossibilidade de replicação 

do vírus vacinal no hospedeiro. Além de não apresentarem risco de reversão da 

virulência ou recombinação genética (van DRUNEN LITTEL-van den HURK et al., 

1993; CANAL & VAZ, 2012), também não induzem latência, apesar de não 

impedirem uma posterior infecção de vírus de campo e subsequente latência (van 

DRUNEN LITTEL-van den HURK, 2006). A utilização de vacina inativada é 

considerada segura para fêmeas em gestação (van DRUNEN LITTEL-van den 

HURK et al., 1993). ZIMMERMANN et al. (2007) observaram que quando 

realizado desafio de animais vacinados com esse tipo de vacina, em animais com 

aproximadamente 180 dias de gestação, houve proteção ao aborto em 85,7% das 

gestações. 

Em estudo realizado com seis vacinas comerciais inativadas contra o 

BoHV-1 disponíveis no Brasil, os autores concluíram que apenas duas das seis 

vacinas analisadas induziram títulos de anticorpos satisfatórios contra o BoHV-1 e 

BoHV-5. Os autores propuseram a necessidade de aperfeiçoar a 

imunogenicidade das vacinas disponíveis, assim como reavaliar os critérios de 

avaliação, licenciamento e importação de vacinas (SILVA e al., 2007b). KAMARAJ 

et al., (2009), testando eficiência de vacinas inativas com adjuvante oleoso 

(Montanide) e hidróxido de alumínio (Algel), observaram que em ambas as 

vacinas, após 180 dias da vacinação, os títulos de anticorpos induzidos medidos 
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por EIE foram considerados satisfatórios, não havendo diferença na titulação e 

tempo de proteção entre os dois tipos de adjuvantes. 

As vacinas atenuadas convencionais anti-herpesvírus bovino são 

produzidas com passagens seriadas de vírus em cultivo celular, que apesar de 

reduzir o potencial patogênico do agente, mantém sua capacidade de replicar-se 

no organismo animal. Apresenta como vantagens a indução de imunidade de 

maior magnitude do que as vacinas inativadas, induzindo tanto a resposta imune 

humoral quanto a celular, requer aplicação de uma única dose e garante 

imunidade prolongada. Contudo não são consideradas totalmente seguras, uma 

vez que há possibilidade de reversão da virulência. As mutações produzidas na 

atenuação são ao acaso e desconhecidas, com isso não se pode prever as 

circunstâncias para a reversão (CANAL & VAZ, 2012). Não devem ser utilizadas 

em fêmeas gestantes, pois oferecem risco de infecção fetal e abortamento e 

também podem induzir manifestação de sinais leves e estabelecimento de 

latência (van DRUNEN LITTEL van den HHURK  et al.,1993; SPILKI et al., 2005). 

As vacinas temperatura-sensíveis (TS), com administração intranasal, 

induzem imunidade rápida na mucosa local, aparentemente sem risco de infecção 

fetal pelo BoHV-1 (FRANCO et al., 2012). São produzidas em cultivo celular sob 

baixas temperaturas (30-33ºC), resultando na seleção de variantes capazes de 

replicar nestas temperaturas mas são incapazes de replicar à temperatura 

corporal, o que justifica a indicação de aplicação intranasal. O vírus vacinal 

replica-se na mucosa, no local de aplicação, contudo não se replica em órgãos 

internos. Sua principal vantagem é a segurança para uso em fêmeas gestantes, 

sendo incapaz de infectar o feto e causar aborto (CANAL & VAZ, 2012). 

As vacinas utilizadas no Brasil têm como desvantagem a 

impossibilidade de diferenciar soropositivos vacinais e soropositivos por infecção 

viral (FRANCO et al., 2012). Nesse sentido, vacinas geneticamente modificadas 

são muito úteis em programas de controle e erradicação de infecções que 

produzem infecções persistentes, como os BoHV (CANAL & VAZ, 2012). 

As vacinas para BoHV com marcadores genéticos disponíveis ou em 

estudo são produzidas via de regra com a deleção do gene que codifica a gE 

(VAN ENGELENBURG et al., 1994; FRANCO et al., 2002; THIRY et al., 2006; 

FRANCO et al., 2007, SILVA et al., 2009, BRUM et al., 2010; SILVA et al., 2010a, 
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ANZILIERO et al., 2011). Este gene está associado a neurovirulência e não é 

essencial para a replicação viral do BoHV (SCHWYZER & ACKERMANN, 1996). 

A escolha desta glicoproteína também se deve ao fato da boa resposta imune 

humoral induzida pela mesma (van DRUNEN LITTEL-van den HURK, 2006). 

O uso de vírus geneticamente modificado como vacina, associado a 

um teste sorológico para detecção de anticorpos contra a proteína deletada, 

permite a diferenciação sorológica de animais vacinados dos infectados, 

geralmente por um teste enzimático que detecte anticorpos contra a proteína 

ausente no vírus vacinal (CANAL & VAZ, 2012).  

Vacina glicoproteína E deletada (gE-), já utilizada na Europa, está em 

fase de desenvolvimento no Brasil (FRANCO et al., 2012). SPILKI et al. (2005) 

avaliaram a segurança no campo da vacina gE- e não observaram efeitos vacinais 

deletérios para fêmeas gestantes nem para seus fetos. Também não foi 

observada soroconversão nos animais mantidos em contato com os animais 

vacinados, demonstrando que não há disseminação horizontal no rebanho, 

indicando segurança desta vacina para o controle do BoHV-1, mesmo em fêmeas 

gestantes.  

Estudo realizado com vacina gE deletada do BoHV-1 demonstrou que 

em bezerros conferiu apenas proteção parcial contra o BoHV-5. Após o desafio 

destes com vírus selvagem, os bezerros apresentaram sinais respiratórios leves e 

também depressão, apatia, hipersalivação e incoordenação, demonstrando a 

necessidade do desenvolvimento de vacinas tipo específicas para o controle de 

infecções do BoHV-5 (SILVA et al., 2006).  

Para suprir esta necessidade foi elaborada uma vacina inativada, com 

o BoHV-5 gI/gE/US9 recombinante, que induziu altos títulos neutralizantes, 

protegendo os animais do desafio, realizado 28 dias pós vacinação com BoHV-5, 

de replicação viral no SNC e do desenvolvimento de encefalite. Entretanto a 

vacina não impediu o desenvolvimento de discreta doença respiratória, nem o 

estabelecimento de latência (CAMPOS et al., 2011).  

Duas outras vacinas mutantes construídas com a deleção da gE ou da 

timidina kinase (Tk) protegeram animais vacinados contra a doença, mas não 

garantiram a proteção para a indução de latência. Uma vacina contendo dupla 

deleção (BoHV-5gEΔTKΔ - gE e TK deletadas) produzida por BRUM et al. (2010) 
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e analisada por SANTOS et al. (2011) parece não estabelecer latência. A 

utilização do BoHV-5gEΔTKΔ recombinante como vacina, demonstrou proteção 

tanto para o BoHV-1 como para o BoHV-5 após desafio com isolados respiratórios 

(BoHV-1: EVI-123 e SV-56/90) e isolados neurológicos (BoHV -5: EVI-88 e 613) 

(ANZILIERO et al., 2011). 

 

3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Tendo em vista a importância da bovinocultura para o Brasil e para o 

Estado de Goiás que é considerado líder em confinamento no Brasil com 

aproximadamente 45% desta prática, a preocupação com os BoHV é essencial 

tanto pelas perdas produtivas e reprodutivas quanto pela necessidade de 

diagnóstico diferencial nos casos de neuropatias que podem ser ocasionadas pelo 

BoHV-5 ou por agentes relacionados a saúde pública como a raiva, que ainda 

apresentam alta ocorrência no rebanho bovino brasileiro, ou a BSE, que possui 

forte impacto na comercialização internacional da carne bovina. Devido à grande 

semelhança antigênica entre esses herpesvírus bovinos e ante a dificuldade de 

distinção por técnicas sorológicas, é essencial a utilização de técnicas 

moleculares que possibilitem a diferenciação e caracterização entre BoHV-1 e 

BoHV-5. Historicamente os BoHVs são considerados um dos patógenos de maior 

importância na bovinocultura, em especial os tipos 1 e 5. Assim, a identificação e 

caracterização dos tipos e subtipos do BoHV em amostras clínicas é fundamental 

para o melhor entendimento da patogenia e epidemiologia. Pela importância 

desses agentes e escassez de dados no Estado de Goiás, Brasil, sobre a 

ocorrência dos herpesvírus bovino tipos 1 e 5 tanto em espécimes clínicos como 

em sêmen e secreções nasais e genitais, foi proposto o presente estudo. 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Conhecer a ocorrência de BoHV-1 e BoHV-5 em diferentes espécimes 

clínicos de bovinos do Estado de Goiás, Brasil, e proceder a identificação, o 
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isolamento e a caracterização das amostras. Ainda caracterizar amostra viral em 

caso clínico de meningoencefalite herpética bovina de Goiás. 

 

 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar amostras de BoHV-1 e BoHV-5 em secreções nasais e genitais e 

sêmen de bovinos do Estado de Goiás. 

Proceder o isolamento viral em cultivo celular das amostras e identificação 

das amostras positivas. 

Caracterizar o genoma de amostras de BoHV-1 e BoHV-5 identificadas em 

espécimes clínicos de Goiás. 

Caracterização de amostra de herpesvírus bovino encontrada em caso 

clínico de meningoencefalite herpética no Estado de Goiás. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR EM GENOMAS DE 

HERPESVÍRUS TIPOS 1 E 5 IDENTIFICADOS EM SECREÇÕES VAGINAIS, 

NASAIS E SÊMEN DE BOVINOS DO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

Herpesvírus bovinos tipo 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5) são patógenos importantes de 
bovinos, estando associados a elevadas perdas econômicas. Dados sorológicos 
atestam a presença de infecção por esses agentes em Goiás, contudo não 
existem dados de isolamento e caracterização. Com este estudo objetivou-se 
identificar e caracterizar herpesvírus em bovinos com e sem evidências clínicas 
de infecção compatíveis com esses agentes. Foram analisadas 343 amostras, 
sendo 103 de sêmen, 123 de secreção vaginal e 117 de secreção nasal. As 
amostras foram submetidas à extração do DNA com fenol e analisadas por 
multiplex PCR e nested PCR, com vistas à amplificação de fragmento da região 
carboxiterminal do gene da glicoproteína C do BoHV. Todas as amostras foram 
também inoculadas em cultivo celular (linhagem MDBK). Pela reação de multiplex 
PCR foi detectado 25,1% de amostras positivas para BOHV e pela nested PCR o 
percentual foi de 54,8%. Segundo o teste kappa o grau de concordância entre os 

testes foi baixo ( 0,193), considerando-se a nested PCR mais sensível, 
apresentando 54,7% de amostras positivas nas secreções nasais, 56,9% nas 
secreções vaginais e 52,4% das amostras de sêmen, demonstrando elevada 
ocorrência de BoHV no Estado de Goiás. Em 12,0% das amostras foram 
detectados os dois tipos virais, indicando a ocorrência de co-infecção. BoHV-1 foi 
detectado em 18,4% das amostras e o BoHV-5 em 24,8%, sugerindo a maior 
circulação do BOHV-5 no Estado. Nas secreções nasais o maior percentual 
encontrado foi de BoHV-5 (33,3%). No sêmen não houve diferença significativa 
entre os dois tipos virais. E, nas secreções vaginais obteve-se 24,4% de amostras 
positivas para o BoHV-1 e 26,0% BoHV-5, dado relevante pois a mucosa vaginal 
não é considerada ponto de replicação do BoHV-5. Em 19,5% das amostras 
inoculadas em células MDBK foi observado alteração celular após pelo menos 
três passagens cegas. Através da nested PCR foi encontrado 67,2% de amostras 
positivas para BoHV, sendo 14,9% para BoHV-1 e 41,8% para o BoHV-5 e 10,5% 
amostras apresentando coinfecção. Dos isolados identificados como BoHV-5 por 
nPCR, oito segmentos amplificados, sendo três de secreção vaginal, foram 
sequenciados e a análise filogenética foi realizada, confirmando o caracterização 
como BoHV-5 em secreção vaginal de bovinos infectados naturalmente. 

 
Palavras-chaves: análise filogenética, isolamento viral, herpesvírus bovino, nested 
PCR, sequênciamento genômico. 
 
 

 



 

 

CHAPTER 2 – MOLECULAR CHARACTERIZATION IN GENOME OF 

HERPESVIRUS TYPES 1 AND 5 IDENTIFIED IN VAGINAL, NASAL AND 

SEMEN SECRETIONS OF BOVINE FROM THE STATE OF GOIAS, BRAZIL 

 

 

ABSTRACT 
 

Bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) and 5 (BoHV-5) are important pathogens of 
cattle, and are associated with high economic losses. Serological data attest the 
presence of infection by these agents in the Brazilian state of Goiás, however 
there are no data about their isolation and characterization. This study aimed to 
identify and characterize herpesvirus in cattle with and without clinical evidence of 
infection compatible with these agents. It was analyzed a total of 343 samples, 
including 103 semen, 123 vaginal secretion and 117 nasal secretion. The samples 
were subjected to DNA extraction with phenol, and analyzed by multiplex PCR and 
nested PCR, to the fragment amplification of the glycoprotein C gene carboxy-
terminal region of BoHV. All samples were also inoculated into cell culture (MDBK 
strain). By multiplex PCR reaction it was detected 25.1% of positive samples for 
BoHV and by nested PCR the percentage was 54.8%. According to the kappa test 

the degree of agreement between the tests was low ( 0.193), considering nested 
PCR more sensitive, with 54.7% of positive samples in nasal secretion, 56.9% in 
vaginal secretion and 52.4 % of semen samples, demonstrating high occurrence 
of BoHV in the state of Goiás. In 12.0% of the samples both viral types were 
detected, indicating the occurrence of concomitant infection. BoHV-1 was detected 
in 18.4% of samples and BoHV-5 in 24.8%, suggesting the largest circulation of 
BoHV-5 in the state. In nasal secretion, the highest percentage was found to 
BoHV-5 (33.3%). In semen there was no significant difference between the two 
viral types. And in vaginal secretion it was identified 24.4% of positive samples for 
BoHV-1 and 26.0% for BoHV-5, relevant data since the vaginal mucosa is not 
considered a point of replication for BoHV-5. In 19.5% of samples inoculated into 
MDBK cells it was observed cell alteration after at least three blind passages. By 
nested PCR it was found 67.2% of positive samples for BoHV, with 14.9% for 
BoHV-1, 41.8% for BoHV-5 and 10.5% of samples presenting concomitant 
infection. From isolated samples identified as BoHV-5 by nPCR, eight amplified 
segments, with three of vaginal secretion, their sequencing and phylogenetic 
analysis were performed, confirming the characterization as BoHV-5 in vaginal 
secretions of naturally infected cattle. 
 
Keywords: phylogenetic analysis, viral isolation, bovine herpesvirus, nested PCR, 
genomic sequencing. 
 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os herpesvírus bovinos tipos 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5) são vírus DNA 

de fita dupla, envelopados, genética e antigenicamente semelhantes. Pertencem 

à família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesviridae, gênero Varicellovirus 

(ICTV, 2011). 

O BoHV-1 apresenta ampla distribuição mundial, mas já foi erradicado 

de alguns países europeus (VAN OIRSCHOT, 1999). É o agente responsável pela 

rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), vulvovaginite pustular infecciosa (IPV) e 

balanopostite pustular infecciosa (IBP) (FRANCO et al., 2012). Entretanto, os 

sinais que mais chamam a atenção são a infertilidade, o abortamento e a infecção 

sistêmica em neonatos (KIRKBRIDE, 1992; JUNQUEIRA & ALFIEREI, 2006; 

RUFINO et al., 2006), é um dos principais patógenos virias mais descrito no 

sêmen de bovinos (WEIBLEN et al., 1992; XIA et al., 1995; KATARIA et al., 1997; 

ROCHA et al., 1998; SILVA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2011). 

O BoHV-5 está associado primariamente à meningoencefalite não 

supurativa em bovinos jovens (SALVADOR et al., 1998) surtos foram 

diagnosticados principalmente no Brasil (WEIBLEN et al., 1989; SALVADOR et 

al., 1998; COLODEL et al., 2002; RISSI et al., 2006; FIGUEIREDO, 2009; 

KUNERT FILHO, 2011; SILVA, 2011) e Argentina (CARRILLO et al., 1983; 

SCHUDEL et al., 1986; PEREZ et al., 2002), mas já foi relatado na Austrália 

(FRENCH, 1962), em alguns países europeus (BARTHA et al., 1969) e na 

América do Norte (D’OFFAY et al., 1993), também o BoHV-5 é detectado no 

sêmen de touros saudáveis (SOUZA et al., 2002; ESTEVES et al., 2003; GOMES 

et al., 2003; SILVA et al., 2007; SILVA et al., 2010; DIALLO et al., 2010; 

OLIVEIRA et al., 2011; RODÍGUEZ et al., 2012). 

Com base em características clínicas, perfil sorológico e características 

genômicas o BoHV-1 foi inicialmente dividido em subtipos sendo denominados 

BoHV-1.1, 1.2 e 1.3 (ENGELS et al., 1981; METZLER et al., 1985). 

Posteriormente, o subtipo 1.2 foi subdividido em BoHV 1.2a e 1.2b (WHETSTONE 

et al., 1989), e o subtipo 1.3 classificado como um novo tipo, BoHV-5, 

apresentando 85% de homologia com o genoma do BoHV-1 (BULACH & 

STUDDERT, 1990; ROIZMANN et al., 1992). O BoHV-5 foi posteriormente 
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subdividido segundo perfis de restrição enzimática em 5a e 5b (D'OFFAY et al., 

1993; D’ARCE et al., 2002) e 5na/nb (não a, não b) (D’ARCE et al., 2002). 

Apesar de alguns autores associarem a ocorrência de um determinado 

tipo/subtipo do BoHV a uma manifestação clínica (MILLER et al., 1991; SUAREZ 

et al., 1993), amostras de ambos os tipos já foram identificadas em diversos tipos 

de amostras clínicas (CARRILLO et al., 1983; METZLER et al., 1986; SOUZA et 

al., 2002; GOMES et al., 2003; SILVA et al., 2007), no entanto alguns estudos 

demonstram que discordam desta afirmação (SPILKI et al., 2004; SILVA et al., 

2007). 

A grande similaridade genotípica e antigênica entre BoHV-1 e BoHV-5 

dificulta a diferenciação entre esses por técnicas rotineiras. A reação em cadeia 

pela polimerase (PCR) permite a diferenciação entre os tipos virais e tem como 

vantagem sua utilização em uma ampla variedade de amostras biológicas, com 

sensibilidade e especificidade. Para a identificação de herpesvírus é possível a 

detecção de várias glicoproteínas (ALEGRE et al., 2001; GOMES et al., 2002; 

MEYER et al., 2003; CLAUS et al., 2005). O gene da glicoproteína C (gC) 

apresenta diferença significante entre o BoHV-1 e o BoHV-5 (75% de identidade 

entre aminoácidos) nas porções carboxi e amino-terminal (CHOWDHURY, 1995; 

DELHON et al., 2003), por isso sendo amplamente utilizado nos testes 

diagnósticos (ESTEVES et al., 2008).  

A importância econômica da bovinocultura no Brasil e no Estado de 

Goiás associada à ampla distribuição dos herpesvírus bovinos e às perdas a 

esses atribuídas, tornam o conhecimento da epidemiologia e o diagnóstico 

diferencial do BoHV-1 e BoHV-5 fundamentais. Assim, o intuito deste estudo foi 

identificar, promover o isolamento em cultivo celular e caracterizar o BoHV tipos 1 

e 5 em secreção nasal, vaginal e sêmen de bovinos do Estado de Goiás, Brasil.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Amostras clínicas testadas 

 

A pesquisa foi realizada com amostras colhidas de 343 bovinos, sendo 117 

de secreções nasais, das quais 79 eram de animais com sinais respiratórios e 38 

de animais inseridos em condições de confinamento; 123 de secreções vaginais 

de fêmeas bovinas de propriedades com histórico de falhas reprodutivas, as quais 

colhidas de 12 animais com lesões vaginais, 14 com retorno ao cio, sete com 

histórico de aborto, duas de vacas com retenção de placenta e 88 de fêmeas 

saudáveis.  

Adicionalmente; foram colhidas 103 de sêmen fresco puro de touros 

assintomáticos. Todas as amostras foram colhidas de bovinos de propriedades 

localizadas em 13 municípios de seis microrregiões do Estado de Goiás (FIGURA 

1). 

 

 

Figura 1 - Mapa das microrregiões do Estado de Goiás. Marcações ( ) 
correspondem aos municípios onde foram realizadas as colheitas.  

Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Goias_Micror
regions.svg/450px-Goias_Microrregions.svg.png. 
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As amostras de secreções vaginais e nasais foram colhidas através de 

suabes, que foram acondicionados em tubos de ensaio com tampa rosqueada 

contendo 2,0 mL de meio essencial mínimo de Eagle para cultivo celular (Meio 

Essencial Mínimo de Eagle – MEM, Gibco), suplementado com soro bovino fetal 

(SBF, Gibco) e antibióticos [enrofloxacina, 10 µg/mL (Baytril®, Bayer); 

gentamicina, 50 µg/mL (Gentocin®, Schering Plough) e anfotericina B, 2,0 

µg/mL(Cultilab)]. As amostras de sêmen foram obtidas após eletroejaculação e 

recolhidas em tubos de ensaio esterilizados. Após colheita as amostras 

identificadas foram encaminhadas ao laboratório em caixas isotérmicas, 

aliquotadas e armazenadas a -80 ºC até o processamento (OIE, 2008; FLORES & 

CARGNELUTTI, 2012). 

 

 

2.2 Amostras virais padrão 

 

Cepas de referência de BoHV-1.1 (Los Angeles isolado doença 

respiratória) e BoHV-5 (EVI 88/95 isolado de doença neurológica) cedidas pelo 

Prof. Dr. Paulo Roehe, do Laboratório de Virologia da Fepagro Saúde Animal - 

Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), foram 

multiplicadas em células MDBK cultivadas em MEM, contendo antibióticos e SBF 

6%, conforme metodologia padrão, e foram utilizadas como controle positivo nas 

análises realizadas (ROEHE et al., 1997). 

 

 

2.3 Identificação de BoHV-1 e BoHV-5 

 

A presença de BoHV-1 e BoHV-5 nos diferentes amostras clínicas foi 

analisada por meio de PCR multiplex (mPCR) e nested PCR (nPCR), utilizando 

primers para a detecção da região amino-terminal da glicoproteína C (gC) do 

BoHV, com modificações nas descrições de CLAUS et al.(2005) para a PCR 

multiplex e conforme ESTEVES et al. (2008) e CAMPOS et al. (2009) para a 

nested PCR. 
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2.3.1 Extração do DNA viral 

 

A extração de DNA foi realizada segundo técnica modificada a partir 

das descrições de MEYER et al. (2003). Para os controles positivos e as amostras 

de secreção vaginal e nasal foi utilizada uma alíquota de 600 µL de cada amostra. 

Para a extração do DNA viral no sêmen foram utilizadas amostras previamente 

centrifugadas (10 minutos 19800 rcf, centrífuga VS 15.000 CFN II) e diluídas a 1:4 

em tampão Tris-EDTA (TE; 10 mM Tris, pH 7,5 e 1 mM EDTA) e 80 µL de tampão 

Tris-EDTA-NaCl (TNE; 50 mM Tris, HCL, 500 mM NaCl, 125 mM EDTA, pH 8,0). 

À cada alíquota  amostral foram adicionados 70 µL de dodecil sulfato 

de sódio (SDS) a 10% e 8 µL de proteinase K (20 mg/mL). Após 

homogeneização, a suspensão foi incubada por 50 minutos em banho-maria a 

56ºC. Na etapa seguinte foram adicionados às amostras 400 µL de fenol 

tamponado, homogeneizadas por 30 minutos e centrifugadas por cinco minutos a 

19800 rcf, a 4ºC (centrífuga VS 15.000 CFN II). 

O sobrenadante obtido foi colhido e a este adicionado o mesmo volume 

de clorofórmio:álcool-isoamílico (24:1). Após homogeneização por cinco minutos 

foi realizada nova centrifugação nas mesmas condições. 

O sobrenadante foi transferido para outro tubo, onde foram adicionados 

duas vezes e meia o seu volume de etanol absoluto gelado e NaCl 0,3 M. Esta 

solução foi incubada por 30 minutos a -20ºC e centrifugada por 20 minutos, a 

19800 rcf a 4ºC. O sobrenadante foi desprezado e 1000 µL de etanol 70% gelado 

foram acrescentados. Os tubos foram homogeneizados por inversão cinco vezes 

e centrifugados por um minuto, a 19800 rcf, a 4ºC. Após a completa remoção e 

evaporação do álcool, o pellet foi ressuspendido em 50 µL de TE e armazenado a 

-20 ºC até o momento do uso. 

A verificação de DNA extraído foi realizada por meio de corrida 

eletroforética em gel de agarose a 2%, imerso em tampão Tris-Borato-EDTA 

(TBE; 0,045 M Tris-Borato, 1 mM EDTA), em uma cuba horizontal sob corrente de 

100 V. O gel foi corado em brometo de etídio (0,5 µg/mL) (SAMBROOK et al., 

1989), e a visualização do DNA extraído feita em transiluminador com luz 

ultravioleta. A concentração de DNA, determinada por comparação com 
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concentrações conhecidas do marcador de peso molecular Lambda®, variou de 

50 a 100 ng. 

 

 

2.3.2 PCR multiplex 

 

Os oligonucleotídeos utilizados no ensaio de PCR foram desenhados 

com base nas sequências do gene que codifica a gC de BoHV-1 e BoHV-5, as 

quais estão disponíveis no banco de dados do “National Center for Biotechnology 

Information”, números de acesso Z49223 e U35883 (NCBI; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Os oligonucleotídeos B1 (5‘CAA CCG AGA CGG 

AAA GCT CC3‘ nt 185-204); B5 (5‘CGG ACG AGA CGC CCT TGG 3‘- nt 322-

339) e Bcon [(5‘AGT GCA CGT ACA GCG GCT CG 3‘ nt 519-538 (BoHV-1) e nt 

461-480 (BoHV-5)] anelam em regiões conservadas de ambos os vírus, 

amplificando um produto de 159 pares de bases (pb) para o BoHV-5 e 354 pb 

para o BoHV-1pb (CLAUS et al., 2005).  

As condições da PCR foram adaptadas de CLAUS et al. (2005), 1 

minuto a 94ºC seguido de 40 ciclos (1 minuto a 94ºC - desnaturação; 1 minuto a 

58ºC - anelamento; 1 minuto a 72ºC – extensão) e 7 minutos a 72ºC (extensão 

final). O material foi amplificado em termociclador automático modelo MX-BCL-7 

(ESCO®). Em todas as reações eram incluídas as amostras virais padrão de 

BoHV-1 e BoHV-5 como controle positivo e água ultra pura esterilizada como 

controle negativo. 

Para padronizar a reação de PCR multiplex foram realizados ensaios 

com diferentes concentrações de MgCl2, dNTP’s, e quantidade de DNA extraído. 

Também foi testada a utilização ou não de DMSO. As reações foram 

padronizadas da seguinte forma: 1 µL de DNA extraído em um volume final de 30 

µL, utilizando tampão da enzima 1x [(5X Colorless Go Taq REaction Buffer 

(Promega®, Brasil)], MgCl2 1,5 µL (1,5 mM MgCl2 -Promega®, Brasil), 3 µL 

dNTP’s (0,25 mM), 10% de DMSO, 20 pmoles de cada primer (B1, B5 e Bcom), e 

1,0 U de Taq DNA Polymerase Recombinant (Invitrogen®, Brasil).  
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A visualização dos fragmentos amplificados foi realizada por meio de 

transiluminação do gel de agarose, conforme descrito para a visualização do DNA 

extraído. 

 

 

2.3.3 Nested PCR 

 

A identificação viral foi realizada em três reações. A primeira reação 

origina produtos de tamanho semelhante para BoHV-1 e BoHV-5, não 

diferenciados visualmente. A segunda e terceira reações foram realizadas 

separadamente, utilizando dois pares de primers específicos, um para o BoHV-1 e 

outro para o BoHV-5, produzindo fragmentos de tamanhos diferentes que 

possibilitam a diferenciação. 

Os oligonucleotídeos utilizados no ensaio da primeira amplificação 

foram desenhados com base nas sequências do gene que codifica a gC de 

BoHV-1 e BoHV-5, as quais estão disponíveis no banco de dados do “National 

Center for Biotechnology Information” (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Foram 

utilizados os oligonucleotídeos PF 5’ CGGCCACGACGCTGACGA 3’ (posição 

873-1447 número de acesso Z49223) e reverso - PR 5’ 

CGCCGCCGAGTACTACCC 3’ (posição 813-1384, número de acesso Z49224) 

que anelam em regiões conservadas de ambos os vírus, amplificando um produto 

de 575 e 572 pb, respectivamente para BoHV-1 e BoHV-5. A PCR foi realizada 

nas seguintes condições: cinco minutos a 94ºC, seguidos de 35 ciclos (1 min. a 

94ºC - desnaturação; 1 min. a 62ºC – anelamento; 1 min. a 72 ºC – extensão) e a 

extensão final por cinco minutos a 72ºC (ESTEVES et al., 2008). 

Para a segunda amplificação dois pares de oligonucleotídeos foram 

desenhados. A detecção do DNA de BoHV-1 foi realizada utilizando os 

oligonucleotídeos PF 5´- CTAACATGGAGCGCCGCTT-3´ e PR 5´- 

CGGGGCGATGCCGTC-3´ (posição PF2: 17134-17116 e PR1: 16974-16988; 

número de acesso: AJ004801.1), amplificando um produto de 161 pb. Para 

detectar o DNA de BoHV-5 foi utilizado na terceira amplificação um par de 

oligonucleotídeos PF 5´-GTGGAGCGCCGCTTCGC-3´ e PR 5´- 

TATCGCGGAGAGCAGGCG-3´ (posição PF2: 18034-18018 e PR1: 17801-
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17818; número de acesso: AY261359.1), amplificando um produto de 236 pb 

(CAMPOS et al., 2009). As condições da PCR foram: cinco minutos a 94ºC 

seguido de 35 ciclos (1 min. a 94ºC - desnaturação; 1 min. a 61ºC – anelamento; 

1 min. a 72ºC – extensão) e a extensão final por cinco minutos a 72ºC.  

Em todas as reações foram incluídas as amostras virais padrão de 

BoHV-1 e BoHV-5 como controle positivo e água ultra pura esterilizada como 

controle negativo. 

A visualização dos fragmentos amplificados nas primeira e segunda 

reações foi realizada por meio de transiluminação do gel de agarose, conforme 

descrito para a visualização do DNA extraído. 

 

 

2.4 Inoculação em cultivo celular 

 

O isolamento viral foi realizado segundo métodos adaptados de OIE 

(2008) e FLORES & CARGNELUTTI (2012). Todas as amostras de sêmen e de 

secreção vaginal e nasal foram submetidas ao isolamento em microplacas de 96 

poços, contendo células MDBK cultivadas em MEM suplementado com SBF a 6% 

e antibióticos usuais em ambiente de 5% de CO2, a 37ºC. As amostras de sêmen 

foram previamente diluídas a 1:4 em MEM. 

Um volume de 50 µL de cada espécime clínico foi inoculado, em 

quadruplicata, em poços contendo células MDBK com 24 horas de cultivo. Em 

cada microplaca foram utilizados poços inoculados com MEM como controle 

negativo de células. As placas foram incubadas em estufa (Juan, 37 ºC e 5% 

CO2) por 2 horas. Após duas lavagens com 100 µL de MEM (5x antibiótico) cada 

poço recebeu 150 µL de meio de manutenção (MEM acrescido de 2% SBF). 

Diariamente, e até três dias após, o cultivo era observado ao microscópio 

invertido (Nikon) para a identificação de efeito citopático. Amostras sem efeito 

citopático (ECP) eram congeladas e descongeladas uma vez e nova passagem 

era realizada. Quando ocorria a detecção do ECP a placa era congelada e 

descongelada uma vez, e uma alíquota era colhida e armazenada para posterior 

identificação por PCR. As amostras clínicas foram inoculados um mínimo de três 
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passagens cegas sucessivas antes de serem consideradas negativas para o 

isolamento de BoHV.  

 

 

2.5 Sequênciamento genômico e análise filogenética 

 

Algumas das amostras que demonstraram ECP e foram confirmadas como 

BoHV pela nPCR foram purificadas utilizando o kit comercial (GFX PCR & DNA 

Gel Banda Purification kit; (GE Healthcare, Giles, United Kingdom), sendo três 

amostras de sêmen (S 58, S 65 e S 66), três amostras de secreção vaginal (SV 

250, SV 255 e SV 263) e duas de secreção nasal (SR 312 e SR 336). O 

sequênciamento dos amplicons foi realizado no Laboratório de Biotecnologia do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia da 

Universidade Católica de Brasília, utilizando o sequênciador ABI 3130xl da 

Applied Biosystems. As sequências obtidas foram editadas pelo programa 

Chromas Lite (versão 2.1), comparadas pela base de dados NCBI e programa 

Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast) com sequências do BoHV-5 

armazenadas no GenBank e alinhadas com amostras padrão dos tipos e sub-tipo 

do BoHV-1 e BoHV-5 no programa ClustalW2 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) e editadas pelo programa BioEdit 

(Sequence Alignment Edito versão 7.1.11). A relação filogenética entre as 

amostras e os padrões foi realizada no programa MEGA 5.1 e a árvore 

filogenética construída pelo método Neighbor-joining, utilizando como grupo 

externo o PrV (herpesvírus suíno tipo 1 - SuHV-1). 

 

 

2.6 Análise estatística 

 

O grau de concordância entre a PCR multiplex e a nested PCR foi 

avaliado pelo teste Kappa (ZAR, 1999) e os resultados da nPCR para os dois 

tipos de vírus e os três tipos de amostras clínicas foram analisados pelo teste do 

qui-quadrado de McNemar (ZAR, 1999) e a comparação entre dois tipos de BoHV 

e nos tipos de amostras clínicas foi considerado significante quando p < 0,05%. 
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3 RESULTADOS 

 

Neste estudo a identificação de herpesvírus bovino (BoHV) em 

diferentes tipos de amostras clínicas foi realizada por duas técnicas moleculares, 

multiplex PCR (mPCR) (Tabela 1) e nested PCR (nPCR) (Tabela 2). 

  

TABELA 1 – Número e percentual de amostras clínicas de bovinos de Goiás 

positivas para BoHV-1 e 5 através de mPCR. 

Amostra 
BoHV-1 BoHV-5 BoHV-1 e -5 TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Secreção 
Nasal 
(n = 117) 

02 1,7 04 3,4 03 2,6 09 7,7 

Secreção 
Vaginal 
(n = 123) 

05 4,1 30 24,4 02 1,6 37 30,1 

Sêmen 
(n = 103) 

09 8,7 15 14,6 16 15,5 40 38,8 

Total 
(n = 343) 

16 4,7 49 14,3 21 6,1 86 25,1 
 

 Teste estatístico qui-quadrado de McNemar 

 

Foi observada diferença na distribuição das amostras positivas e nos 

percentuais totais de detecção, de 25,1% (Tabela 1) na reação mPCR para 54,8% 

na nPCR (Tabela 2), (p< 0,05). A concordância entre os dois testes foi avaliada 

através do teste estatístico Kappa (= 0,193), cujos resultados indicaram baixo 

índice de concordância (ZAR, 1999). 

A identificação de DNA viral pela nPCR ocorreu em percentual 

semelhante para os três tipos de amostras clínicas (p >0,05). Considerando 

apenas os resultados de infecção isolada para BoHV-1 e o BoHV-5, a análise da 

nPCR para cada um dos tipos de amostras clínicas demonstrou para as amostras 

nasais um percentual de detecção do BoHV-5 maior do que aquela do BoHV-1, 

com diferença estatística (p <0,05). Nas amostras vaginais foram observados 

valores mais próximos entre as amostras positivas para BoHV-1 (23,6%) e BoHV-
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5 (26,0%) (p >0,05). Ainda, na análise das amostras de sêmen a identificação do 

BoHV-1 foi mais elevada (19,4%) que a do BoHV-5 (13,6%), também sem 

diferença estatística (p >0,05) (Tabela 2). Das 188 amostras positivas para BoHV 

pela nPCR, 134 (72,3%) eram provenientes de animais que não apresentavam 

alterações clínicas no momento da colheita, sendo 43/63 (68,2%) para o BoHV-1, 

58/85 (68,2%) para o BoHV-5 e 33/40 (82,5%) quando foi detectada infecção 

concomitante. 

 

TABELA 2 – Número e percentual de amostras clínicas de bovinos de Goiás 

positivas para BoHV-1 e 5 através de nPCR. 

Amostra 
BoHV-1 BoHV-5 BoHV-1 e -5 TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Secreção 
Nasal  
(n = 117) 

14a,* 12,0 39b,* 33,3 11 9,4 64* 54,7 

Secreção 
Vaginal 
(n = 123) 

29a,* 23,6 32a,• 26,0 9 7,3 70* 56,9 

Sêmen 
(n = 103) 20a,* 19,4 14a, 13,6 20 19,4 54* 52,4 

Total 
(n = 343) 

63 18,4 85 24,8 40 12,0 188 54,8 

 

Letras iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste estatístico qui-quadrado de McNemar 
(p >0,05). Símbolos iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste estatístico qui-
quadrado de McNemar (p >0,05). 

 

Quando foram comparados os resultados entre os três tipos de 

amostras clínicas por tipo de vírus não houve diferença em relação ao BoHV-1 (p 

>0,05). Todavia foi observada diferença quanto à infecção pelo BoHV-5 entre os 

três tipos de amostras clínicas (p <0,05). Ainda foi detectada infecção 

concomitante em 12,0% de todos os tipos de amostras clínicas (Tabela 2), sendo 

que o índice mais elevado foi observado no sêmen (p <0,05). 

 Do total de 343 amostras inoculadas, 67 (19,5%) alterações celulares 

(Figura 2) após três passagens cegas, sendo 27 de secreção nasal, 19 de 
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secreção vaginal e 21 de sêmen. Destas. apenas 45/343 (13,1%) (Tabela 3) 

foram positivas na reação de nPCR. 

 

FIGURA 2 - Cultivo celular com alterações celulares ao final das três 
passagens em amostras de sêmen. A) S 56; B) S 60; C) S 65 e 
D) S 83. A e B negativas na nPCR e C e D positivas na nPCR. 
40x.  

 
TABELA 3 – Número e percentual de amostras clínicas de bovinos de Goiás 

positivas no isolamento em cultivo celular e na nPCR para BoHV 1 

e 5. 

Amostra 
BoHV-1 BoHV-5 BoHV-1 e -5 TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Secreção  
Nasal 5 18,5 15 55,6 1 3,7 21b 77,8 
(n = 27) 

Secreção 
Vaginal 3 15,8 7 36,8 2 10,5 12b 63,2 

(n =19) 

Sêmen 
2 9,5 6 28,6 4 19,0 12b 57,1 

(n = 21) 

Total 
10a 14,95 28a 41,8 7 10,5 45 67,2 

(n = 67) 
Teste estatístico qui-quadrado de McNemar: a (p <0,05); b (p > 0,05) 
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Oito das 20 amostras isoladas em cultivo celular (cinco de secreção 

nasal, oito de secreção vaginal e sete de sêmen), positivas para BoHV-5 na 

nPCR, foram submetidas ao sequênciamento e permitiram análise comparadas 

com amostras de BoHV-5 depositadas de GenBank. Todas as oito amostras 

foram confirmadas como BoHV-5 pelo sequênciamento e demonstraram 

identidade/similaridade na sequência de 82% - 88% (S 66), 83% - 93% (SR 336, 

SV 150 e SV 255), 85% - 98% (SR 312 e S 58), 88% - 100% (S 65) e 93% - 100% 

(SV263). O alinhamento das sequências (Figura 3) demonstra alterações de 

nucleotídeos nos isolados quando comparados com sequências de BoHV-5 

depositadas de GenBank. 

 

 

FIGURA 3 - Alinhamento de sequências de nucleotídeos da região 3' da gC de 
BoHV-5 com sequências do GenBank e amostras isoladas de 
sêmen (S), secreção vaginal (SV) e secreção nasal (SR) de 
bovinos de Goiás. (.) regiões conservadas; (-) ausência de 
nucleotídeos. 
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A análise filogenética (Figura 4) foi realizada nas oito sequências 

obtidas que se mostraram agrupadas isolados do BoHV-5 da América do Sul, e 

distantes dos isolados de BoHV-1.1 depositadas no GenBanK. A amostra S58 

apresentou baixa qualidade de sequênciamento, resultando em problemas no 

alinhamento e distanciamento na filogenia dos demais BoHV-5. 

 

 

FIGURA 4 - Árvore filogenética construída (programa MEGA5.1) a partir de 
sequências da glicoproteína C, de diferentes BoHV-1 e BoHV-5 
depositados no Genbank e das amostras () obtidas de isolamento 
em cultivo celular de secreção nasal, vaginal e sêmen e positivas para 
BoHV-5 na nPCR.  
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4 DISCUSSÃO  

 

A caracterização de amostras de BoHV por meio de técnicas 

moleculares tem sido muito utilizada. A nPCR aumenta a aumenta a sensibilidade 

e especificidade (SCHAEFER, 2006, FLORES & CARGNELUTTI, 2012), 

confirmar a elevada sensibilidade da nPCR, a realização de duas rodadas de 

amplificação pode aumentar o risco de contaminação do produto final e erros de 

identificação e caracterização. Por esse motivo, neste estudo optou-se 

inicialmente por conduzir a identificação/caracterização das amostras por meio da 

mPCR, que, por ser realizada com apenas uma amplificação, poderia, além de 

reduzir o risco de contaminações, minimizar os custos da reação. Todavia, a 

diferença de resultados apontaram para uma diferença substancial de 

sensibilidade entre as técnicas, o que nos levou a considerar os resultados da 

nPCR para a continuidade do estudo. 

A elevada identificação de amostras positivas para BoHV, de 54,8%, 

independente do espécime clínico analisado, ratifica sobre a circulação do BoHV 

nos bovinos do Estado de Goiás em elevados percentuais conforme determinado 

por dados soroepidemiológicos (FARIA et al., 2003; VIEIRA et al., 2003; 

BARBOSA et al., 2005). 

A detecção de BoHV-1 em 18,4% amostras analisadas neste estudo, 

vem ao encontro com o que ocorre em outras regiões brasileiras, ou seja, a 

circulação desse tipo viral nos bovinos e sua eliminação por via respiratória e 

genital, devido ao tropismo e efetiva replicação do mesmo nas células das 

mucosas dos tratos respiratório e genital (MUYLKENS et al., 2007). Destaca-se 

que a eliminação viral pode ocorrer mesmo sem a presença de sinais clínicos nas 

infecções primárias ou nas situações de reativação da latência viral (BELKNAP et 

al., 1994; VOGEL et al., 2004; HENZEL, et al., 2008; FIGUEIREDO, 2009), 

concordando com o encontrado neste estudo onde, 72,3% das amostras positivas 

para o BoHV-1 e BoHV-5 eram provenientes de animais que não apresentavam 

alterações clínicas no momento da coleta.  

A identificação de 24,8% de amostras clínicas positivas para o BoHV-5 

vem corroborar os autores que indicam a ampla circulação de BoHV-5 no Brasil 

(CAMPOS et al., 2009; HOLZ et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011; SILVA, 2011). 
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Além disso, enfatizam a necessidade de um teste diagnóstico que diferencie de 

forma rotineira os tipos 1 e 5 conforme destacado por SILVA et al. (2007), o que 

pode propiciar um índice subestimado da frequência de infecções pelo BoHV-5. 

A infecção concomitante pelos tipos virais não é um fato novo e 

também foi observada em outros estudos sorológicos e por detecção de DNA viral 

(CAMPOS et al., 2009; HOLZ et al., 2009; HOLZ et al., 2010; VARELA et al., 

2010; KUNERT FILHO, 2011; OLIVEIRA et al., 2011; SILVA, 2011). Tal fato pode 

sugerir que, devido ao elevado índice de infecções pelo BoHV-1, os animais estão 

se infectando com o tipo 5, destacando que apesar de antigenicamente 

semelhantes, a imunidade elicitada para um tipo não implica em proteção efetiva 

para o outro tipo viral.  

Ainda, a detecção dos dois vírus em amostras de um mesmo animal 

indica que, apesar destes vírus serem antigenicamente relacionados, a infecção 

por um dos tipos virais, independente da ocorrência de sinais clínicos ou 

infecções assintomáticas, parece não impedir a infecção pelo outro tipo. Este fato 

pode ter implicação direta no controle desses agentes através da utilização de 

vacina. A imunidade cruzada entre BoHV-1 e BoHV-5 tem sido discutida e é 

apontada para explicar a baixa ocorrência de BoHV-5 em áreas continentais que 

utilizam rotineiramente a vacina para o BoHV-1 (D’OFFAY et al.,1993). No 

entanto, VOGEL et al. (2002) destacaram que apesar de haver imunidade 

cruzada, esta não é suficiente para a proteção na infecção pelo outro tipo. Assim, 

a utilização apenas de vacinas como medida de controle provavelmente 

acarretará falhas nos programas, principalmente em regiões onde há ocorrência 

dos dois tipos virais. Os dados aqui apresentados reforçam a necessidade da 

inclusão de antígenos do tipo 5 nas vacinas quando a opção de controle da 

infecção/enfermidade incluir a vacinação dos animais. 

A mucosa respiratória é o sítio de replicação primária dos vírus BoHV-1 

e BoHV-5, o que justifica a elevada frequência de positividade observada para 

nas secreções nasais. A identificação de um percentual maior do tipo 5 em 

relação ao tipo 1 (p < 0,05) vai ao encontro do sugerido de que o BoHV-5 esteja 

ocorrendo com maior frequência do que o BoHV-1 provavelmente em função de 

infecção e imunidade prévia a este vírus, e não por proteção cruzada. 
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A identificação de BoHV no sêmen em elevada frequência (52,4%) era 

esperada, pois, já tendo sido amplamente descrito (WEIBLEN et al., 1992; XIA et 

al., 1995; KATARIA et al., 1997; ROCHA et al., 1998; SILVA et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2011). 

Nenhum dos animais cujo sêmen foi colhido para análise no presente 

estudo apresentava evidências clínicas de infecção relacionada ao herpesvírus. A 

identificação de animais positivos para BoHV sem evidência clínica de 

enfermidade reprodutiva também é descrita na literatura (ROCHA et al., 1998; 

ESTEVES et al., 2003; GOMES et al., 2003; KIRKLAND et al., 2009; DIALLO et 

al., 2010), e pode ser justificada não só pela ocorrência de infecção aguda 

inaparente, como e principalmente devido à recorrência do vírus de infecção 

latente no animal.  Ressalta-se que para a colheita do sêmen houve a 

necessidade de transportar os animais. O transporte, e adaptação às condições 

diferentes daquelas da propriedade de origem e o manejo para a realização dos 

exames pode ter desencadeado estresse, permitindo a reativação viral após a 

infecção latente e consequente eliminação de vírus através do ejaculado na 

ausência de sinais clínicos. Este resultado reforça a necessidade de análise 

prévia do sêmen antes da utilização do mesmo, seja a fresco durante a monta 

natural ou processado para congelamento em centrais de inseminação, a fim de 

evitar que este torne-se uma forma de dispersão do vírus, mesmo que o animal 

esteja clinicamente sadio (ROCHA et al., 1999; GOMES et al., 2003; MEYER et 

al., 2003, OLIVEIRA et al., 2011). 

A presença de BoHV-1 no sêmen já está bem estabelecida em função 

da doença genital que este causa em bovinos machos (WHETSTONE et al., 

1989; MILLER et al.,1991; WEIBLEN et al., 1992; VOGEL et al., 2004). A 

identificação do tipo 5 em amostras de sêmen só foi descrita há alguns anos 

(SOUZA et al., 2002; ESTEVES  et al., 2003; GOMES et al., 2003; DIALLO et al., 

2010; SILVA et al., 2007; SILVA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011; RODÍGUEZ 

et al., 2012). O índice de detecção do BoHV-5 no sêmen neste estudo (13,6%) 

pode ser considerado reduzido, tendo em vista estudo conduzido anteriormente 

(OLIVEIRA et al., 2011), em que o vírus foi detectado em 100% das amostras 

provenientes dos Estados do Rio Grande do Sul e Goiás e o BoHV-1 em 44,7% 

das mesmas. 
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Neste estudo, o percentual mais elevado de amostras positivas em 

relação ao número de amostras colhidas foi observado em amostras de secreção 

vaginal 56,9%. O resultado da caracterização das amostras em relação à 

identificação de BoHV-1 não surpreende, já que esse agente é tradicionalmente 

associado à problemas reprodutivos nas fêmeas e também sua eliminação via 

genital já é conhecida (MILLER et al., 1991; WHETSTONE et al., 1989; HENZEL, 

et al., 2008). Todavia, diferentemente, a presença do BoHV-5 na secreção vaginal 

de animais naturalmente infectados foi um resultado até certo ponto inesperado. 

Na literatura consultada, não foi encontrado estudo que descreva a identificação 

desse vírus em secreção vaginal de animais sob infecção natural. Foram 

constatados apenas dois relatos sobre o desenvolvimento de vulvovaginite por 

BoHV-5, indicando que esse vírus possui capacidade de replicar na mucosa 

vaginal, seja por inoculação experimental (BAGUST, 1972) ou por uso de sêmen 

infectado na inseminação artificial, resultando em um surto de vulvovaginite 

(KIRKLAND et al.,2009) foram encontrados. Assim, estes dados sugerem ser 

esse o primeiro relato da identificação desse tipo viral em amostra obtida de 

animais naturalmente infectados com BoHV-5. 

A análise em conjunto dos resultados para o sêmen e secreção vaginal 

apontam para a possibilidade destas também serem consideradas via de 

excreção importante não só para o tipo 1, como postulado, mas também para o 

tipo 5. Dessa forma, seria necessária a inclusão da pesquisa do BoHV-5 como 

rotina para bovinos de centrais de reprodução e não apenas do BoHV-1, como  

sugerido anteriormente (ESTEVES et al., 2003; GOMES et al., 2003; KIRKLAND 

et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009; RODRÍGUEZ et al., 2012).  

A identificação do DNA viral através de métodos moleculares indicam 

ocorrência de infecção, mas não garante a presença de vírus ativamente em 

replicação em uma amostra (BRUM & WEIBLEM, 2012). Para a identificação e 

replicação viral é imprescindível o cultivo da amostra viral em sistemas celulares. 

Neste estudo, todos os 343 amostras clínicas foram inoculados em cultura celular 

(CC) da linhagem MDBK, a mais indicada para o isolamento de ambos os vírus 

(BRUM & WEIBLEN, 2012). Todavia apenas 19,5% das amostras demonstraram 

alterações celulares após três passagens cegas, no entanto os efeitos citopáticos 

característicos de BoHV conforme descrito na literatura não foram observados 



67 

 

 

(WEIBLEN et al., 1992; BRUM & WEIBLEN, 2012). O menor índice de 

positividade desta técnica em relação ao observado através da técnica molecular 

também foi observado por MEYER et al. (2003) e justifica-se, pois apenas 

partículas virais viáveis são capazes de infectar células permissivas (OGILVIE, 

2001; KENNEDY, 2005; FLORES & CARGNELUTTI, 2012), enquanto que a 

técnica de PCR detecta partículas não viáveis, desde que o DNA esteja intacto. 

Das 67 amostras positivas no isolamento em cultivo celular 46,7% 

foram negativas quando pesquisadas diretamente do espécime clínico, sendo 

47,6% de secreção nasal, 50,0% de secreção vaginal e 41,7% de sêmen. Não foi 

encontrada referência na literatura consultada sobre esta possibilidade de 

resultado. Entretanto, sugere-se que o número reduzido de partículas virais 

presentes nas amostras não permitiu a amplificação do fragmento ou houve falta 

de DNA na aliquota utilizada, e com a inoculação em sistema celular houve a 

multiplicação viral, sendo possível a detecção do DNA.  

Ainda, a ocorrência de alterações celulares nas amostras que não se 

confirmaram como positivas pela nPCR, pode ser explicada devido à presença de 

algum outro agente capaz de causar alterações ou mesmo pela toxidade da 

amostra ao cultivo celular (FLORES & CARGNELUTTI, 2012). 

A identificação de BoHV-5 em grande parte das amostras isoladas, 

especialmente em amostras de secreção nasal reforça a hipótese de que, pelo 

menos em relação à região onde este estudo foi conduzido, o tipo 5 vem se 

sobrepondo na ocorrência de novas infecções em relação ao tipo 1, independente 

do espécime clínico analisado.  

Após a avaliação das amostras isoladas e identificadas como BoHV-5 

submetidas ao sequênciamento genético e alinhamento das sequências, uma (SV 

263) apresentou alto grau de similaridade com os BoHV-5 depositados no 

GenBank, no entanto, outras seis amostras (S 66, SV 250, SV 255, SR 312 e SR 

336) apresentaram menor homologia, mas ainda assim próxima ao border line 

para a caracterização do mesmo tipo viral que é de 85%. O alinhamento das 

sequências evidencia muitos pontos de alterações de nucleotídeos entre os 

isolados desse estudo e os depositados no GenBank, sendo já demonstrado por 

TRAESEL et al. (2013), sugerindo a ocorrência de variabilidade na região 3' da gC 
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de BoHV-5. Nesse estudo a maior variabilidade ocorreu entre as posições 1190 e 

1198. 

Conclui-se que no Estado de Goiás é ampla a presença do BoHV-1 e 

do BoHV-5 em bovinos sintomáticos e assintomáticos de doença herpética. A 

infecção concomitante constatada nas amostras avaliadas alerta à necessidade 

de adequação dos programas de controle, já que a infecção por um tipo não 

garante proteção adequada contra a infecção pelo outro. Com isso, há 

necessidade do desenvolvimento de vacinas que confiram proteção a ambos os 

vírus, principalmente, ao tipo 5, que vem sendo detectado de forma crescente no 

Brasil. A pesquisa de BoHV-5 no sêmen e secreções vaginais de bovinos 

utilizados para reprodução, assim como realizado em relação ao BoHV-1 no 

sêmen, mostra-se necessária já que a eliminação do BoHV-5 ocorre através do 

sêmen e de também da secreção vaginal de animais infectados naturalmente. 
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CAPÍTULO 3 - CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE HERPESVÍRUS BOVINO 

TIPO 5 DE UM BOVINO COM ENCEFALITE DO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

Com este estudo objetivou-se a caracterização molecular do herpesvírus bovino 
tipo 5 (BoHV-5) em um bovino com doença neurológica, proveniente de Goiás, 
Brasil. O animal apresentou sinais clínicos de encefalite seguidos por óbito. 
Lesões macroscópicas e microscópicas de meningoencefalite não supurativa com 
áreas de malácia foram observadas. Pool de fragmentos de cérebro foram 
inoculados em cultivo celular e após o isolamento, o vírus foi identificado por 
imunofluorescência direta como herpesvírus bovino. Nested PCR direcionada à 
amplificação de um fragmento do gene da glicoproteína C (gC) do BoHV-1 e 
BoHV-5 foi realizada, com resultado positivo para o BoHV-5, confirmado por 
sequênciamento e análise filogenética. A análise de restrição enzimática (REA) 
tipificou o vírus como BoHV-5a. Este foi o primeiro caso de isolamento de BoHV-5 
em animal com quadro patológico de encefalite no Estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: Meningoencefalite bovina, BoHV-5, analise filogenética, REA. 

 

 

CHARACTERIZATION MOLECULAR OF CATTLE SYMPTOMATIC WITH 

BOHV-5 OF GOIÁS, BRAZIL 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was characterize bovine herpesvirus 5 (BoHV-5) clinical 
case of neurological disease in calves in Goiás, Brazil. The animal exhibited 
neurological signs followed by death. Gross and microscopic lesions of 
nonsuppurative meningoencephalitis with areas of malacia. Pool fragments of the 
brain were inoculated in cell culture and after virus isolation was identified by direct 
immunofluorescence as bovine herpesvirus. Nested PCR for the amplification of 
fragment of the gene for glycoprotein C (gC) of BoHV-1 and BoHV-5 was 
performed with positive result as BoHV-5. Later confirmed by sequencing and 
phylogenetic analysis and restriction enzyme analysis (REA) as typified BoHV-5a. 

 

Key words: Bovine meningoencephalitis, BoHV-5, phylogenetic analysis, REA. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5) pertence à ordem Herpesvirales 

família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus (ICTV, 

2011). A maioria das infecções com BoHV-5 é inaparente ou assintomática 

(CAMPOS et al., 2009), porem o vírus pode causar meningoencefalite fatal em 

bovinos (COLODEL et al., 2002; ELIAS et al., 2004). Embora não existam relatos 

da infecção em todos estados brasileiros, muito provavelmente o BoHV-5 

encontra-se enzoóticamente presente em todo país (RIET-CORREA et al., 1989; 

ROEHE et al., 1997; SALVADOR et al., 1998; COLODEL et al., 2002; GOMES et 

al., 2002; SOUZA et al., 2002; RIET-CORREA et al., 2006). Recentemente, o 

genoma viral foi identificado em amostras de cérebro de animais em Goiás 

(SILVA, 2011). A infecção é frequentemente descrita em países da América do 

Sul, mas de ocorrência esporádica em outros países (DEL MÉDICO ZAJAC et al., 

2010). 

O vírus inicialmente infecta as células epiteliais da mucosa respiratória 

onde faz a replicação primária na mucosa, produzindo inicialmente sinais clínicos 

semelhantes à rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), associada à infecção pelo 

BoHV-1. Por via olfatória e trigeminal, o vírus atinge o sistema nervoso central 

(SNC) (VOGEL et al., 2003), produzindo doença neurológica, meningoencefalite 

não supurativa fatal entre oito e 10 dias após a infecção (PEREZ et al., 2002). 

O BoHV-5 estabelece infecções latentes e a recrudescência clínica 

pode ocorrer após a reativação viral (SILVA et al., 1999; CARON et al., 2002; 

VOGEL et al., 2003). Os sinais clínicos incluem depressão e afastamento do 

rebanho, ataxia, hipermetria e andar em círculos, cegueira, salivação, nistagmo, 

movimentos de propulsão, opistótono, diminuição do tônus lingual e convulsões 

acompanhadas por decúbito ventral, evoluindo para decúbito lateral permanente e 

coma (SALVADOR et al., 1998, COLODEL et al., 2002; ELIAS et al., 2004).  

A detecção de infecção pode ser realizada por técnicas sorológicas, 

isolamento do vírus em cultivos celulares ou pelo uso de técnicas moleculares 

(ROEHE, et al., 1997; D’ARCE et al., 2002, CLAUS et al., 2005; CAMPOS et al., 

2009). As técnicas moleculares permitem além da detecção a diferenciação entre 
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os tipos e subtipos antigênicos do BoHV (ROEHE et al., 1997; SOUZA et al., 

2002; D’ARCE et al., 2002, CLAUS et al., 2005; CAMPOS et al., 2009). 

Este estudo teve como objetivo a caracterização molecular de vírus 

identificado em caso clínico de meningoencefalite em bezerro com sinais de 

síndrome cerebrocortical. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização clínico-patológica 

 

Em março de 2009, em uma propriedade do município de Iaciara, 

Goiás, um animal macho com aproximadamente 18 meses de idade, proveniente 

de um lote homogêneo de 100 animais da mesma idade, nascidos na 

propriedade, apresentou taquipneia, apatia, anorexia, hipermetria, ataxia, andar 

em círculos, cegueira com reflexo pupilar responsivo à luz, decúbito lateral e 

movimentos de pedalagem. Um dia após o início dos sinais clínicos o quadro 

evoluiu ao óbito.  

Foi realizada a necrópsia e fragmentos de cerebelo, óbex, tálamo 

(núcleos da base), colículo rostral e caudal, além da região frontal e parietal do 

telencéfalo foram colhidos sendo parte mantidos sob refrigeração para o 

isolamento viral e parte fixados em formol 10%, processados incluídos em 

parafina e corados por hematoxilina-eosina (HE) para exame histopatológico.  

 

 

2.2 Isolamento e identificação viral 

 

Um pool de fragmentos de tecidos do SNC foi macerado e diluído em 

meio essencial mínimo (MEM) suplementado com antibióticos usuais e inoculado 

em triplicata em placa de 6 orifícios de células da linhagem “Madin-Darby Bovine 

Kidney” (MDBK), mantidas em incubação por duas horas em ambiente de 5% de 

CO2 a 37 ºC. Após realização da lavagem com MEM foi adicionado MEM 

suplementado com 6% de soro bovino fetal (SBF) e mantido em ambiente de 5% 
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de CO2 a 37 ºC, com observação diária para observação de efeito citopático 

(ECP). Imunofluorescência direta (IFD) com anticorpos policlonais para BoHV foi 

realizada para identificação. Foi realizada também nested PCR (nPCR) 

direcionada à amplificação de um fragmento do gene codificante da glicoproteína 

C (gC), utilizando primer iniciador direto - PF 5’ CGGCCACGACGCTGACGA 3’ 

(posição 873-1447 número de acesso Z49223) e reverso - PR 5’ 

CGCCGCCGAGTACTACCC 3’ (posição 813-1384 número de acesso Z49224) 

que anelam em regiões conservadas de ambos os vírus, amplificando um produto 

de 575 e 572 pb, respectivamente para BoHV-1 e BoHV-5 como previamente 

descrito (ESTEVES et al., 2008). A detecção do DNA de BoHV-1 foi realizada 

utilizando PF 5´- CTAACATGGAGCGCCGCTT-3´ e PR 5´- 

CGGGGCGATGCCGTC-3´ (posição PF2: 17134-17116 e PR1: 16974-16988; 

número de acesso: AJ004801.1), amplificando um produto de 161 pb e para 

detectar o DNA de BoHV-5, foi utilizado um par de oligonucleotídeos PF 5´-

GTGGAGCGCCGCTTCGC-3´ e PR 5´- TATCGCGGAGAGCAGGCG-3´ (posição 

PF2: 18034-18018 e PR1: 17801-17818; número de acesso: AY261359.1) 

amplificando um produto de  236 pb (CAMPOS et al., 2009). 

A amostra viral foi cultivada em sistema roller para subtipificação. Após 

concentração viral por ultracentrifugação em colchão de sacarose (FRANCO et al. 

2007), o DNA viral da amostra isolada foi submetido à digestão com enzimas de 

restrição (REA), utilizando a enzima BstEII (D’ARCE et al., 2002). 

 

 

2.3 Caracterização molecular  

 

Para o sequênciamento o produto da PCR foi purificado utilizando o kit 

comercial (GFX PCR & DNA Gel Band Purification kit; (GE Healthcare, Giles, 

United Kingdom). O sequênciamento do amplicon foi realizado no sequênciador 

MegaBACE1000 da GE Healthcare Life Sciences, empregando um kit comercial 

(DYEnamic ET terminator sequencing kit; (GE Healthcare, Giles, United Kingdom) 

conforme descrito pelo fabricante. O fragmento sequênciado foi submetido à 

análise filogenética utilizando o programa Bioedit 7.0.1 para edição e o programa 

MEGA 4.1. O método utilizado para a análise filogenética foi o de “neighbor-
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joining” seguindo os parâmetros Kimura-2, utilizando sequências do BoHV-1 e 

BoHV-5 armazenadas no GenBank e como grupo externo foi utilizando PrV 

(herpesvírus suíno tipo 1 - SuHV-1). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

À necrópsia observaram-se hiperemia das leptomeninges, 

achatamento dos giros telencefálicos e lobos frontais de coloração castanho-

amarelada e consistência friável. Microscopicamente, constataram-se áreas 

extensas de hemorragia e manguito perivascular composto por células 

mononucleares no córtex, assim como meningite mononuclear, caracterizando 

meningoencefalite não supurativa. Em algumas dessas áreas identificaram-se 

astrocitose focal, corpúsculo de inclusão (CI) basofílico intranuclear e áreas de 

congestão. Na região parietal telencefálica observaram-se manguito perivascular 

e mononuclear (FIGURA 1A), tumefação endotelial, hemorragia parenquimatosa, 

CI intranuclear em astrócitos e malácia caracterizada pela lise do parênquima 

neural e acentuada quantidade de células Gitter (FIGURA 1B).  

 

 

FIGURA 1- Região parietal telencefálica. Lesões microscópicas observadas no 
sistema nervoso central. A) Área extensa de hemorragia associada e 
manguito perivascular de células mononucleares  (asterisco); HE – 
10X. B) Área de malacia caracterizada pela presença células Gitter 
(setas pretas) e hemorragia; HE – 40X 
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No colículo foram observadas astrocitose e congestão difusa, de 

intensidade moderada. No óbex visualizou-se infiltrado mononuclear perivascular 

moderado multifocal. Nos núcleos da base estavam presentes áreas com corpos 

de neurônios com CI intranucleares, além de infiltrado mononuclear perivascular 

mononuclear discreto multifocal e tumefação endotelial.  

Após 48 horas de inoculação em cultivo celular foi observado efeito 

citopático (ECP) (FIGURA 2). Com o uso de anticorpos policlonais por IFD, foi 

confirmada a presença de BoHV na amostra que foi denominada GO 01/09. A 

reação de nPCR seguida de REA demonstrou que a amostra GO 01/09 tratava-se 

de BoHV-5. 

 

 

FIGURA 2 - Amostra Go01/09 inoculada em cultivo celular – células MDBK. A) 
cultivo celular após 48 horas de inoculação e B) cultivo celular pós 
72 horas de inoculação. 

 

A análise filogenética revelou que a amostra GO01/09 está agrupada 

com amostras da América do Sul do BoHV-5a e BoHV-5b, em um grupo distinto 

das amostras “non-a, non-b” (ISO87 e ISO45) detectadas no Sudeste em 1990 

(FIGURA 3). Pela REA confirmou-se que a amostra GO01/09 pertence ao 

subgrupo BoHV-5a (FIGURA 4), conforme classificação sugerida por D'ARCE et 

al. (2002). 
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FIGURA 3 - Árvore filogenética construída a partir de sequências da glicoproteína 
C, de diferentes amostras de herpesvírus bovino depositadas no 
GenBank e da amostra ()GO01/09. 

 
 

 

FIGURA 4 - Análise com enzima de restrição BstEII. Linhas 1 e 4. Padrão de 
peso molecular lambda digerido com HindIII; linha 2. amostra 
GO01/09 e linha 3 amostra EVI 88/95. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A meningoencefalite por BoHV-5 é uma enfermidade frequentemente 

fatal, diagnosticada em diversos Estados brasileiros. O caso descrito ocorreu em 

uma propriedade em Goiás, na região Centro-Oeste, onde quatro animais de um 

lote de 100 manifestaram sinais neurológicos com evolução ao óbito. Entretanto, 

apenas um foi submetido a avaliação e confirmação de meningoencefalite 

herpética. O lote, ao qual pertencia o animal deste relato, era constituído por 

animais um ano e meio a dois anos de idade, faixa etária em que é identificada a 

maior incidência de casos de BoHV-5 (ELIAS et al., 2004). O período de evolução 

da doença até a morte ocorreu em 24 horas, assim como referido anteriormente 

(RIET-CORREA et al., 2006). Os sinais clínicos observados no bezerro foram os 

mesmos descritos por ELIAS et al. (2004). 

Algumas alterações macroscópicas foram similares às descritas 

anteriormente (RIET-CORREA et al., 2006), porém não foram visualizadas 

cavitações encefálica, provavelmente devido ao curto período de evolução da 

doença. As lesões microscópicas, observadas e descritas no presente relato, 

caracterizadas por manguito perivascular mononuclear, áreas de malácia com 

acentuada quantidade de células Gitter e hemorragia, são comumente descritas 

(SALVADOR et al., 1998, COLODEL et al., 2002; ELIAS et al., 2004). Os CI 

intranucleares basofílicos foram facilmente encontrados nos astrócitos e em 

alguns neurônios da região de núcleos da base e este achado é característico nas 

infecções por herpesvírus (ELIAS et al., 2004). 

O ECP observado após 48 horas de inoculação foi característico de 

BoHV, conforme o descrito WEIBLEN et al. (1992), apresentado células 

arredondadas e agrupadas em focos, com aspecto de "cachos de uva", sendo 

confirmado pela identificação de antígenos para BoHV pela imunofluorescência. A 

caracterização viral e diferenciação em BoHV-1 ou BoHV-5 foi realizada pela 

nested PCR, determinando a amostra GO 01/09 como BoHV-5, conforme descrito 

por ESTEVES et al. (2008) e CAMPOS et al. (2009). 

No intuito de identificar a qual subtipo de BoHV-5 o GO 01/09 pertence, 

foi empregada a REA, utilizando a enzima BstEII, que permite subtipificar o BoHV-
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5 (D’ARCE et al., 2002), sendo então caracterizado como BoHV-5a. Ainda não há 

estudos sobre diferenças na patogenia ou virulência sobre os subtipos de BoHV-

5. 

Apesar de evidências clínicas e soroepidemiológicas, amostras de 

herpesvírus em bovinos com encefalopatias ainda não haviam sido isoladas e 

caracterizadas, sendo este o primeiro relato de isolamento e caracterização de 

BoHV-5 em caso clínico de bovino de Goiás com enfermidade neurológica. Estes 

achados vem complementar o histórico sobre o BoHV-5 no Brasil que ainda conta 

com poucos dados sobre sua ocorrência na região Centro-Oeste. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES  

 

Os resultados permitiram concluir que: 

 

 A PCR multiplex quando comparada com a nested PCR apresentou 

baixo percentual de amostras positivas para a pesquisa de BoHV em 

sêmen e secreções nasais e vaginais. 

 Os herpesvírus bovinos tipo 1 e 5 estão circulando amplamente no 

Estado de Goiás; 

 A identificação de BoHV-5 em amostras de secreção vaginal e sêmen, 

reforça a  participação deste vírus em infecções sem envolvimento do 

sistema nervoso;  

 O isolamento e a caracterização do BoHV-5 em amostras de secreção 

vaginal constitui-se, ao nosso conhecimento, da primeira citação da 

associação deste tipo viral a infecção natural do sistema genital de 

fêmeas bovinas; 

  A identificação concomitante dos tipo 1 e 5 do BoHV confirma que a 

infecção por um dos vírus não impede a infecção pelo outro, mesmo 

sendo ambos antigenicamente semelhantes; 

 A detecção de BoHV-5 em maior ocorrência que o BoHV-1, em especial 

nas amostras de secreção nasal, sugere que este ocorra com maior 

incidência na população estudada; 

 A elevada eliminação dos herpesvírus bovino 1 e 5 pelo sêmen e pelas 

secreções nasal e vaginal sem manifestações clinicas deve-se, 

provavelmente, à reativação viral; 

 O alinhamento das sequências demonstrou alterações de nucleotídeos 

entre as amostras do estudo e os padrões, de forma mais concentrada 

nas posições 1190 a 1198, sugerindo pontos de mutações nas 

amostras isoladas do Estado de Goiás; 

  A identificação, o isolamento e a caracterização de amostra do BoHV-

5a em animal com sinais clínicos de encefalite é o primeiro isolamento 

deste vírus em amostra de cérebro bovino proveniente do Estado de 

Goiás.  



 

 

CAPITULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A detecção de BoHV-5 não apenas no sêmen, mas também na 

secreção vaginal demonstra a necessidade da realização da pesquisa para os 

dois tipos de herpesvírus. Este diagnóstico deve ser realizado tanto nos 

reprodutores de centrais de inseminação quanto nos animais de campo, uma vez 

que o BoHV-5 também pode induzir vulvovaginite e perdas reprodutivas nas 

fêmeas que forem inseminadas ou cobertas com sêmen infectado, assim como 

ocorre com o BoHV-1. 

A presença de infecção concomitante nas amostras clínicas 

pesquisados neste estudo alerta para o baixo nível de imunidade cruzada 

produzida pelos BoHV. A  infecção e consequente presença de imunoglobulinas 

para um tipo pode reduzir o impacto clínico de infecção posterior pelo outro tipo, 

mas não impede a infecção. Desta forma, a teoria de baixa ocorrência do BoHV-5 

em regiões onde a vacinação para BoHV-1 é mais intensiva, deve ser melhor 

avaliada e em caso de opção por vacinação dos animais para redução do impacto 

da infecção é imperativo o acréscimo dos dois tipos virais na vacina. 

Neste estudo foi possível demonstrar, pelo isolamento viral nos três 

tipos de amostras clínicas, a capacidade infectante dos vírus eliminados. É de 

grande relevância a observação da presença e viabilidade do BoHV-5 em 

secreções vaginais, o que até o momento não era considerada como uma via de 

eliminação e disseminação deste agente. 

Para completar a caracterização das amostras isoladas neste estudo, 

deverá ser realizada a análise com enzima de restrição (REA) desta forma 

subtificando estas amostras. Mais estudos devem ser realizados para que se 

possa inferir se às mutações detectadas tem importância epidemiológica ou na 

patogenia deste agente. 

Os resultados deste trabalho, demonstrando a presença dos tipos 

BoHV-1 e BoHV-5 em Goiás, ressaltam a importância de estudos epidemiológicos 

para que as medidas de controle e prevenção não fiquem restritas a um único tipo 

como acontece atualmente. No Brasil o diagnóstico virológico na Medicina 

Veterinária é subutilizado, muitas vezes pelo acesso difícil ou pelo custo elevado. 

Para tal há necessidade de técnicas com alta especificidade e sensibilidade, de 
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baixo custo e de fácil acesso aos médicos veterinários e aos produtores. Quanto 

mais informações forem disponibilizadas sobre a real ocorrência das 

enfermidades no campo, mais precisas poderão ser as ações para prevenção e 

controle. 

 


