
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA

ALESSANDRA CARTAFINA VAZ DA COSTA BARBOSA

SOROPREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A INFECÇÃO PELO
HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 NO ESTADO DE GOIÁS 

ORIENTADORA: Profa.  Dra. Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito

Dissertação de Mestrado

Goiânia-GO, 2003



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL

ALESSANDRA CARTAFINA VAZ DA COSTA BARBOSA

SOROPREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A INFECÇÃO PELO
HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 NO ESTADO DE GOIÁS 

ORIENTADORA: Profa.  Dra. Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito

Dissertação  apresentada  ao  Curso  de  Mestrado
do  Programa  de  Pós-graduação  do  Instituto  de
Patologia  Tropical  e  Saúde  Pública  da
Universidade  Federal  de  Goiás,  como requisito
parcial  para a obtenção do título de Mestre em
Medicina  Tropical,  área  de  concentração:
Microbiologia.

Goiânia-GO, 2003

2



Dedico,

         À duas pessoas muito amadas e especiais que representam meu
início e minha continuação de vida:
         Delma, minha mãe, mulher de “fibra” que soube vencer todas as
dificuldades  e lutar  com determinação e dignidade,  na busca de seus
ideais, em quem eu procuro espelhar-me;
         Camila, minha filha, que sempre me dá esperança e enche a minha
vida de luz e alegria, para que lhe sirva de estímulo para o futuro.  

3



AGRADECIMENTOS

 A Deus, por ter me dado saúde e força para a realização deste ideal.
 Aos meus pais, Delma e Evando, pelo dom da vida e pelo exemplo de

persistência  e honestidade  além do apoio carinhoso na consolidação de mais
uma etapa.

 Ao meu marido, Mário e minha adorada filha, Camila pela compreensão
aos momentos de ausência e pelo amor nas horas de dificuldades.

 À minha orientadora,  Profa.  Dra. Wilia  Marta Elsner Diederichsen de
Brito por sua paciência, carinho e disponibilidade, acreditando sempre na minha
capacidade e auxiliando em todas as fases deste estudo.
           Aos Profs. Dr. Álvaro Bisol Serafini e Msc. Maria Cláudia André, pela
amizade, carinho e alegria mostrando sempre interesse em ajudar.

 Às Profas. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso, Dra. Regina Maria
Bringel Martins e Dra. Maria do Rosário Rodrigues Silva, pela cooperação na
execução desta pesquisa, cedendo materiais, reagentes e permitindo a utilização
de equipamentos em seus laboratórios.

 As amigas  Angelita Silva Dias,  Bernardete Alfaia e Sara Vieira,  pela
assistência, sem a qual este trabalho não poderia ser realizado. Á vocês minha
eterna gratidão e amizade.
           Aos Profs. Dr. Álvaro Bisol Serafini, Dra. Regina Maria Bringel Martins
e  Dra.  Valéria  de  Sá  Jayme,  pela  participação  na  banca  de  qualificação,
sugerindo alterações que enriqueceram muito este estudo.
           À Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso, Coordenadora do
Programa  de  Pós-graduação  em  Medicina  Tropical,  pelo  auxílio  afetuoso
sempre que requerido. 

 À Agência  Rural,  por  permitir  à  minha  liberação  e  a  todos  os  seus
funcionários que contribuíram na coleta de amostras e fornecimento dos dados e
das informações que proporcionaram a realização desta pesquisa.

Aos  demais  docentes  do  IPTSP/UFG  e  da  Escola  de  Veterinária,  por
transmitirem  seus  conhecimentos  e  por  proporcionarem  momentos  de
aprendizado.

 Aos  colegas,  Ana  Maria  Tavares  Borges,  Bruno  Faria,  Denise  Leão

Barthasson,  Érika  Regina  Leal  de  Freitas,  Fabíola  Souza  Fiaccodori,

Letícia  Aparecia  Silva,  Leonardo  Rodrigues  Barbosa,  Karla  Prado  de

Souza, Patrícia Pimentel Santos, Rodrigo Alessandro Togo Santos, Suzana

Pereira de Melo Borges Caixeta, Valéria Christina de Rezende Feres, que

compartilharam os anos de estudo com disposição e amizade.  

4



 Aos Profs. Msc. Renato Maurício de Oliveira e Msc. Simone Almeida e

Silva, pela importante orientação prestada na parte estatística e epidemiológica.

 Aos  amigos  do  Centro  de  Diagnóstico  e  Pesquisas  Veterinárias,  pela

ajuda na separação e organização das amostras e por terem sempre me apoiado

com afeto e atenção. 

 A todos os funcionários do IPTSP, e em especial, à José Clementino de

O. Neto, que de uma maneira ou de outra colaboraram, me acolhendo sempre

com carinho. 

 A  todos  que  porventura  eu  tenha  esquecido,  mas  que  direta  ou

indiretamente tenham contribuído para a realização deste trabalho.

5



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Características descritivas dos bovinos amostrados para a
pesquisa de anticorpos contra o BHV-1 em Goiás,
Brasil,
2002 ......................................................................................
...

53

Tabela 2. Resultados obtidos pelo teste de soroneutralização nos
bovinos amostrados para a pesquisa de anticorpos anti-
BHV-1 em rebanhos em Goiás, Brasil,
2002 ....................................

54

Tabela3. Detecção de anticorpos anti-BHV-1 pelo teste de
soroneutralização em relação à idade, nos bovinos
amostrados em Goiás, Brasil,
2002 ..........................................

54

Tabela 4. Detecção de anticorpos anti-BHV-1 pelo teste de
soroneutralização em relação à ocorrência de aborto, nas
fêmeas > 24 meses amostradas em Goiás, Brasil,
2002 .........

55

Tabela 5. Possível fator de risco para infecção pelo BHV-1 pela
análise  univariada em bovinos, no Estado de Goiás,
Brasil, 2002 ....... 

56

Tabela 6. Características descritivas das propriedades amostradas
para o estudo da prevalência de anticorpos e fatores de
risco associados à infecção ao BHV-1 em rebanhos
bovinos no Estado de Goiás, Brasil,
2002 ..................................................

58

Tabela 7. Soroprevalência de anticorpos para o BHV-1 em bovinos
de acordo com as propriedades no Estado de Goiás,
Brasil, 2002 

60

Tabela 8. Prevalência da infecção pelo BHV-1 de acordo com as
regiões analisadas no Estado de Goiás, Brasil,
2002 ..............

61

6



Tabela 9. Possíveis fatores de risco para a infecção pelo BHV-1 em
propriedades à análise univariada no Estado de Goiás,
Brasil,
2002 ......................................................................................
...

62

Tabela
10.

Análise multivariada por regressão logística com as três
variáveis pressupostas fatores de risco na análise
univariada para infecção pelo BHV-1 em relação às
propriedades estudadas no Estado de Goiás, Brasil,
2002 ............................

65

7



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Mapa  do  Estado  de  Goiás  destacando-se  as  regiões  e  sua
principal  atividade  de  exploração  do  rebanho  bovino  para  o
estudo  de  prevalência  da  infecção  pelo  BHV-1,  onde  1.
Regiões Norte e Nordeste com aptidão predominante de corte;
2. Regiões Sul e Sudeste com aptidão predominante de leite e
3.  Regiões  Sudoeste  e  Centro  com  aptidão  predominante
mista .......................................

4
3

Figura 2

Prevalência de anticorpos contra o BHV-1, em relação à idade,
nos  bovinos  amostrados  do  Estado  de  Goiás,  Brasil,
2002.....................

5
6

Figura 3
Prevalência da infecção pelo BHV-1 em relação à compra de
reprodutores diretamente de outras fazendas, nas propriedades
amostradas  no  Estado  de  Goiás,  Brasil,
2002 .................................

6
4

Figura 4
Prevalência da infecção pelo BHV-1 em relação à existência de
piquete separado para fêmeas na fase de parto ou pós-parto, nas
propriedades amostradas no Estado de Goiás, Brasil,
2002 ...........

6
4

Figura 5
Prevalência da infecção pelo BHV-1 em relação à assistência
veterinária nas propriedades amostradas no Estado de Goiás,
Brasil,
2002 ...................................................................................... 

6
5

8

Há duas formas de viver sua vida:
Uma é acreditar que não existe milagre,
A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.
                                   
                                                       Albert Einstein



LISTA DE ABREVIATURAS

ATCC – American Type Tissue Culture
BHV-1 – Bovine herpesvirus 1 (herpesvírus bovino 1)
BVDV – Bovine viral diarrhea virus (vírus da diarréia viral bovina)
CDPV – Centro de Diagnóstico e Pesquisas Veterinárias
CPVDF _ Centro de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor
DIVA – differentiating infected from vaccinated individuals

(diferenciando indivíduos infectados de vacinados)
DNA – ácido desoxirribonucléico
ECP – efeito citopático
EIE _ensaio imunoenzimático
gen
LAT

_latency associated transcript (gene transcrito associado à latência)

gB – glicoproteína B
gC – glicoproteína C
gD – glicoproteína D
gE – glicoproteína E
gG – glicoproteína G
gH – glicoproteína H
gI – glicoproteína I
gL – glicoproteína L
HAP _hemaglutinação passiva
HSV-1 _vírus herpes simplex
HVE-1 _herpesvírus eqüino 1
IA – Inseminação Artificial
IBR _infectious bovine rhinotracheitis (rinotraqueíte infecciosa bovina)
IC – Intervalo de confiança
ICTV – Internacional Committee on Taxonomy of Viruses
IFI _imunofluorescência indireta
IPB _balanopostite infecciosa bovina
IPTSP – Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
IPV _vulvovaginite infecciosa bovina
IR _internal inverted repeat (repetição interna)
kpb – kilo pares de base
MAbs _monoclonal antibodies (anticorpos monoclonais)
MDBK – Mardin-Darby bovine kidney
MEM – meio essencial mínimo
mg – miligrama
MHC _complexo de histocompatibilidade principal
mRNA _ácido ribonucléico mensageiro
NK _ células tipo-natural-killer

9



µL -  microlitro
nm – nanômetro
OIE – Office International des Epizooties
ORF – open reading frame (região de leitura aberta) 
PCR – reação em cadeia pela polimerase
SFB – soro fetal bovino
SN –soroneutralização
TCID50 – 50% tissue culture infective dose (dose infectante para 50% das

culturas celulares)
TR _terminal inverted repeated (repetiçâo terminal)
UL _unique long segment (segmento longo único)
US _unique short segment (segmento curto único)
VPR _vírus da pseudoraiva
VVZ _vírus da varicela-zoster

10



SUMÁRIO

Lista de tabelas

Lista de figuras

Lista de abreviaturas

Resumo

Abstract

1. INTRODUÇÃO.................................................................................. .........01

2. LITERATURA CONSULTADA.................................................................03

2.1. O Herpesvírus Bovino 1 – BHV – 1.......................................... .........03

2.1.1. Características Gerais......................................................... .........03

2.1.2. Replicação.......................................................................... .........05

2.1.3. Patogenia e Latência....................................................................06

2.1.4. Imunidade........................................................................... .........09

2.2. Infecções causadas pelo Herpesvírus Bovino 1......................... .........10

2.2.1. Rinotraqueíte Infecciosa Bovina........................................ .........10

2.2.2. Vulgovaginite/Balanopostite.......................................................11

2.2.3. Abortos............................................................................... .........12

2.2.4. Conjuntivite........................................................................ .........13

11



2.2.5. Outras Formas da Infecção..........................................................14

2.3. Diagnóstico da Infecção pelo Herpesvírus Bovino 1................. .........14

2.4. Aspectos Epidemiológicos das Infecções pelo Herpesvírus Bovino1.......

............................................................................................................20

2.4.1. Transmissão.................................................................................20

2.4.2. Prevalência......................................................................... .........22

2.4.3. Fatores de Risco................................................................. .........30

 2.5. Controle e Erradicação para o Herpesvírus Bovino 1............... .........33

2.5.1.Imunoprofilaxia para o BHV – 1: Vacinas......................... .........35

3. OBJETIVOS.................................................................................................42

4. MATERIAL E MÉTODOS..........................................................................43

5. RESULTADOS................................................................................... .........53

6. DISCUSSÃO................................................................................................66

7. CONCLUSÕES............................................................................................76

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................ .........77

Anexos

12



RESUMO

O  herpesvírus  bovino  tipo  1  (BHV-1)  é  um  patógeno   bovino  de
distribuição mundial e está associado a diferentes síndromes clínicas conhecidas
como rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), vulvovaginite pustular infecciosa
(IPV),  balanopostite  pustular  infecciosa  (IPB),  além de abortos,  conjuntivite,
formas sistêmica e neurológica. Os objetivos deste estudo descritivo transversal
foram estimar a soroprevalência de anticorpos contra o herpesvírus bovino tipo
1  em  animais  não  vacinados  e  determinar  os  potenciais  fatores  de  risco
associados  à  infecção  em rebanhos  bovinos  no  Estado  de  Goiás,  Brasil.  O
estudo  foi  conduzido  entre  os  meses  de  março  a  setembro  de  2002.  Foram
coletadas  amostras  de  soro  de  6.932  animais  em 894  propriedades  de  232
municípios  em Goiás.  A pesquisa  de anticorpos  para  o BHV-1 foi  realizada
através  de  teste  de  soroneutralização.  Informações  relativas  aos  animais  e
propriedades amostradas foram registradas em questionários. Os dados obtidos
foram analisados  através  dos  programas Epi  Info versão  6.04  e Epi  Info  for
Windows  versão  3.01.  A  soroprevalência  de  anticorpos  para  o  BHV-1  nos
animais foi de 51,9%. Das 892 propriedades amostradas, 98,5% apresentaram
pelo menos um animal soropositivo e todos os municípios pesquisados (100%)
apresentaram pelo menos uma propriedade positiva. Em relação aos fatores de
risco para a infecção, apenas a idade mostrou-se associada a soropositividade
nos animais, enquanto que nas propriedades, nenhuma das variáveis analisadas
foi  considerada  como  fator  de  risco.  Os  resultados  obtidos  neste  estudo
permitem  concluir  que  a  infecção  pelo  BHV-1  encontra-se  altamente
disseminada entre rebanhos bovinos dos municípios de Goiás.  

Palavras  chaves:  bovinos,  herpesvírus  bovino  tipo  1,  soroneutralização,
prevalência, fatores de risco.
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ABSTRACT

Bovine  herpesvirus  type  1  is  a  bovine  pathogen  of  worldwide
distribution. It has been associated with different clinical syndromes known as
infectious  bovine  rhinotracheitis  (IBR),  infectious  pustular  vulvovaginitis
(IPV), infectious pustular balanopostitis (IPB), besides abortions, conjunctivitis,
systemic  and  neurological  forms.The  main  objectives  of  this  cross-sectional
study were to estimate the bovine herpesvírus 1 (BHV-1) seroprevalence in a
population  of  non vaccinated  cattle  in  Goiás  State,  Brazil,  and to  determine
potential  risk  factors  related  to  the  seroprevalence.  It  was  conducted  from
March  to  September,  2002.  Blood  samples  were  collected  of  6,932  animals
from  894  herds  from  232  municipalities  in  Goiás.  Sera  were  tested  for
antibodies  against  BHV-1  using  the  serum  neutralization  test.  Information
regarding  animals  and  herds  sampled  were  recorded  through  a  personal
interview with the farmer or farmer manager. The data were analyzed using Epi
Info 6.04 and Epi Info for Windows 3.01 programs. The animal seroprevalence
was 51.9%. Eight hundred and seventy nine (98.5%) out of 892 herds had at
least one seropositive animal, and all (100%) municipalities showed at least one
herd/animal  positive.  Only  age  influenced  the  distribution  of  neutralization
antibodies to this virus in animals. None of the exposure variables analyzed was
considered as risk factors for the infection with BHV-1 in cattle herds. With the
results of this study we may conclude that the infection is spread among cattle
herds of municipalities in the state of Goiás.

Key words:  bovines,  bovine  herpesvirus  1,  serum neutralization,  prevalence,
risk factors.
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2. Tabela de Números Aleatórios
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INTRODUÇÃO

O  Brasil  possui  o  segundo  maior  rebanho  bovino  do  mundo  com

aproximadamente 162 milhões de cabeças, sendo que o Estado de Goiás ocupa o

terceiro lugar no país, com cerca de 17 milhões de cabeças, equivalendo em termos

nacionais  ao  segundo rebanho leiteiro  e  ao terceiro de corte.  Porém,  apesar  de

ocuparem tais posições, ambos, possuem índices baixos de produtividade quando

comparados a outros países, como a Itália, que com um rebanho menor que o de

Goiás, com sete milhões de cabeças, possui uma taxa de abate de 63%, enquanto

estes índices no Brasil e em Goiás são de apenas 21% e 20,6%, respectivamente

(Anualpec 2001).

As constantes buscas por maior produtividade e desempenho da pecuária

de corte ou de leite no Brasil têm levado a consideráveis mudanças na forma de

criação,  alterando  assim,  muitas  práticas  e  manejos  até  então  utilizados  (Pfizer

2000).  Tais  mudanças nas práticas criatórias,  como a introdução no rebanho de

animais oriundos de leilões e importações, a crescente utilização de confinamentos

para a engorda precoce de animais e a utilização da inseminação artificial, embora

sejam essenciais para a obtenção de maior produtividade, quando utilizadas sem as

exigências sanitárias necessárias propiciam condições epidemiológicas favoráveis

para  a  introdução  e  manutenção  de  agentes  patogênicos  e  difusão  de

enfermidades. A falta de informação por parte de criadores, das autoridades e de

veterinários  a  respeito  de  determinadas  viroses  agrava  ainda  mais  este  quadro

(Editorial 1998).

O herpesvírus bovino 1 (BHV-1) é um importante agente infeccioso de

bovinos,  que  causa  perdas  significativas  na  pecuária  (Hage  et  al.  1996).  É
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considerado  o  agente  etiológico  da  rinotraqueíte  infecciosa  bovina  (IBR),  da

vulvovaginite pustular infecciosa (IPV) e da balanopostite pustular infecciosa (IPB).

Também é responsável por abortamentos e por multi-infecções sistêmicas fatais em

recém-nascidos  (Melo  et  al.  2002).  Como todos  os  herpesvírus,  o  BHV-1,  após

infecção  aguda,  permanece  em  estado  de  latência,  alojando-se  nos  gânglios

nervosos,  principalmente  no  trigêmeo  e  sacral,  onde  pode,  então,  ser  reativado

quando  os  animais  são  expostos  a  fatores  predisponentes  estressantes  que

diminuem a resistência  imunológica  e  com isso ser  excretado,  infectando  outros

animais susceptíveis no rebanho (Ackermann et al. 1990 a, b). 

A soroprevalência  da infecção pelo  BHV-1 no mundo é muito  variável

(Straub  2001),  sendo  que  no  Brasil,  vários  inquéritos  soroepidemiológicos

demonstram que o vírus encontra-se largamente disseminado nos rebanhos bovinos

leiteiros e de corte de diversos Estados brasileiros com coeficientes de positividade

que variam de 29% a 96% aproximadamente (Pituco & Del Fava 1998). O primeiro

isolamento do BHV-1 foi obtido em 1978, no Estado da Bahia, por Alice.

  Entretanto,  nota-se  uma  carência  de  informações  relativas  a

levantamentos epidemiológicos pela infecção ao BHV-1 no Estado de Goiás e os

poucos  estudos  realizados  têm  demonstrado  altas  prevalências  como  as

encontradas por Anunciação et al. (1989), Vieira (2001) e por Faria et al. (2003) com

valores respectivos de 81,5%, 75,7% e 69,4%. Além disto, nenhuma pesquisa até

agora realizada,  em termos de Brasil,  abordou  de  forma mais  ampla  e analítica

fatores que predisponham a esta infecção.

Dentro  desse  contexto,  justifica-se  a  realização  deste  estudo

epidemiológico  da  infecção  pelo  BHV-1  englobando  tanto  a  determinação  da

soroprevalência  como a análise  de algumas variáveis  citadas  na  literatura como
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fatores de risco para a infecção em animais, propriedades e municípios do Estado

de Goiás.
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2. LITERATURA CONSULTADA

2.1. O Herpesvírus Bovino 1 (BHV – 1)

2.1.1. Características Gerais

O herpesvírus bovino 1 é classificado, com base nas suas características

morfológicas e propriedades físico-químicas, na família  Herpesviridae, pertencendo

ainda à subfamília Alphaherpesvirinae devido às suas propriedades biológicas, que

são  caracterizadas  por  vírus  com  uma  variável  gama  de  hospedeiros,  ciclo

replicativo  relativamente  curto,  rápida  disseminação  em  cultura  celular,  eficiente

destruição de células infectadas e capacidade para estabelecer infecção latente em

gânglios sensoriais.  Encontra-se dentro  do gênero  Varicellovírus juntamente com

herpesvírus humano 3 (VZV), herpesvírus eqüino 1 (EHV-1) e herpesvírus suíno 1

(PRV) (Roizmann et al. 1992, Engels & Ackermann 1996, ICTV 2002).

O  BHV-1  possui  um  nucleocapsídeo  icosaédrico  com  95-110  nm  de

diâmetro,  consistindo  em  162  capsômeros  (150  hexâmeros  e  12  pentâmeros),

circundado por uma zona eletrodensa de material amorfo denominada tegumento e

por um envelope de bicamada lipídica onde glicoproteínas virais estão encravadas

projetando da superfície em forma de espículas. Todo este conjunto forma um virion

pleomórfico de 150-200nm de diâmetro (Fenner et al. 1992, Tikoo et al. 1995).

O genoma do BHV-1 consiste de uma molécula linear de DNA de fita dupla

com  aproximadamente  135-140  Kpb  com  uma  densidade  de  1,730  g/ml,

correspondente a uma porcentagem de 72% de guanina + citosina. A disposição do

genoma é típica dos herpesvírus do grupo D, em que o genoma pode ser dividido

dentro de um segmento longo único (UL) de aproximadamente 102 a 104 Kpb e um
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segmento  curto  único  (US)  de  aproximadamente  10,5  a  11  kpb,  flanqueado  por

regiões repetidas invertidas de aproximadamente 24 Kpb, denominadas interna e

terminal.  Isto  permite  à  seqüência  US  uma  inversão  relativa  à  seqüência  UL,

proporcionando assim aumento para duas formas isoméricas do genoma (Tikoo et

al. 1995).

O genoma do BHV-1 codifica aproximadamente 70 proteínas e a maioria

dos  seus  genes  exibe  seqüência  homóloga  com  os  genes  correspondentes  no

herpesvírus simplex tipo 1(HSV1), ocorrendo na mesma ordem deste. Seu genoma

contém no mínimo 10 genes com o potencial de codificar glicoproteínas. Devido às

suas  localizações  no  envelope  viral  e  na  superfície  das  células  infectadas,  as

glicoproteínas  são  importantes  alvos  para  resposta  imune  do  hospedeiro,  tendo

assim essencial papel na patogenicidade por, entre outras atividades, mediarem a

entrada do vírion na célula hospedeira, a fusão e a disseminação deste de célula

para célula (Babiuk et al. 1996, Schwyzer & Ackermann 1996).

Embora  seja  considerado  apenas  um  sorotipo,  o  BHV-1  pode  ser

diferenciado em nível de DNA, pela digestão com endonucleases, em dois subtipos,

BHV1-1  e  BHV1-2,  e  este  último  em  2a  e  2b.  Apesar  de  não  existir  nenhuma

associação  definitiva  entre  subtipo  e  quadro  clínico,  amostras  do  subtipo  1

primariamente  causam  infecções  respiratórias,  enquanto  as  do  subtipo  2  estão

associadas  a  infecções  respiratórias  e  genitais.  O  BHV1-1  e  BHV1-2a  são

responsáveis,  principalmente,  pela  forma  respiratória  da  doença  (rinotraqueite

infecciosa  bovina)  e  o  subtipo  2b  pela  forma  genital  (vulvovaginite  pustular

infecciosa - IPV ou balanopostite  pustular  infecciosa -IPB) (Wentink  et  al. 1993).

Segundo  D’Offay  et  al. (1995),  o  subtipo  BHV1-1  também  pode  eventualmente

causar encefalite fatal em bovinos.

2.1.2. Replicação
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O  início  da  infecção  pelo  BHV-1  em  células  permissivas  ocorre  com  a

ligação de glicoproteínas virais a receptores celulares (Tikoo  et al. 1995). Engel &

Ackermann (1996) destacaram que pelo menos duas glicoproteínas, gC e gD, estão

envolvidas  na  adsorção  do  vírus  à  célula  e,  posteriormente,  ocorre  fusão  do

envelope viral com a membrana citoplasmática através da interação das gB, gH e

gL, permitindo assim a introdução do nucleocapsídeo e do tegumento no citoplasma

celular que são transportados para o núcleo. 

Proteínas  virais  presentes  no  tegumento  (αTIF,  βTIF  e  VP8)  juntamente

com fatores  de  transcrição  celular  (Oct-1)  ativam a  expressão gênica  durante  a

transcrição imediatamente precoce inicial.  No núcleo,  a transcrição do gene viral

começa de maneira temporalmente regulada. Inicialmente, são traduzidas proteínas

imediatamente  precoces  tais  como  BICPO,  BICP4,  e  BICP22  que  funcionam

induzindo a transcrição de genes precoces e a tradução de proteínas tais como

timidina quinase e DNA polimerase (Fenner  et al. 1992, Tikoo  et al. 1995, Jones

2003). 

As proteínas precoces são predominantemente envolvidas na replicação e

na indução de síntese de proteínas tardias, que formam as proteínas estruturais do

vírion, tais como glicoproteínas gIII (gC) e proteína VP8. A replicação do genoma e

montagem do nucleocapsídeo (DNA viral e algumas proteínas precoces e tardias)

ocorrem no núcleo da célula infectada. O nucleocapsídeo torna-se envelopado por

brotamento através da membrana nuclear e partículas virais maduras são liberadas

por  lise  de  células  infectadas  ou  fusão  de  células  infectadas  com  células  não

infectadas (Fenner et al. 1992, Tikoo et al. 1995, Jones 2003).

2.1.3. Patogenia e Latência
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As portas de entrada do BHV-1 no organismo são as  mucosas oro-nasal,

genital e ocular. Nas células epiteliais da porta de entrada, ocorre a replicação viral

primária. Posteriormente, o vírus pode disseminar-se de célula a célula, produzindo

infecção localizada; através do sangue, causando infecção sistêmica, ou ainda por

via nervosa (Engels & Ackermann 1996).

Na  infecção  restrita  a  áreas  locais,  os  sinais  podem  ser  principalmente

atribuídos a destruição de células infectadas devido à replicação viral. Conseqüente

a  uma  pronunciada  resposta  imune,  esta  infecção  é  geralmente  auto-limitada

ocorrendo  a  recuperação  em  uma  ou  duas  semanas.  As  lesões  locais  podem

facilitar  infecções  secundárias  gerando  quadros  clínicos  mais  graves  como

pneumonia. A infecção sistêmica ocorre, pois o BHV-1 invade os linfonodos e vasos

linfáticos  seguido  de  uma  viremia  associada  a  linfócitos  disseminando-se  pelo

organismo.  Durante  a replicação inicial  na porta  de  entrada,  o  BHV-1 entra  nos

axônios das células nervosas locais e, então, por transporte intra-axonal, alcança os

corpos dos neurônios em gânglios regionais,  onde estabelece latência (Engels &

Ackermann 1996).

Apesar de uma rigorosa resposta imune do hospedeiro durante a infecção

aguda, o BHV-1 consegue estabelecer latência nos gânglios regionais, tipicamente o

gânglio trigêmio ou gânglio sacral, dependendo da porta de entrada (Jones 2003).

Winkler  et al. (2000) demonstraram que a tonsila é um local não neural em que o

BHV-1 pode estabelecer latência.

O  ciclo  de  latência  dos  herpesvírus  tem  sido  dividido  em  três  passos:

estabelecimento,  manutenção e reativação.  O estabelecimento  da latência  inclui,

durante  a  infecção  aguda,  a  entrada  do  genoma  viral  no  neurônio  sensorial,

primeiramente como epissoma circular e depois associado com histonas celulares,

ou seja, como cromatina nas células latentemente infectadas. A expressão de genes
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virais  é  então  extinta,  com  exceção  da  do  gene  que  codifica  a  transcriptase

associada à latência (LAT) (Jones 2003).  A presença do vírus latente no animal

pode  ser  demonstrada  em  gânglios  nervosos  sensoriais  como  gânglio  trigêmeo

depois de infecção respiratória, ou gânglio sacral após infecção genital, através de

técnicas moleculares como a detecção do DNA viral por hibridação in situ (Pastoret

& Thiry 1985).

A manutenção da latência é uma fase que permanece por toda a vida do

hospedeiro  e  pode  ser  definida  como  um  período  em  que  as  partículas  virais

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

geral,  não ocorre a expressão de genes virais que são necessários na infecção

produtiva e apenas o LAT é abundantemente expresso durante este estágio (Jones

2003).

Segundo o mesmo autor, a reativação da latência é iniciada por estímulos

externos como estresse e imunossupressão,  que ativam a expressão dos genes

virais.  Abundante  expressão  destes  genes  pode  ser  detectada  em  neurônios

sensoriais  e  vírions  isolados  do  gânglio  trigêmeo  ou  sacral,  secreções  nasais,

oculares  e/ou  genitais.  Ainda  não  está  muito  claro  se  o  neurônio  que  sofre  a

reativação sobrevive e reinicia a latência ou é destruído pelo vírus como resultado

de infecção produtiva. A habilidade do BHV-1 em reativar-se após a latência resulta

em infecção recorrente e transmissão viral.

Os principais eventos moleculares para o controle do estado de latência não

estão  ainda  completamente  elucidados.  Porém,  parece  que  no  mínimo  duas

condições  têm  que  ocorrer  para  que  se  estabeleça  uma  latência  significante.

Primeiro, células altamente diferenciadas, de vida longa e que não se replicam mais,

como  neurônios  e  células  linfóides,  são  ideais  para  abrigar  o  vírus  durante  a

latência. Segundo, ao contrário do que ocorre durante a infecção produtiva, durante
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a  latência  não  deve haver  destruição  celular.  Sendo  assim,  tanto  a  indução  de

apoptose como a destruição da célula infectada através do mecanismo de resposta

imune devem ser bloqueadas.  Para tal,  não deve haver síntese de proteína viral

durante  a  latência  ou  a  proteína  deve  ser  tolerada  pelo  sistema  imune  do

hospedeiro. A LAT tem sido detectada em células latentemente infectadas, estando

a mesma envolvida na regulação de infecções agudas e latentes, porém a forma

exata desta relação não foi ainda completamente esclarecida, sabendo-se apenas

que ela  pode de alguma forma retardar  e  diminuir  a  eficiência  da reativação da

latência (Engels & Ackermann 1996).

Diferentes  hipóteses  têm  sido  sugeridas  para  explicar  o  mecanismo  de

latência:  uma propõe que o mRNA da LAT possa ter uma função de controlar a

expressão  dos  genes  imediatamente  precoces  (IE),  porque  o  primeiro  quase

sobrepõe completamente os segundos. A outra sugere que o mRNA da LAT possa

ter  uma função  de  codificar  uma proteína  regulatória  de  transcrição.  Também é

possível que as proteínas necessárias à ativação da transcrição dos genes IE não

estejam  disponíveis  em  um  neurônio  indivisível.  Alternativamente,  fatores

específicos das células nervosas podem ter um efeito negativo direto sobre fatores

de transcrição. Por fim, a latência pode ser estabelecida por uma combinação de

todos estes mecanismos (Tikoo et al. 1995).

A significância epizootiológica da latência é obviamente a persistência do

vírus em rebanhos bovinos por portadores silenciosos, sem evidência de doença

clínica.  Nestes  portadores,  a  latência  do  vírus pode  ser  reativada levando a  re-

excreção  de  partículas  virais  infecciosas  mesmo  na  ausência  de  sinais  clínicos

(Pastoret & Thiry 1985). Todas as amostras de BHV-1, incluindo amostras vacinais

atenuadas,  podem  estabelecer  latência  (Tikoo  et  al. 1995).  Infecções  latentes

podem ser reativadas por uma ampla variedade de estímulos imunossupressores,
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tais  como  terapias  com  corticosteróides,  situações  que  gerem  estresse  como

transporte,  introdução  do  animal  em  um  novo  rebanho,  precárias  condições  de

manejo,  ocorrência  de  infecções  ou  infestações  respiratórias  (Pastoret  &  Thiry

1985). 

Kaashoek  et  al. (1996)  constataram  a  persistência  de  anticorpos  contra

BHV-1 e a reativação da latência por tratamento com dexametasona em bovinos em

um período  de  dois  a  três  anos  após a infecção.  Winkler  et  al. (2000)  também

demonstraram a reativação do vírus nas tonsilas de animais infectados depois de

aplicação de dexametasona.

Lemaire et al. (2000a) notaram que a presença de anticorpos maternos em

bezerros  pode  interferir  com  o  desenvolvimento  de  anticorpos  em  resposta  à

infecção pelo BHV-1 e gerar portadores latentes soronegativos.

2.1.4. Imunidade

Nas  infecções  herpéticas,  são  importantes  tanto  a  imunidade  humoral

quanto a celular. Na resposta imune humoral, os anticorpos, por impedir a ligação e

a penetração do  vírus  à  célula  hospedeira,  são responsáveis  pela  neutralização

viral. Eles também estão envolvidos na lise de células infectadas que expressam

antígenos virais em sua superfície. Esta lise pode ser mediada pelo complemento ou

por processo citotóxico dependente de anticorpos. A imunidade celular inespecífica

é exercida por células efetoras, como macrófagos e neutrófilos polimorfonucleados,

dentre  outras  células,  que  eliminam as células  infectadas  por  vírus,  tanto  direta

quanto indiretamente, por meio da interação com anticorpos (Alfieri 2000, Lamberto

2003).

Segundo  estes  autores,  na  reativação  de  uma  infecção  herpética  em

animais  portadores,  ou seja,  quando o vírus sai  do estado de latência,  o BHV-1
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promove  a  formação  de  pontes  intercelulares  através  da  fusão  de  células

adjacentes. Desta forma, o vírus consegue passar de célula a célula sem entrar em

contato com o espaço intercelular e com os líquidos corporais, não sendo, assim,

disponível para a neutralização por anticorpos. Nesta situação, a imunidade celular

citotóxica assume grande importância, sendo capaz de destruir as células infectadas

e impedindo o transporte  viral  bem como sua eliminação ao meio ambiente  e a

animais susceptíveis.

É importante ressaltar que nenhum destes eventos ocorre isoladamente no

organismo. Há a necessidade de uma harmonia entre imunidade humoral e celular,

pois uma falha em um sistema terá como conseqüência uma influência negativa

sobre o outro (Alfieri 2000, Lamberto 2003).

2.2. Infecções causadas pelo Herpesvírus Bovino 1

2.2.1. Rinotraqueíte Infecciosa Bovina

A forma respiratória da infecção por BHV-1, conhecida como rinotraqueíte

infecciosa bovina (IBR), é uma infecção aguda do sistema respiratório caracterizada

por febre, anorexia, dispnéia, tosse, corrimento nasal seroso ou sero-hemorrágico e,

posteriormente purulento, hiperemia, pústulas e erosões da mucosa nasal. A pele

do focinho também pode apresentar hiperemia e lesões erosivas. Em alguns casos,

podem ser observadas conjuntivite, sialorréia e ulcerações na mucosa oral (Fenner

et al. 1992, Riet-Correa et al. 1996).

Em casos mais clássicos, pode ser notada a presença de lesões necróticas

nas  mucosas  e  à  auscultação  pulmonar  identifica-se  aumento  do  murmúrio

vesicular,  em  conseqüência  da  obstrução  parcial  das  vias  respiratórias  altas.  O
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coeficiente de letalidade geralmente é baixo nesta forma respiratória,  no entanto,

este  número  pode  aumentar  quando  o  quadro  é  complicado  com  infecções

bacterianas secundárias ou infecções víricas superpostas (Kahrs 1981).

A  doença  geralmente  é  mais  grave  em bovinos  confinados  do  que  em

bovinos  de  leite  ou  de  corte  mantidos  a  campo  por  estarem  os  primeiros  em

condições de estresse. Em condições normais, os animais recuperam-se após um

curso clínico de quatro a sete dias (Riet-Correa et al. 1996).

2.2.2. Vulvovaginite / balanopostite

A forma reprodutiva da infecção BHV-1 é denominada vulvovaginite pustular

infecciosa (IPV) na fêmea e balanopostite pustular infecciosa (IPB) no macho. As

lesões estão localizadas nas mucosas peniana, prepucial ou vulvovaginal, quando

são  observados  hiperemia  e  edema  da  mucosa,  com  presença  de  pontos

hemorrágicos ou pequenas pústulas de até 2mm de diâmetro. Às vezes as lesões

são  coalescentes  e  aparecem  cobertas  por  um  exsudato  amarelado.  Também

podem ocorrer lesões ulcerativas. A micção é freqüente e dolorosa. A fase aguda da

enfermidade tem um curso clínico de quatro a sete dias e as lesões são curadas em

dez a 14 dias sempre quando não há complicações. Muitos casos são subclínicos

ou inaparentes e podem passar desapercebidos (Kahrs 1981, Fenner  et al. 1992,

Riet-Correa et al. 1996, Rocha et al. 1999, Puente 2003).

A infecção assume importância maior em touros para inseminação artificial,

já que o vírus é eliminado pelo sêmen e, desta forma, pode ser transmitido para

fêmeas  susceptíveis  causando  além  de  vulvovaginite,  endometrite,  salpingite  e

outros problemas reprodutivos como infertilidade temporária. Porém, o efeito mais

sério provocado pelo BHV-1 em fêmeas é o prolapso uterino, produzido pela intensa
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dor devido à gravidade das lesões da mucosa vaginal (Miller 1991, Fenner  et al.

1992, Riet-Correa et al. 1996, Rocha et al. 1999, Puente 2003).

2.2.3. Abortos

Na  infecção  pelo  BHV-1  podem  ocorrer  abortos  em  conseqüência  de

exposição ao vírus por diferentes fontes. Primeiro, depois da exposição à amostra

selvagem de BHV-1,  o vírus replica-se na porta  de entrada (mucosas oro-nasal,

ocular,  genital)  e  começa  a  circular  na  corrente  sanguínea  da  vaca  gestante,

migrando para o útero. Uma vez no útero, o vírus invade o sistema sangüíneo fetal

infectando  o  feto.  Neste,  o  vírus  multiplica-se  e  propaga-se.  Infecções  do  feto

podem ocorrer em qualquer estágio da gestação, mas se o mesmo tem de quatro a

seis meses de idade, o resultado pode ser a morte fetal de um a três dias após o

início da replicação viral em seu organismo com o aborto então ocorrendo dentro de

dois a sete dias depois desta. Geralmente, o processo de infecção da vaca até o

aborto pode ser curto, em média 18 dias, ou se estender chegando a três meses.

Sendo assim, abortos ocorrem normalmente do sexto ao nono mês de gestação

(Richey 1994, Puente 2003).

O  BHV-1  também  pode  resultar  em  aborto  após  a  vacinação  de  vacas

gestantes  não  imunes  com  vacinas  atenuadas,  ou  através  de  bezerros  criados

juntos com vacas gestantes não protegidas e recentemente vacinados com o vírus

atenuado.  Este  se  replica  no  animal  e  passa  a  ser  excretado,  podendo  assim

transmitir o vírus para as fêmeas gestantes. O vírus vacinal, apesar de atenuado e

apatogênico para bezerros e animais adultos, pode atravessar a barreira placentária

chegando ao feto, causando infecção e morte fetal e resultando em aborto (Richey

1994, Lamberto 2003). 
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Quando as fêmeas são infectadas nos primeiros sete dias após a monta, o

vírus  pode  atravessar  o  epitélio  uterino,  infectar  as  membranas  embrionárias  e

causar a morte do embrião. Nesta morte que ocorre rapidamente (em poucos dias

após  a  infecção),  o  único  sinal  clínico  de  falha  na  gestação  é  um  ciclo  estral

prolongado. Esta situação é freqüentemente interpretada como falha na concepção

e não como gestação interrompida (Miller 1991).

Em condições naturais,  o coeficiente de aborto pelo BHV-1 dificilmente é

superior a 25%. No entanto, em alguns casos pode chegar a 60% (Kirkbride 1990).

2.2.4. Conjuntivite

A  forma  ocular  da  infecção  pelo  BHV-1  pode  ocorrer  junto  à  forma

respiratória  ou  sozinha,  manifestada  por  uma  grave  conjuntivite,  usualmente

bilateral, com fotofobia e lacrimejamento. Observa-se corrimento ocular seroso ou

sero-hemorrágico que, posteriormente, pode ser purulento, podendo este corrimento

marcar os pelos da pálpebra inferior e a cara de forma bastante evidente. A córnea

usualmente  não  está  afetada,  mas  em  alguns  casos,  podem  ocorrer  ceratite  e

ulceração,  devidas  principalmente  a  infecções  secundárias.  Nos  casos  não

complicados, há uma regressão do quadro clínico em cinco a dez dias (Kahrs 1981,

Fenner et al. 1992, Richey 1994, Riet-Correa et al. 1996).

2.2.5. Outras formas da infecção

O BHV-1 pode causar, com pouca freqüência, uma forma neurológica em

bezerros,  que  se  caracteriza  por  depressão  profunda,  incoordenação,  tremores,

convulsões com período de excitação e movimentos de pedalagem. Estes sinais são
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geralmente  seguidos  por  colapso  físico  e  mental,  coma  e  morte.  As  lesões

histopatológicas  incluem  meningoencefalite  não  supurativa,  necrose  neuronal,

malácia  focal  e freqüentemente inclusão intranuclear  em artrócitos (Richey 1994,

Hirsh & Zee 1999).

Uma forma sistêmica da enfermidade aparece em neonatos que sofreram

exposição  no  final  da  gestação  ou  logo  após  o  nascimento.  Estes  neonatos

apresentam  uma  forma  aguda  de  BHV-1,  com  problemas  respiratórios,  lesões

necróticas  na  mucosa  oral,  língua,  esôfago  e  nos  compartimentos  gástricos.  Os

animais podem apresentar ou não diarréia e o diagnóstico geralmente é dado como

sendo morte por septicemia (Kahrs 1981, Miller 1991, Hirsh & Zee 1999).

2.3. Diagnóstico da infecção pelo Herpesvírus Bovino 1

O diagnóstico da infecção pelo BHV-1 não deve ser baseado apenas em

sinais clínicos, pois, apesar de sugestivos, estes não são patognomônicos, devendo

então  ser  o  mesmo  confirmado  por  exames  laboratoriais.  Um  diagnóstico

laboratorial completo deve ser baseado no isolamento e identificação do vírus ou de

componentes  virais  e  dos  anticorpos  específicos  induzidos  por  este  (VAN

DONKERSGOED & BABIUK, 1991; OIE, 2002).

Na identificação do agente, o melhor método diagnóstico é o isolamento do

vírus em cultivo celular (Halfen & Vidor 1998, Flores 1999, Schynts et al. 1999, OIE

2002). O BHV-1 cresce bem em uma grande variedade de células como as de rim,

pulmão e testículo de bovino, células derivadas de pulmão fetal, traquéia ou ainda

em  linhagens  estabelecidas  como  a  Madin  Darby  Bovine  Kidney  (MDBK).  Os

espécimes clínicos geralmente utilizados são secreções nasais e genitais,  lavado
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prepucial, fragmentos de mucosa do trato respiratório e fragmentos de órgãos como

amígdalas, pulmões e nódulos linfáticos branquiais. Em casos de abortos, o fígado,

pulmão, baço, rim do feto ou os cotilédones placentários são utilizados (Flores 1999,

OIE  2002).  O isolamento  do  vírus  no  sêmen  necessita  de  algumas  adaptações

especiais, pois o fluído seminal contém enzimas e outros fatores que são tóxicos a

células e inibem a replicação viral (Rocha et al. 1999, OIE 2002).

O isolamento viral é feito através da inoculação dos espécimes clínicos nas

culturas celulares, com a visualização de efeito citopático característico do BHV-1,

que  aparece,  geralmente,  três  dias  após  a  inoculação  e  é  caracterizado  pelo

arredondamento das células, semelhante a cachos de uva amontoados ao redor de

áreas de lise na monocamada celular. Algumas vezes células gigantes com diversos

núcleos  podem  também  ser  observadas.  Após  sete  dias,  se  nenhum  efeito

citopático  aparecer,  uma  passagem cega deve  ser  feita.  Para  tal,  congela-se  a

cultura  celular  inoculada,  descongela-se  e  clarifica-se  por  centrifugação.  O

sobrenadante é, então, utilizado para inoculação em monocamadas celulares (OIE

2002).

Para identificação de vírus que produz o efeito citopático como o BHV-1, o

sobrenadante da cultura deve ser neutralizado com anti-soro poli ou monoclonais

anti-BHV-1,  por  técnicas  sorológicas  como  imunofluorescência  (IF)  e  ensaio

imunoenzimático  (EIE)  ou  técnicas  de  imunohistoquímica  (HIQ)  como

imunoperoxidase (IP) (Wyler 1990, Schynts et al. 2001, OIE 2002).

As técnicas sorológicas de IF, IHQ e EIE também podem ser utilizadas para

detecção direta do antígeno viral nas amostras clínicas. As vantagens dos métodos

de  detecção  de  antígeno  sobre  o  isolamento  viral  são  o  não  requerimento  de

cultivos celulares e a rapidez do diagnóstico, que pode ser dado em apenas um dia,
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porém suas desvantagens são maior custo e menor sensibilidade (Schynts  et al.

2001, OIE 2002).

Existem métodos  de  detecção  do  DNA do  BHV-1  em  amostras  clínicas

como hibridação e a reação em cadeia da polimerase (PCR), sendo este último,

quando comparado ao isolamento viral, mais vantajoso por ter maior sensibilidade e

rapidez,  além  de  poder  detectar  DNA  viral  em  gânglios  sensoriais  infectados

latentemente. A desvantagem da PCR é que ela é propensa a contaminações e por

isso  devem ser  tomadas  precauções  para  prevenir  resultado  falso  positivo  (OIE

2002, Jones 2003).

A PCR tem sido usada, principalmente, para detectar DNA do BHV-1 em

amostras  de  sêmen,  por  ser  o  isolamento  viral,  neste  caso,  dificultado  devido à

presença de substâncias citotóxicas no liquido seminal (Santurde et al. 1996, Kataria

et al. 1997, Rocha et al. 1999, Smiths et al. 2000, OIE 2002). 

Esta  técnica  também  tem  sido  usada  para  detectar  o  genoma  viral  em

secreções  nasais  e  fragmentos  de  tecidos,  além  de  poder  discriminar  animais

naturalmente  infectados  com  BHV-1  tipo  selvagem  de  animais  vacinados  com

amostras timidino-quinase negativas ou gE-negativas, nas quais ambas têm deleção

de genes (Fuchs et al. 1999, Moore et al. 2000).  Schynts  et al. (2001) relataram a

utilização  de  uma  PCR  associada  à  imunofluorescência,  capaz  de  fazer  a

discriminação  entre  amostras  de  BHV-1  tipo  selvagem  e  vírus  recombinantes,

podendo  ser  útil  em  estudos  com  amostras  viras  recombinantes,  especialmente

aqueles  que  avaliam  o  potencial  emergente  de  recombinação  entre  o  vírus  de

vacinas  geneticamente  modificadas  e  amostras  selvagens.  A  PCR  seguida  de

reação de hibridação tipo “southern blot” é o método mais sensível para detecção de

DNA do BHV-1 em amostras clínicas (OIE 2002).
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Para o sucesso na detecção viral, é imprescindível que os “swabs” nasais e

oculares sejam coletados o mais rápido possível após a suspeita da infecção, pois o

pico máximo da replicação e eliminação viral ocorre entre três e seis dias depois da

infecção  aguda  e  tornam-se  geralmente  indetectáveis  em  dez  dias  (Van

Donkersgoed & Babiuk 1991). 

Através do uso de anticorpos monoclonais em testes imunoenzimáticos ou

de imunofluorescência, ou imunoperoxidase, pode-se diferenciar o BHV-1 apenas

em  subtipos  1  e  2b.  Análises  após  digestão  com  endonucleases  permitem

diferenciar todos os subtipos reconhecidos do BHV-1 (Alfieri 2000, OIE 2002).

O isolamento do vírus deve ser cautelosamente interpretado, pois isto não

necessariamente significa que o vírus é a causa do aparecimento da doença, mas

talvez possa ser apenas um vírus latente que foi reativado devido a condições de

estresse.  Um diagnóstico sorológico confirmatório  necessita  ser feito,  e  deve ser

acompanhado por soroconversão do resultado negativo para positivo, ou de quatro

vezes ou mais o aumento do título de anticorpos para BHV-1 em amostras de soro

pareadas (Pastoret & Thiry 1985, OIE 2002).

O diagnóstico da infecção pelo BHV-1 pode ser feito também através de

diferentes  técnicas  sorológicas  para  detecção  de  anticorpos.  Estes  testes

sorológicos podem ser usados para diferentes propósitos, segundo a OIE (2002): (a)

diagnosticar  uma  infecção  aguda  através  de  detecção  de  soroconversão;  (b)

demonstrar  a  ausência  da  infecção,  exigida  para  o  comércio  internacional  de

animais; (c) determinar a prevalência da infecção em estudos soroepidemiológicos;

(d) dar suporte aos programas de erradicação e subseqüente vigilância; (e) avaliar a

resposta de anticorpos após uma vacinação ou uma infecção experimental. 

As técnicas sorológicas comumente utilizadas na identificação de anticorpos

contra  o  BHV-1  são  a  soroneutralização  (SN),  ensaios  imunoenzimáticos  (EIE),
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imunofluorescência  direta  e  indireta  (IFD e  IFI)  e  hemaglutinação passiva (HAP)

(Perrin et al. 1993, Puente 2003).

O teste de SN foi  padronizado com várias modificações.  Ele pode variar

com relação à amostra viral, ao início de diluição do soro, ao período de incubação

vírus/soro (uma a 24 horas), ao tipo de célula utilizada, ao dia da leitura final e o

“end point” (50% ou 100%) (Perrin et al. 1993). De todas estas variações, o período

de incubação vírus/soro é o que o efeito mais influencia no título de anticorpos. Um

período de incubação de 24 horas pode aumentar a sensibilidade da técnica em até

16 vezes mais em relação ao título de anticorpos, quando comparado ao período de

incubação de uma hora (Bitsch 1978, Chen-Feng  et al. 1988, Deregt  et al. 1993).

Assim, é recomendada onde o máximo de sensibilidade é requerido como para o

comércio internacional de animais (OIE 2002). No entanto, segundo Deregt  et al.

(1993), a incubação de 24 horas pode, às vezes, gerar resultados falso-positivos.

Mesmo sendo um teste relativamente simples para execução e interpretação e de

permitir a titulação dos soros positivos, a soroneutralização tem a desvantagem de

ser uma reação que demanda tempo e exige a produção e manutenção de cultivos

celulares (Cho & Bohac 1984, Van Donkersgoed & Babiuk 1991). 

As técnicas imunoenzimáticas para detecção de anticorpos contra BHV-1

parecem estar gradualmente substituindo a soroneutralização, provavelmente pela

maior  facilidade de aplicação e maior  rapidez dos resultados (OIE 2002).  Assim

sendo,  são  adequadas  para  análise  de  grande  número  de  amostras  como  em

levantamentos  sorológicos  e  estudos  epidemiológicos  (Chen-Feng  et  al. 1988,

Bratanich  et  al. 1990).  Ensaios  imunoenzimáticos  com  alta  sensibilidade  e

especificidade  têm  sido  desenvolvidos,  principalmente  utilizando  anticorpos

monoclonais, fundamentando-se em diferentes princípios (indireto, bloqueio, captura

e competição) (Kramps et al. 1994, Van Oirschot et al. 1997, Osório 1998).
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O EIE indireto é mais comumente utilizado e tem como princípio geral a

detecção  da  reação  antígeno-anticorpo  por  um  segundo  anticorpo,  contra

imunoglobulinas bovinas. O antígeno é adsorvido previamente a microplacas e, em

seguida, são adicionados os soros teste. Ocorrendo a reação do antígeno com os

anticorpos  presentes  no  soro,  haverá  a  identificação  da  reação  pelo  segundo

anticorpo  marcado  (conjugado)  na  presença  do  substrato  juntamente  com  um

cromógeno utilizado (Teixeira 1998, OIE 2002).

No EIE de bloqueio, a existência de anticorpos específicos no soro testado

é  identificada  pela  sua  capacidade  de  bloquear  a  ligação  do  antígeno  viral,

previamente aderido a microplaca, a um anticorpo monoclonal anti-BHV1 (Teixeira

1998, OIE 2002).

Segundo Perrin et al. (1993) e Kramps et al. (1994), o EIE de bloqueio tem

maior  sensibilidade  quando  comparado  tanto  ao  EIE  indireto  como  à

sorononeutralização, imunofluorescência indireta e hemaglutinação passiva.

O  uso  do  gE-EIE  de  bloqueio  é  apropriado  para  diferenciação  entre

rebanhos infectados e vacinados com a vacina gE negativa (Van Oirschot  et  al.

1997, Wellenberg et al. 2001).

Wellenberg et al. (1998) e Nylin et al. (2000) sugeriram a utilização de EIE

de  bloqueio  para  pesquisa  de  anticorpos  no  leite  em  amostras  individuais  em

substituição ao soro, tornando o diagnóstico mais fácil e de menor custo em relação

à obtenção da amostra.

Florent  &  Wiseman  (1990)  desenvolveram  um  EIE  de  captura  para  a

detecção  de  anticorpos  IgM,  podendo  através  deste  confirmar  a  fase  aguda  da

infecção.

35



As  técnicas  de  soroneutralização  e  EIE  são  consideradas  provas

sorológicas  oficiais  para  pesquisas  de  anticorpos  em  animais  destinados  ao

comércio internacional pela OIE (2002).

2.4. Aspectos Epidemiológicos das infecções pelo Herpesvírus Bovino 1

2.4.1. Transmissão

Van  Donkersgoed  &  Babiuk  (1991)  afirmaram  que  bovinos  de  todas  as

idades e raças são susceptíveis a infecção pelo BHV-1, no entanto, a enfermidade

geralmente  ocorre  em  animais  acima  de  seis  meses  de  idade  e  isto  é  devido,

provavelmente,  à  presença  de  anticorpos  maternos  em  animais  abaixo  de  seis

meses,  que  podem  reduzir  a  gravidade  da  infecção.  Hübner  et  al. (1996)

constataram através da análise de amostras de soro de bezerros que, no período de

seis horas até 180 dias após o nascimento, há declínio progressivo de anticorpos

colostrais e concluíram que o diagnóstico sorológico da infecção pelo BHV-1 deve

ser realizado após o sexto mês de idade.

A transmissão do BHV-1 se dá principalmente por contato direto com o vírus

presente  em  secreções  respiratórias,  oculares  e  genitais  ou  em  gotículas  de

aerossóis,  sendo também possível a transmissão indireta por fômites,  podendo a

inseminação  artificial  e  a  coleta  e  transferência  de  embrião  terem  importantes

papéis nesta transmissão (Kapil & Basaraba 1997, Pituco & Del Fava 1998).

Devido  ao  mecanismo  de  disseminação  do  BHV-1,  o  contato  íntimo  de

animais é responsável por uma alta freqüência de transmissão. A superlotação e a

mistura de animais permitem a eficiente disseminação do vírus. Além disto, bovinos

recém  introduzidos  a  um  rebanho  tornam-se  extremamente  vulneráveis  às
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infecções, conseqüente a fatores de estresse a que são submetidos e que geram

imunossupressão (Van Donkersgoed & Babiuk 1991; Calderon et al. 2003).

Mars  et al. (2000a) estimaram, experimentalmente, uma distância de pelo

menos 4,4 metros entre rebanhos, como suficiente para reduzir a transmissão do

BHV-1 em condições de campo.

É  importante  ressaltar  que  o  animal,  uma  vez  tendo  sofrido  infecção

primária, torna-se portador do BHV-1 por toda a sua vida, potencialmente atuando

como fonte de infecção para os susceptíveis. Este portador do vírus latente pode

sofrer reativação, porém geralmente esta não provoca doença no animal, pois ele

possui  imunidade  suficiente  para  prevenir  sinais  clínicos  da  mesma  (Van

Donkersgoed & Babiuk 1991, Pituco & Del Fava 1998).

Segundo Miller (1991), bezerros nascidos de novilhas inoculadas de forma

experimental com BHV-1, e que algumas vezes resultam em infecção fetal não letal,

podem ter anticorpos contra BHV-1 e não terem sinais da doença, porém por serem

latentemente  infectados,  podem eliminar  o  vírus quando  estressados e tornar-se

fonte potencial de disseminação.

Embora algumas vacinas para o BHV-1 já tenham sido incriminadas como

responsáveis por surtos desta enfermidade, esta probabilidade é altamente remota

(Van Donkersgoed & Babiuk 1991).

A transmissão do BHV-1 pode ocorrer pelo sêmen de touros e independe do

desenvolvimento de anticorpos neutralizantes. Ela tem sido amplamente favorecida

pelo desenvolvimento de processos de criopreservação de sêmen, uma vez que as

condições  de  processamento  e  armazenamento  deste  são  ideais  para  a

preservação do BHV-1 (Rocha et al. 1999). 

Conforme Wentink et al. (1993), somente bovinos são fonte significante de

disseminação de BHV-1 e, apesar de discretas infecções naturais e experimentais
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em ovinos, caprinos e suínos, estes não exercem papel importante na disseminação

do vírus.

2.4.2. Prevalência

O BHV-1 tem distribuição mundial  e anticorpos contra BHV-1 podem ser

encontrados  em  bovinos  e  outras  espécies  domésticas,  como  suínos,  ovinos,

caprinos e búfalos, ou selvagens, como elefantes e cervos. A prevalência apresenta

alta  variação  dependendo  do  tamanho  do rebanho  e  das  condições  de  manejo

(Teixeira 1998, Straub 2001).

Um estudo sorológico para detecção da infecção pelo BHV-1, através de

soroneutralização, foi desenvolvido na Holanda, em 1986. Das 1099 fêmeas de 35

propriedades testadas, 71,4% foram soropositivas e apenas 11 propriedades foram

soronegativas  (Franken  et  al. 1986).  Dados  mais  atuais  indicam  que

aproximadamente  50%  dos  bovinos  adultos  da  Holanda  são  soropositivos  para

BHV-1, no entanto, somente 10% dos bovinos jovens têm anticorpos contra este

(Verhoeff 1996 apud Van Oirschot 1998).

            Hogg (1992) detectou que, em 34% das propriedades na Grã Bretanha, um

ou mais  bezerros,  com idade  acima  de  quatro  meses,  tinham anticorpos  contra

BHV-1.

Em três Estados do sul da Índia, a soroprevalência da infecção pelo BHV-1

em bovinos e bubalinos foi determinada através do teste de EIE, com coeficientes

de 50,9% e 52,5%, respectivamente. Em touros reprodutores, 114 de 120 amostras

de  Tamil  Nadu  (95%)  e  41  de  99  amostras  de  Karnataka  (41,4%)  foram

soropositivos (Renukaradhya et al. 1996).
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Na província  de  Potenze,  Itália,  foram analisadas  498 amostras  de  soro

bovino, provenientes de 115 rebanhos, resultando em 43,3% de positividade para

anticorpos contra o BHV-1 (Farah et al. 1994). Ainda na Itália, Castrucci et al. (1997)

realizaram uma análise em 6978 amostras de soro bovino de 55 rebanhos leiteiros,

51 do norte e quatro do centro da Itália, para detecção de anticorpos contra BHV-1

pelo teste de soroneutralização. Constataram que 84,3% das propriedades do norte

e  todas  do  centro  tinham  animais  soropositivos  e  a  prevalência  da  infecção  foi

essencialmente a mesma entre as populações das duas áreas,  sendo 34,9% no

norte e 38,6% na região central.  Os autores ainda notaram que a freqüência de

bovinos  soropositivos  aumentou  cerca  de  5,0% nos  últimos  três  anos  avaliados

quando comparada às observadas  em estudos  anteriores.  Nardelli  et  al. (1999),

baseados em pesquisas sorológicas para detecção de anticorpos contra BHV-1, em

uma população de bovinos em fase reprodutiva na região de Veneto, também Itália,

mostraram  que  em  473  rebanhos  não  vacinados,  53%  dos  animais  eram

soropositivos. Um estudo transversal,  conduzido em 1999,  estimou a prevalência

para a infecção pelo BHV-1 em vacas leiteiras não vacinadas, acima de um ano, no

distrito de Reggio Emília, norte da Itália, onde foram coletados 3786 soros de 269

rebanhos, resultando em uma prevalência de 26,2% (Guazzetti et al. 2001).

Na Croácia,  o soro de 120 vacas leiteiras,  com idade entre dois  a  nove

anos, mantidas em quatro diferentes propriedades,  e com uma alta percentagem

(60,8%) de desordens reprodutivas mostrou uma prevalência de anticorpos contra

BHV-1 e BVDV de 85,8% e 79,2%, respectivamente. Anticorpos para ambas viroses

foram encontrados em 80,8% de vacas com desordens reprodutivas, mas somente

em 46,8% das vacas sem estas desordens. Esta diferença foi significativa e indicou

uma associação entre desordens reprodutivas e co-infecções do BHV-1 com BVDV

em rebanhos leiteiros (Biuk -Rudan et al. 1998).
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Mcgowan & Murray (1999) examinaram 109 reprodutores de fazendas do

Sul da Escócia entre 1992 e 1993 e evidenciaram uma prevalência de 49% para

infecção pelo BHV-1.

Na Polônia, foram encontrados coeficientes de soropositividade de 20,6% e

37,9% em rebanhos leiteiros em duas diferentes regiões (Rola & Zmudzinski 1999

apud Straub 2001).

Na  Nova  Zelândia,  66,5%  dos  bovinos  apresentaram  anticorpos  contra

BHV-1 (Motha & Hansen 1998 apud Straub 2001).

Na  Hungria,  a  prevalência  de  anticorpos  contra  BHV-1  em  grandes

rebanhos foi de 64,1%, e em pequenos, de 15,7%. Os autores observaram que em

pequenos rebanhos vizinhos a grandes rebanhos foi  mais alta que nos primeiros

quando isolados (Tekes et al. 1999).

Na  França,  um  estudo  de  8500  rebanhos  leiteiros  em  dois  diferentes

períodos entre 1992 e 1994 mostrou uma prevalência total  para  a infecção pelo

BHV-1 de 24,0% (Reynaud et al. 1995).

Uma pesquisa  do BHV-1 na população bovina  da Bélgica,  conduzida de

dezembro de 1997 a março de 1998 detectou,  em 28.478 amostras  de animais

pertencentes a 556 rebanhos, coeficientes de prevalência para rebanho de 84,0%,

89,0% e 53,0%, respectivamente em rebanhos de leite, misto e de corte, enquanto

que para animais  dos mesmos foram de 35,0%, 43,0% e 34,0% (Boelaert  et  al.

2000).

Achour & Moussa (1996), analisando por soroneutralização 2948 amostras

de soro bovino coletados de 306 rebanhos de oito distritos do centro da Argélia,

encontraram  em  599  soros  de  122  rebanhos  anticorpos  contra  BHV-1,  o  que

resultou em uma prevalência de 20,5% em relação aos animais e de 39,8% para

rebanho.
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Apesar  da  disseminação  mundial  do  BHV-1,  existem  países  como

Dinamarca, Suécia, Finlândia, Suíça, partes da Áustria e Itália que são oficialmente

reconhecidos como livres de BHV-1 e seguem rigorosas medidas sanitárias (Straub

2001).

Nos Estados Unidos o primeiro isolamento do BHV-1 foi feito em 1956 a

partir de animais com doenças respiratórias (Madin et al. 1956).

Segundo Straub (2001), em países como Estados Unidos e Canadá, onde

os  bovinos  são  rotineiramente  vacinados  contra  o  BHV-1,  torna-se  difícil  a

determinação  de  prevalência.  No  entanto,  Behymer  et  al. (1991)  testaram,  na

Califórnia (Estados Unidos), através do EIE, amostras de 1953 bovinos, sendo 880

bovinos  de  leite  pertencentes  a  10  rebanhos,  e  1073  bovinos  de  corte  de  20

rebanhos,  nos anos de 1988 a 1989.  Eles  obtiveram apenas 3,0% de amostras

positivas para o BHV-1.

Osório (1998) comentou que a prevalência do BHV-1 na América do Norte é

alta  e  que as  formas  clínicas  predominantes  envolvem o  trato  respiratório  e  as

infecções uterinas, sendo que as formas genitais são mais raras.

Na região de Yucatán, no México, foram testadas por soroneutralização as

amostras  de 564 animais  de 35 rebanhos bovinos de corte,  não vacinados,  das

quais 34 tinham no mínimo um animal soropositivo para BHV-1, resultando em uma

soroprevalência para animais de 54,4% (Calderón et al. 2003).

Na América do Sul, o BHV-1 já foi identificado em muitos países e alguns

estudos de soroprevalência têm sido publicados com coeficientes bastante variáveis

(Pituco & Del Fava 1998, Teixeira 1998).
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Na Colômbia,  os levantamentos sorológicos em bovinos,  para a infecção

pelo BHV-1, revelaram uma distribuição variável segundo a região do país, de 13%

a mais de 50% (Griffith et al. 1982 apud Pituco & Del Fava 1998).

No  sul  do  Chile,  na  Província  de  Valdívia,  um  estudo  sorológico  em

rebanhos  leiteiros  em  um  período  de  um  ano,  com  intervalo  de  seis  meses

constatou,  através  de  soroneutralização,  o  aumento  do  coeficiente  de

soropositividade que passou de 34,2% para 43,2%. Esta variação foi correlacionada

ao aumento de idade das vacas (Hochstein-Mintzel et al. 1986).

Odéon (1998), ao realizar estudos soroepidemiológicos em várias regiões

da Argentina,  em diferentes ecossistemas e formas de exploração,  verificou que

100%  dos  rebanhos  possuíam  animais  soropositivos  para  BHV-1,  determinando

prevalência que variaram de 32,3% a 56,7% em animais.

No Uruguai, uma pesquisa soroepidemiológica realizada na principal região

leiteira do país incluiu 190 soros de bezerros provenientes de 34 rebanhos e revelou

uma prevalência de anticorpos para BHV-1 de 26,7% (Guarino et al. 2000).

Em uma região rural do Peru, 60 rebanhos bovinos leiteiros foram testados

para  anticorpos  contra  o  BHV-1  no  leite  através  do  EIE,  resultando  em  uma

prevalência de 51% de rebanhos positivos (Stahl et al. 2002).

Obando  et al. (1999) testaram 615 amostras de soro de vacas, de cinco

distritos da Venezuela, através do EIE, e detectaram anticorpos contra o BHV-1 em

410 destas, perfazendo um coeficiente de 67%.

No Brasil, o primeiro isolamento do BHV-1 foi realizado por Alice (1978), a

partir de pústulas vaginais de vacas, no Estado da Bahia. No mesmo ano, Mueller et

al. (1978) conseguiram isolar vírus a partir do rim de um feto bovino proveniente de

um matadouro em São Paulo.
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Inquéritos sorológicos têm demonstrado que o BHV-1 está disseminado nos

rebanhos bovinos leiteiros e de corte de diversos Estados brasileiros.  Na Bahia,

Galvão  et  al. (1963),  apud  Pituco  &  Del  Fava  (1998),  realizaram  o  primeiro

levantamento  sorológico,  detectando  em  458  amostras,  34,5%  positivas  à

soroneutralização.

Mueller  et  al. (1981),  através  de  testes  de  soroneutralização  e

microaglutinação passiva em 384  amostras  de soros bovinos do Estado de São

Paulo, encontraram uma prevalência de 42,2%. De Stefano et al. (1993), analisando

588 amostras de soros de bovinos leiteiros na região de Marília, observaram que

destas, 266 apresentavam anticorpos contra BHV-1, resultando numa prevalência

de 45,0%. Tonin et al. (1996) detectaram pelo EIE, 40,2% de soropositividade para

o BHV-1 em 532 amostras de soro bovino de diferentes regiões de São Paulo. Kung

et al. (1996) estudaram a ocorrência de BHV-1 em 235 amostras de soro bovino de

diferentes  áreas  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais  pelo  EIE,  encontrando  77%  de

positivos.

Melo et al. (1997) avaliaram 102 amostras de soro bovino, provenientes de

matadouro do Estado de Sergipe, determinando uma soropositividade de 96% para

anticorpos neutralizantes contra o BHV-1 nestas amostras.

Silva  et  al. (1995)  observaram,  através  de  soroneutralização,  uma

prevalência de 69,5% em 282 amostras de soro bovino de 18 rebanhos localizados

em nove municípios do agreste meridional de Pernambuco, principal bacia leiteira

do Estado. De acordo com a faixa etária, os coeficientes de positividade foram de

37,9%, 44,1%, 69,4% e 80,0% para bovinos com 6 a 12 meses 12 a 24 meses, 24 a

36 meses e acima de 36 meses respectivamente.

Ravazzolo  et  al. (1989)  examinaram  526  amostras  provenientes  de  15

municípios  do  Rio  Grande  do  Sul,  sendo  81,7%  dos  animais  sorologicamente
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positivos.  Lovato  et  al. (1995),  avaliando  7956  amostras  de  rebanhos  leiteiros

gaúchos,  encontraram  18,8%  dos  animais  positivos,  sendo  que  das  684

propriedades,  371  (54,5%)  tinham  animais  infectados  e,  dos  99  municípios,  91

(91,9%) possuíam pelo menos um animal positivo. Vidor et al. (1995) pesquisaram a

presença de anticorpos soroneutralizantes contra o BHV-1 em 2341 amostras de

112 propriedades do Rio Grande do Sul, onde a maioria era de gado de corte com

problemas  reprodutivos.  Destas  2341,  747  (31,9%)  amostras  apresentaram

resultados  positivos.  Krahl  et  al. (1997),  ao  analisarem  1823  amostras  de  soro

bovino de 265 propriedades gaúchas, encontraram 29,3% de positivas, sendo que

61,5% das propriedades tinham pelo menos um animal positivo ao BHV-1.

Em Curitiba, Paraná, Kruger  et al. (1991) testaram por soroneutralização,

246 amostras de soro bovino, de 50 propriedades leiteiras, detectando anticorpos

contra  BHV-1  em  26  animais  de  13  propriedades,  representando  10,6%  de

positividade  para  animais  e  26%  para  propriedades.  Médice  et  al. (1996)

identificaram pelo método de EIE em sete propriedades paranaenses de bovinos de

corte  criados extensivamente,  54% de amostras  positivas para anticorpos contra

BHV-1.

Um estudo sorológico foi conduzido com 2447 amostras de soro de vacas

ou  novilhas  em  idade  reprodutiva,  não  vacinadas  contra  BHV-1,  obtidas  de  56

propriedades sendo 34 de leite, 21 de carne e uma não identificada, nos Estados de

Minas Gerais (10 propriedades), Mato Grosso do Sul (10), São Paulo (10), Rio de

Janeiro (10), Paraná (6) e Rio Grande do Sul (10). Através do EIE foi detectado que

todas as propriedades (100%) tinham no mínimo um animal com anticorpos contra o

BHV-1  e,  48,2%  destas  fazendas,  tinham  75%  ou  mais  animais  que  reagiam

positivamente.  Do  total,  1681  (68,7%)  amostras  foram  soropositivas,  sendo  a

porcentagem  por  Estados  de:  Rio  Grande  do  Sul,  45,9%;  Paraná,  67,4%;  São
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Paulo, 68,6%; Minas Gerais, 67,4%; Rio de Janeiro, 76,5% e Mato Grosso do Sul,

86,1% (Richtzenhain et al. 1999).

Em  Minas  Gerais,  Lage  et  al. (1996)  determinaram  a  prevalência  da

infecção  pelo  BHV-1  em  búfalos,  por  soroneutralização,  revelando  que  14,7%

tinham anticorpos contra BHV-1.

Ainda  em  Minas  Gerais,  Melo  et  al. (2002)  analisaram  através  de

soroneutralização, 997 amostras de soros de bovinos não vacinados contra o BHV-

1, distribuídos em 21 rebanhos classificados por aptidão e faixa etária. O tipo de

exploração influenciou a presença de anticorpos para o BHV-1, sendo que a forma

de  criação  de  corte  cria/recria  apresentou  a  menor  freqüência,  provavelmente,

devido ao fato de que neste tipo de criação os animais estão submetidos a menos

estresse,  além de não haver entrada  de animais  novos no  rebanho,  dificultando

assim  a  introdução  da  infecção.  Os  autores  também  observaram  que  a  idade

influenciava na  soropositividade,  pois  animais  acima de  31 meses apresentaram

maior freqüência de anticorpos. 

Anunciação  et  al. (1989),  ao examinarem 400 amostras,  de soro bovino,

procedentes  dos  Estados  de Minas  Gerais,  Goiás  e  Rio  de  Janeiro,  detectaram

anticorpos contra BHV-1 através da prova de hemaglutinação passiva em 66,2%

das amostras provenientes de Minas Gerais, em 85,7% de Goiás e em 81,5% do

Rio de Janeiro.

Vieira  (2001)  analisou  790  soros  bovinos  com  histórico  de  problemas

reprodutivos de 90 propriedades, em 40 municípios do Estado de Goiás. Pelo EIE, a

freqüência de anticorpos foi de 83,0% enquanto que a técnica de SN, utilizando uma

hora de incubação vírus/soro, foi de 75,7%. Para propriedades, o coeficiente foi de

96,7%  e,  para  municípios,  97,6%.  Esse  estudo  indicou,  ainda,  que  animais  de

rebanhos leiteiros eram mais susceptíveis à infecção que animais de corte. Faria et
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al. (2003) analisaram 100 amostras de touros de diferentes propriedades no entorno

da  cidade  de  Goiânia,  Goiás,  através  de  soroneutralização  e  encontraram  uma

porcentagem de 69,4% de amostras soropositivas para BHV-1.

Bohrer  et  al.  (1987),  analisando  soros  de capivaras  que,  apesar  de não

estarem  em  contato  direto  nem  apresentarem  hábitos  alimentares  comuns,

compartilhavam da mesma área com bovinos,  observaram uma maior  proporção

(72,7%) de anticorpos com títulos elevados nas capivaras em relação aos bovinos

amostrados (37,5%),  indicando a possibilidade de ocorrência  de infecção natural

nesta espécie.

2.4.3. Fatores de Risco

A  disseminação  do  BHV-1  em rebanho  bovino  em  nível  mundial  atinge

coeficientes muito variados e esta variação tem sido alvo de constantes pesquisas

que tentam estabelecer associações entre determinadas situações e a ocorrência

da infecção. Tais situações são normalmente classificadas como fatores de risco e,

segundo vários autores como Wentink et al. 1993, Van Wuijckhuise et al. 1998, Van

Schaik et al. 1998 a, b Van Shaik 2001, Van Schaik et al. 2002, o mais importante

destes é a introdução no rebanho de animais em período de incubação, em fase

aguda da infecção ou latentemente infectados pelo BHV-1.

Em estudos  feitos  na  Dinamarca,  Wentink  et  al.  (1993)  sugeriram a  via

aerógene  como  possível  responsável  por  surtos  de  BHV-1  em  rebanhos

considerados livres da infecção no sul do país. Os pesquisadores acreditaram que o

vírus possa ter  vindo da Alemanha trazido pelos ventos  sul-ocidentais  durante  o
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inverno, e apontaram que este tipo de transmissão pode ocorrer em distâncias de

até oito quilômetros.

Van Wuijckhuise et al. (1998), através de um estudo em rebanhos leiteiros

na Holanda,  concluíram que há  uma associação  entre  o número  de  compra  de

animais e a probabilidade de aumento de animais soropositivos para BHV-1 numa

proporção de 1,3 para cada 10 animais adquiridos. Além disto, também observaram

que  a  alta  densidade  de  rebanhos  bovinos  por  área  aumenta  o  potencial  para

transmissão do vírus através de animal para animal, seja via aerossóis (pelo vento),

por maior contato entre animais na estação de frio ou mesmo pelo contato com

tratadores.  

Van Schaik  et al. (1998b),  pesquisando os fatores de risco para infecção

pelo  BHV-1  em  animais  não  vacinados  de  propriedades  leiteiras  na  Holanda,

concluíram  que  fazendas  com  animais  BHV-1  positivos  compravam  bovinos  e

participavam de exposições agropecuárias ou rodeios mais freqüentemente que as

fazendas  com  animais  negativos.  Constataram  também  que  as  primeiras

apresentaram um número maior de visitantes (profissionais) nas baias e que estes

usavam menos freqüentemente roupas exclusivas para o contato com os animais.

As fazendas com animais positivos situavam-se mais próximas a outras de criação

de gado em relação às fazendas com animais negativos. Outros fatores tais como

uso somente  de inseminação artificial,  empréstimos de  maquinários  e utensílios,

divisão de pasto, bovinos que escapavam do rebanho e se misturavam a outros, não

se mostraram associados à infecção neste estudo.

Mc Dermott et al. (1997) investigaram a variação relativa da soroprevalência

de anticorpos contra o BHV-1 com relação a animais, fazenda e área agroecológica

em três contrastantes distritos no Quenya, observaram que existiam variações de

área para área e de distrito para distrito, porém a variação de fazenda para fazenda
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diferia  marcadamente  em  relação  ao  tamanho  e  ao  distrito.  Além  disto,  a

soroprevalência  aumentava  com a  idade  e  diminuia  em relação  ao tamanho  da

propriedade.

Pesquisas realizadas na Holanda concluíram que fazendeiros e veterinários

estavam cientes do risco do contato direto entre os animais para introdução do BHV-

1 na propriedade, mas os primeiros apontaram que os visitantes representam maior

risco para  a infecção do que a visita técnica  dos veterinários.  Van Schaik  et  al.

1998a destacaram que através de informações como estas, seria possível melhorar

as  normas  estabelecidas  nos  diferentes  grupos  do  setor  leiteiro  e  talvez  assim

amenizar o impacto de possíveis fatores de risco. 

Estudos de caso-controle (Van Schaik et al. 2001b) e de coorte (Van Schaik

et al. 2002) realizados em rebanhos na Holanda confirmaram resultados anteriores

dos mesmos autores, nos quais fazendas com sistemas de criação mais fechados

teriam menos riscos de adquirir doenças infecto-contagiosas, como a infecção pelo

BHV-1. Neste tipo de sistema, seriam evitados fatores de risco importantes como o

contato direto com animais de rebanhos diferentes através de pastagem comum,

aquisição  de  animais,  exposições  agropecuárias  e  rodeios,  além  de  serem

implantadas barreiras sanitárias que agiriam como fator de prevenção, como o uso

de  roupas  exclusivas  para  veterinários,  inseminadores  ou  tratadores  que

manuseiam o rebanho. Roupa exclusiva é definida como jalecos e botas fornecidas

pela fazenda para utilização por pessoas antes do contato com os animais e se

justificam  como  barreiras  sanitárias  pelo  fato  que  roupas  comuns  podem  estar

impregnadas com fluídos nasais e lambeduras de animais de outros rebanhos que

estariam eliminando o vírus (Van Schaik 2001, Van Schaik et al. 2001a).
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2.5. Controle e Erradicação para o Herpesvírus Bovino 1

Programas  de  combate  ao  BHV-1  podem  ser  empregados  utilizando

estratégias que incluem ou não a vacinação dos animais, tendo como objetivos o

controle e a erradicação da enfermidade, considerando-se a prevalência da doença

e os objetivos da propriedade ou da região em questão (Pituco & Del Fava 1998).

O controle geralmente é direcionado para diminuir o impacto da doença e já

a erradicação tem como finalidade a eliminação do agente circulante. A erradicação

pode  ser  considerada  como  alvo  definitivo  em  um  programa  de  controle  de

enfermidade animal (Van Oirschot 1998).

Países como Suíça e Dinamarca, que tinham baixa prevalência da infecção

e que nunca permitiram o uso de vacinas,  foram capazes de erradicar  o BHV-1

através de testes sorológicos para detecção de anticorpos contra o vírus aliados a

programas de remoção de animais positivos. Na Suíça, o programa foi baseado em

pesquisas sorológicas anuais no rebanho nacional e com restrição do comércio para

animais soropositivos. Inicialmente, foi dada prioridade de erradicação às fazendas

com animais de reprodução e depois para rebanhos de engorda, culminando com a

eliminação de 50.000 animais soropositivos (Ackerman et. al 1990 a,b).

Em países com moderada a alta prevalência da doença, como é o caso do

Brasil, a erradicação só é economicamente viável através da prevenção de novas

infecções,  combinada  à  remoção  de  animais  infectados.  Novas  infecções  não

ocorrem se a transmissão viral dentro e entre populações for prevenida. Vacinas

marcadas, que permitem a diferenciação sorológica entre animal infectado e animal

vacinado, e o melhoramento nas práticas de manejo do rebanho podem ser valiosos

instrumentos em programas de erradicação para o BHV-1 (Van Oirschot 1998, Van

Wuijckhuise et al. 1998).
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No Brasil,  alguns bovinocultores tentam combater  voluntariamente o

vírus,  entretanto  falta  o  estabelecimento  de  diretrizes  por  parte  dos  órgãos

competentes de Defesa Sanitária Animal para a implantação de um programa de

controle e erradicação do BHV-1 em nível nacional (Pituco &  Del Fava 1998).

Del Fava  et al. (1998), em São Paulo, obtiveram sucesso na tentativa de

erradicar o BHV-1 de um rebanho bovino leiteiro de alto valor genético e com baixa

prevalência (15,6%) de animais infectados sem a utilização de vacina, realizando

uma estratégia que consistia no monitoramento sorológico constante do rebanho,

descarte de animais soropositivos, utilização de sêmen livre de BHV-1 e realização

de quarentena ao ingresso de animais no rebanho.

Os  programas  de  controle  do  BHV-1  devem  ser  específicos  para  cada

rebanho e devem incluir algumas medidas básicas para evitar a contaminação ou

disseminação da infecção para e dentro do rebanho. Dentre tais medidas, destaca-

se a utilização de touros não reagentes, sêmen negativo, vigilância constante com

exame  clínico  adequado,  descarte  de  fêmeas  soropositivas  com  problemas

reprodutivos, quarentena de animais recém adquiridos antes da introdução junto ao

rebanho. A manutenção de programas sanitário e nutricional adequados, evitando

condições predisponentes que venham a provocar quebra de resistência,  são de

grande  valor.  Quando  se  julgar  necessário,  pode-se  conduzir  imunoprofilaxia

específica dos animais através da vacinação (Lamberto 2003).

É importante lembrar que a infecção pelo BHV-1, torna-se mais crítica em

touros reprodutores de centrais de sêmen, pois o vírus permanece viável no sêmen

congelado,  podendo  ser  distribuído  para  diversas  propriedades  que  utilizam

programas de inseminação artificial.  A associação entre  detecção laboratorial  de

amostras de sêmen contaminadas pelo BHV-1 e a adoção de medidas adicionais de
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manejo  dos touros  doadores,  pode  contribuir  para  o controle  da  transmissão do

BHV-1 através da inseminação artificial (Rocha et al. 1999).

2.5.1 Imunoprofilaxia para o BHV-1: Vacinas

Para  imunoprofilaxia  do  BHV-1  foram  desenvolvidos  diferentes  tipos  de

imunógenos ou vacinas. Como não existe uma vacina ideal, que proteja 100% dos

animais vacinados sem efeitos colaterais,  os diferentes métodos de produção de

vacinas contra o BHV-1 apresentam vantagens e desvantagens com relação ao tipo

e à duração da imunidade,  biossegurança,  virulência  residual,  reações adversas

dentre outros. O prévio conhecimento de aspectos ligados à patogenia e imunologia

das infecções por herpesvírus facilita em muito a compreensão dos fatores positivos

e negativos inerentes a cada tipo ou metodologia de produção de vacinas (Alfieri

2000, Lamberto 2003).

O  processo  pelo  qual  os  antígenos  virais  são  apresentados  ao  sistema

imune  demonstra  algumas  diferenças,  decorrentes  de  serem  provenientes  de

amostras  virais  infecciosas  ou  inativadas.  Antígenos  infecciosos,  oriundos  de

infecção  natural  ou  de  vacinas  atenuadas,  devido  à  sua  replicação  nas  células

infectadas, resultam na produção de proteínas virais que são associadas ao MHC

de classe I (complexo principal de histocompatibilidade).  Desta forma, a resposta

imune celular é ativada através de linfócitos T com marcadores CD8+ (T citotóxicos).

Paralelamente,  estes  antígenos  também  estão  associados  à  classe  II  do  MHC,

ativando células que apresentam marcadores CD4 + (T auxiliares), com conseqüente

ativação de linfócitos B, levando ainda a uma resposta humoral com produção de

anticorpos (Alfieri 2000).

O processo de apresentação de antígenos em amostras virais inativadas,

sem  capacidade  de  replicação,  produz  proteínas  solúveis  que  são  associadas
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apenas à classe II do MHC, resultando na produção de anticorpos. Assim, como os

linfócitos T CD8+ não são ativados, não há indução de resposta imune celular do

tipo citotóxica (Alfieri 2000).

As vacinas  contra  BHV-1 podem ser  divididas  dentro  de  duas  principais

categorias: as vacinas com vírus atenuado ou modificado e as vacinas com vírus

inativado ou de subunidades. Nestas últimas, é necessário incluir um adjuvante para

induzir uma imunidade adequada (Van Oirschot et al. 1996, Lamberto 2003).

As amostras virais para as vacinas atenuadas têm sido geralmente obtidas

por múltiplas passagens em cultivo celular, tendo assim reduzido o seu poder de

patogenicidade. Com isto, o vírus vacinal mantém a antigenicidade do vírus original

com virulência reduzida quando inoculada em seu hospedeiro definitivo (Lamberto

2003). 

Uma  vacina  atenuada  largamente  usada  contém  a  amostra  RLB  106

termossensível,  que  foi  modificada  por  tratamento  químico  e  subseqüentemente

selecionada  com  base  na  sensibilidade  térmica  (vacina  termossensível).  Esta

amostra  tem  a  capacidade  de  replicação  somente  em temperaturas  inferiores  à

temperatura  corporal  animal.  Os  maiores  títulos  de  vírus  são  obtidos  em

temperaturas variando de 30 a 36º C, sendo que a 39ºC não há mais produção de

vírus. Os mutantes termossensíveis foram inicialmente desenvolvidos para aplicação

intranasal, já que, a temperatura do trato respiratório superior permite a replicação

viral. Quando o vírus vacinal  alcança o trato respiratório inferior  e mesmo outros

órgãos, inclusive o útero, em que a temperatura é superior a de replicação viral, o

vírus vacinal não é capaz de replicar-se (Alfieri 2000). 

Em  países  como  Estados  Unidos  e  Canadá  e,  mesmo  no  Brasil,  por

questões de manejo, a vacina termossensível é disponível para uso intramuscular.

Nesta  situação,  devido  à  interferência  da  temperatura,  a  partícula  viral  vacinal
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apresenta de um a dois ciclos de replicação no local da inoculação, posteriormente

comportando-se como uma partícula inativada por restrição da temperatura (Alfieri

2000).  Amostras de vacinas modificadas, mesmo as termossensíveis,  podem ser

diferenciadas de amostras de campo através da digestão do DNA com enzimas de

restrição (Van Oirschot et al. 1996).

Segundo Miller (1991),  as vacinas de vírus atenuado costumam provocar

aborto em vacas gestantes, pois, apesar do vírus não ser virulento para bezerros e

animais adultos, o é para o feto. Assim, a vacina termossensível é uma exceção,

independente de ser aplicada por via intranasal ou intramuscular.

Um  estudo  feito  por  Jones  et  al. (2000),  em  bezerros  inoculados  com

vacinas  de  amostra  mutante  termossensível  por  via  intranasal  e  intramuscular,

evidenciou que, apesar da inoculação por ambas as vias induzirem soroconversão,

somente a via intramuscular não induz latência e reativação do BHV-1.

Lemaire  et  al.  (2000b),  investigando  as  conseqüências  da  vacinação  de

bezerros  recém  nascidos  com  a  amostra  vacinal  mutante  termossensível  de

inoculação  intranasal,  concluíram  que  a  vacinação  de  bezerros  passivamente

imunizados com anticorpos colostrais pode gerar o desenvolvimento de carreadores

latentes soronegativos e estes, por não serem detectáveis pela maioria dos testes

laboratoriais, representarem uma ameaça para rebanhos ou países livres do BHV-1.

As amostras virais de vacinas inativadas para o BHV-1 são replicadas em

cultivos celulares e subseqüentemente inativadas por processos físico-químicos ou

químicos. Posteriormente, um adjuvante é adicionado com a finalidade de aumentar

a resposta imune protetora induzida pelo vírus. As escolhas do agente inativante, do

adjuvante e da concentração de antígeno a serem utilizados são fatores críticos

para eficácia da vacina inativada (Alfieri 2000). 
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Estudo realizado por  Pospisil  et  al (1996)  sugeriu  que a vacina de vírus

inativado  contra  BHV-1  pode  impedir  infecção  do  feto  in  utero,  por  evitar  o

desenvolvimento de sinais clínicos na vaca infectada, fazendo com que o bezerro

possa  nascer  a  termo  e  saudável.  Marcus  et  al. (1992)  observaram  ainda  um

marcante declínio no coeficiente de aborto (de 30% para 4%) de um rebanho leiteiro

tipo A, após a adoção da vacinação com vírus inativado. 

Pituco et al. (1997) constataram uma queda na prevalência da infecção pelo

BHV-1 em propriedades do Estado de São Paulo, após adotarem um modelo de

erradicação  baseado  em  vacinação  de  animais  positivos  com  vacina  inativada

associada  à  eliminação  gradual  destes,  monitoramento  sorológico  de  animais

negativos,  utilização  de  sêmen  livre  de  BHV-1,  reposição  de  animais  livres  da

doença e quarentena.

A vacina de subunidade é um tipo especial  de vacina que não contém a

partícula  viral,  mas  apenas  componentes  selecionados  capazes  de  induzir

imunidade protetora, como, por exemplo, algumas glicoproteínas do envelope viral

(Van Oirschot et al. 1996, Lamberto 2003).

É importante ressaltar que todas as vacinas anteriormente citadas, exceto a

vacina  de  subunidades,  possuem  uma  desvantagem  em  comum,  que  é  a

impossibilidade de diferenciação, pelos métodos sorológicos usuais, entre animais

vacinados  e  infectados  por  vírus  selvagem,  impedindo  desta  forma  o

desenvolvimento de programas de erradicação baseados na vacinação e descarte

dos  infectados  (Mettenleiter  1996).  Além  disso,  o  uso  de  vacinas  chamadas

“convencionais”  parece  não  reduzir  significativamente  a  prevalência  da  infecção

(Van Oirschot et al. 1996). Conseqüentemente, pesquisas têm sido desenvolvidas à

procura de uma vacina que apresente as vantagens de uma vacina atenuada, mas

com a possibilidade de diferenciar anticorpos vacinais dos elicitados por infecção
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natural. Através de técnicas moleculares surgiram as “vacinas marcadas” ou DIVAS

(differentiating  infected  from  vaccinated  individuals),  gerando  uma  nova  era  no

estudo das vacinas (Mettenleiter 1996).

As vacinas marcadas são constituídas por amostras virais mutantes, com a

deleção de um ou mais genes não essenciais,  ou por subunidades inseridas em

vetores, que expressariam o gene viral nele integrado, permitindo assim a distinção

entre animais vacinados e infectados baseada na respectiva resposta do anticorpo.

Uma vacina marcada é,  portanto,  usada em conjunto com um teste que detecta

anticorpos contra a (glico) proteína ausente na amostra vacinal (Van Oirschot et al.

1996).

Amostras mutantes de BHV-1 têm sido desenvolvidas por deleção de uma

ou mais glicoproteinas não essenciais como gC, gG, gI ou gE, que desempenham

papel menor na replicação do BHV-1. Uma vacina BHV1/gC negativa que tinha a

inativação do gene da timidino-quinase viral, uma enzima que atua na fosforilação

de  nucleotídeos,  com  virulência  reduzida  foi  indicada  como  candidata  à  vacina

marcada (Van Oirschot et al. 1996).

De acordo com Mars et al (2000 b), é provável que o vírus vacinal BHV-1/gE

negativo não seja re-excretado após reativação com corticosteróide, sendo assim

improvável que o mesmo se dissemine no rebanho bovino. Além disto, Mars et al.

(2001), em um experimento para avaliar a eficácia da vacina viva gE negativa em

bovinos no campo, concluíram que o uso desta vacina pode reduzir a incidência e a

transmissão da infecção por BHV-1.

Gupta et al. (2001), avaliando a indução da imunidade em bovinos por uma

vacina  de  DNA  recombinante  expressando  a  gC do  BHV-1,  observaram  que  a

vacina pode induzir anticorpos neutralizantes e resposta linfoproliferativa, porém, a
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imunidade  desenvolvida  não  é  suficiente  para  proteger  completamente  bezerros

após desafio com o BHV-1.

Lemaire  et al. (2001) constataram que a vacina contra BHV-1 gE negativa

pode estabelecer latência em bezerros recém-nascidos passivamente imunizados

depois de uma única inoculação intranasal. Além disso, mostraram pela primeira vez

que  esta  vacina,  quando  usada  em  bezerros  passivamente  imunizados,  pode

conduzir a portadores de vírus vacinal soronegativos.

Deshpande  et  al. (2002)  avaliaram  a  possibilidade  da  vacina  DNA

recombinante  induzir  linfócitos  T  citotóxicos  específicos  contra  o  BHV-1  e

constataram a possibilidade da utilização de um plasmídio para carrear o gene da

gD como um imunógeno para induzir linfócitos T citotóxicos.

Segundo Rocha et al. (1999), não é recomendado vacinar touros doadores

de sêmen, porém, se a vacinação for adotada, devem ser utilizadas vacinas com

marcadores antigênicos, por permitirem a diferenciação entre animais vacinados e

naturalmente infectados.

No  Brasil,  as  vacinas  de  vírus  atenuado  por  processos  tradicionais  são

proibidas, podendo ser utilizadas apenas aquelas com vírus mutante termossensível

ou inativadas. As vacinas com marcadores genéticos ainda não estão disponíveis no

País,  apesar  de  serem largamente  utilizadas  na  Europa  (Alfieri  2000,  Lamberto

2003).
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3. OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivos:

 Determinar a prevalência de anticorpos contra o herpesvírus bovino tipo

1 (BHV-1) em bovinos no Estado de Goiás.

 Verificar a soropositividade para a infecção pelo herpesvírus bovino tipo

1 em propriedades  de  exploração  bovina  e  municípios  no  Estado  de

Goiás.

 Analisar possíveis fatores de risco que possam influenciar a instalação e

disseminação da infecção pelo BHV-1 em Goiás.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Região Estudada

O presente estudo foi realizado em 232 municípios extraídos de um total de 242,

que compõem o Estado de Goiás (Secretaria Estadual do Planejamento, 2001). O

Estado foi, então dividido em três estratos amostrais baseados na principal atividade

pecuária da região.

• Regiões Norte e Nordeste: aptidão predominantemente de corte;

• Regiões Sul e Sudeste: aptidão predominantemente de leite;

• Regiões Sudeste e Centro: aptidão predominantemente mista.
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Figura 1. Regiões do Estado de Goiás e suas principais atividades de exploração
do rebanho bovino para o estudo de prevalência da infecção pelo BHV-1, onde 1.
Regiões Norte e Nordeste com aptidão predominante de corte;  2. Regiões Sul e
Sudeste com aptidão predominante de leite e  3. Regiões Sudoeste e Centro com
aptidão predominante mista (Rocha 2003). 

4.2. Amostragem

A amostragem foi  calculada inicialmente,  pelo número de propriedades a

participarem  deste  estudo  e,  em  seguida,  pelo  número  total  de  animais  que

poderiam estimar a prevalência da infecção pelo herpesvírus bovino 1 no Estado de

Goiás.

4.2.1. Propriedades

O presente  estudo foi  realizado paralelamente  ao Programa Nacional  de

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBTA), adotando,

portanto,  os  padrões  do  mesmo.  Assim,  o  número  de  propriedades  a  serem

amostradas  seguiu  os  dados  relativos  à  brucelose,  bem como  os  questionários

aplicados acompanharam o modelo (Anexo 1). A propriedade rural foi considerada a

unidade primária de amostragem, ou seja, a unidade com um grupo de animais em

contato suficiente para que todos tivessem o mesmo risco de serem infectados por

um agente  infeccioso introduzido  no grupo.  As propriedades selecionadas  foram

caracterizadas  de  acordo  com  sua  atividade  principal,  na  qual  os  animais

estivessem submetidos às mesmas condições de manejo (Rocha 2003). 

As  propriedades  foram  escolhidas  aleatoriamente  e  o  número  de

propriedades  a  participarem foi  determinado  segundo  a  fórmula  da  Organização
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Mundial da Saúde / Organização Panamericana da Saúde / Centro Panamericano

de Zoonoses (1973).

 
2

2

e
qpzn ⋅⋅⋅=   , onde:

n = tamanho da amostra

z = nível de significância

p = proporção de animais reagentes

q = proporção de animais não reagentes

e = margem de erro estipulado

e, 

• Admitiu-se um grau de confiança de 95%

• Estimou-se uma prevalência de 25%

• Admitiu-se um erro máximo de 20% da prevalência

Portanto,

n =  3,8416 . 25 . (100-25)
(20. 25)2

  (100)2

n = 288,12

Neste estudo analítico foram utilizadas 298 propriedades, correspondente ao

número  aproximado  no  estudo  do  PNCEBTA.  Ressalta-se  que  este  valor  foi

estimado por estrato amostral, fazendo-se necessário multiplicá-lo ainda pelos três

diferentes  estratos  de produção (corte,  leite,  misto),  perfazendo um total  de 894

propriedades. 
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              Deve-se destacar que, deste total, duas propriedades foram retiradas da

pesquisa por utilizarem vacinação contra BHV-1, pois essa condição interferiria no

estudo de prevalência,  uma vez que,  seus animais apresentando anticorpos não

poderiam ser diferenciados, se provenientes de vacina ou de infecção.

4.2.2. Animais

O número total  de animais  a  participarem do estudo foi  determinado pela

mesma  fórmula  utilizada  para  número  de  propriedades  




 ⋅⋅==
2

2

e
qpznn ,  no

entanto,  os  coeficientes  estimados  foram  os  apontados  na  literatura  relativos  à

infecção ao BHV-1 , sendo a prevalência para animais de 25% (Lovato et al. 1995,

Vidor  et  al. 1995,  Krahl  et  al. 1997),  margem de erro de 4% e um intervalo  de

confiança  de  95%  obtendo-se  um  n  =  7000  amostras.  Os  animais  foram

estratificados em três faixas etárias: de seis a doze meses, de 13 a 24 meses e

acima de 24 meses sendo que a composição de cada estrato foi feita através de

seleção aleatória, utilizando-se a Tabela de Números Aleatórios (Anexo2). 

A porcentagem de animais dentro de cada faixa etária foi definida de acordo

com os dados obtidos por Melo  et al. (1998), que indicaram que a prevalência é

maior  em  animais  adultos  do  que  em  animais  jovens.  Com  base  nessa

característica,  adotou-se  o  seguinte  critério:  do  total  de  amostras  (7000),  foram

coletadas aproximadamente 15% para animais de 6 a 12 meses (n = 1050), 35%

para animais de 12 a 24 meses (n = 2450) e de 50% para fêmeas acima de 24

meses (n = 3500). 
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Desta  forma,  foram  coletadas  aproximadamente  oito  amostras  por

propriedade,  porém  como  algumas  das  propriedades  sorteadas,  por  vezes,  não

tinham animais em uma das três faixas etárias preconizadas para o estudo, foram

substituídas por amostras das faixas etárias disponíveis. No entanto, ainda algumas

amostras  apresentaram-se em quantidades insuficientes  para  o  teste  ou  mesmo

depois  de  testadas  algumas  mostraram-se  citotóxicas,  sendo  então  retiradas  68

amostras, entrando na análise dos dados 6932.  

Em relação ao sexo dos animais, neste estudo não foi utilizada tal variável,

porque o grupo, na sua maioria, era composto por fêmeas (todos animais acima de

24 meses) e também por existir um pequeno número de amostras (entre os animais

abaixo de 24 meses) em que o sexo não foi informado. 

4.3. Coleta das Amostras e envio ao Laboratório

 As amostras foram coletadas por técnicos agropecuários e médicos-

veterinários  lotados  nos  225  escritórios  locais  das  20  regionais  onde  a  Agência

Goiana  de  Desenvolvimento  Rural  e  Fundiário  mantém  escritórios,  abrangendo

todas as microrregiões do Estado de Goiás, no período de março a setembro de

2002.

Todas  as  amostras  de  sangue  foram  coletadas  por  vasopunção  da  veia

jugular externa, com garroteamento manual do vaso, utilizando-se sistema a vácuo,

marca  Vacunteiner®  Becton  –  Dickinson  em  tubos  siliconizados,  sem

anticoagulante,  providos  de  rolha  de  borracha,  com  capacidade  para  10mL  e

devidamente  identificados  quanto  à  regional  do  Estado  de  Goiás,  município,

propriedade e animal.
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Após  a  coleta  individual,  as  amostras  foram  mantidas  em  repouso  à

temperatura  ambiente  para  retração  do  coágulo  e,  posteriormente,  foram

centrifugadas  a  744  g  por  10  minutos  para  obtenção  do  soro.  Então  foram

estocadas em gelo e remetidas ao laboratório da Agência Rural (C.D.P.V. – Centro

de Diagnóstico e Pesquisas Veterinárias).

No C.D.P.V., os soros obtidos foram aliquotados para tubos de poliestireno

tipo “eppendorf” e encaminhados, em gelo, ao Laboratório de Virologia Animal do

Setor  de  Microbiologia  do  Instituto  de  Patologia  Tropical  e  Saúde  Pública  da

Universidade  Federal  de  Goiás,  onde  foram  aquecidos  em banho-maria  a  56ºC

durante 30 minutos, visando inativar o complemento, e então estocados à -20ºC até

a execução do teste.

4.4. Coleta de Dados

Além  de  coletarem  espécimes  clínicos,  os  técnicos  preencheram

questionários padronizados, referentes à propriedade e ao animal coletados. Estes,

como  já  registrado,  foram  os  mesmos  utilizados  pelo  PNCEBTA  e  deles  foram

retiradas as variáveis selecionadas para a análise dos fatores de risco associados à

infecção pelo herpesvírus bovino 1, as quais encontram-se enumeradas abaixo.

Variáveis referentes à propriedade coletada:

• Região

• Tipo de exploração

• Tipo de criação

• Tipo de ordenha

• Uso de inseminação artificial
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• Raça

• Presença de ovinos e caprinos

• Presença de eqüídeos

• Presença de suínos

• Presença de caninos

• Presença de felinos

• Presença de animais silvestres

• Compra de reprodutores

• Venda de reprodutores

• Aluguel de pasto

• Utilização de pasto em comum

• Utilização de piquete de parto

• Assistência veterinária

• Vacina contra BHV-1

Variáveis referentes ao animal coletado:

• Idade do Animal

• Ocorrência de Aborto

4.5. Método Sorológico

Utilizou-se a técnica de soroneutralização (SN), para detecção de anticorpos

contra o BHV-1, conforme House e Baker (1971), com modificações descritas em

Bitsch (1978) e no Manual da OIE (2002). 
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4.5.1. Células

Foram utilizadas células de linhagem contínua de rim de bovino “Madin Darby

Bovine Kidney” (MDBK, ATCC CCL-22), cultivadas em meio essencial mínimo de

Eagle com sais de Earle (MEM; GIBCO BRL), suplementado com 6% de soro fetal

bovino  (SFB;  GIBCO  BRL)  e  acrescido  de  20  mg  e  2,5  mg  de  gentamicina  e

anfotericina  B,  respectivamente,  para  cada  litro.  As  células  foram  mantidas  em

estufa a 37ºC.

4.5.2. Vírus

Como antígeno foi utilizada a amostra viral padrão Cooper do BHV-1 (ATCC-

VR 864), obtida no Centro de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (CPVDF) –

FEPAGRO – RS.

O antígeno foi inicialmente titulado através de diluições na razão de 10 (10-1 a

10-11), sendo que cada diluição foi colocada em quatro orifícios onde foi adicionada

suspensão de células. O título viral (1 TCID50) foi estabelecido pela mais alta diluição

que apresentou efeito citopático (ECP) em 50% dos orifícios após 72 horas, sendo

este acrescido de mais 0,25 correspondente a cada orifício a mais em que houve

ECP, de acordo com o método de Spearman-Karber (Thrusfield 1999). Posterior a

titulação,  foi  definida  a  diluição  que continha  100TCID50, dose que foi  usada na

soroneutralização segundo House & Baker (1971).

4.5.3. Soroneutralização

Todas as amostras foram analisadas utilizando placas de poliestireno de 96

cavidades com fundo chato (Coning/Costar 3595), onde foram adicionados os soros

testes diluídos em MEM com 6% de SFB em duas diluições (1:2, 1:4) e acrescidos

65



de igual volume de vírus previamente titulado contendo 100TCID50 e incubados em

ambiente de CO2 durante 24 horas a 37ºC. Após este período de incubação, eram

adicionadas  as  células  MDBK  em  cada  orifício  e  as  placas  eram  novamente

incubadas nas mesmas condições anteriores por 72 horas com leituras diárias em

microscópio invertido para a detecção ou não de efeito citopático (ECP).

Com o objetivo de evitar resultados falsos, em todas as microplacas foram

feitos controles de célula, de vírus e de citotoxicidade dos soros.

As amostras  foram  consideradas  positivas para  a  presença  de  anticorpos

contra  o  BHV-1  quando  havia  inibição  de  lise  celular  na  diluição  1:4,  sendo

negativas  aquelas  em  que  havia  lise  na  mesma  diluição.  As  amostras  foram

consideradas citotóxicas quando havia lise celular no orifício em que havia somente

soro,  MEM  e  as  células,  em  conseqüência  desta  citotoxidade,  tornaram-se

inconclusivas e foram retiradas do estudo.

4.6. Processamento e Análise dos Dados

Os dados obtidos nos questionários aplicados em cada propriedade e animal

participantes  do  estudo,  bem como os  resultados  sorológicos  respectivos,  foram

digitados no programa Microsoft® Excel, criando-se um banco de dados.

             Este banco foi analisado através dos Programas Epi Info Versão 6.04 e Epi

Info for Windows Versão 3.01, desenvolvidos pelo “Center for Disease Control and

Prevention”  (CDC)  Atlanta  -  Georgia  –  USA.  No  primeiro  programa  foram

determinadas  as  freqüências  das  variáveis  trabalhadas,  as  prevalências,  os

intervalos de confiança,  além de avaliar-se,  por análise univariada,  a associação

entre possíveis fatores de risco e soropositividade à infecção, tanto em relação aos

66



animais  como às propriedades.  Registra-se que o teste  estatístico  utilizado foi  o

Teste do qui quadrado (χ2).

             O segundo programa foi utilizado para a análise multivariada, pelo método

de  regressão  logística,  das  variáveis  que  mostraram  uma  associação

estatisticamente  significativa  com  a  soropositividade  à  infecção  na  análise

univariada, considerando para isso, aquelas variáveis que apresentaram níveis de

significância menores que 0,15 (p<0,15). Sendo este um procedimento normalmente

adotado na estatística, conforme podemos constatar nos estudos de Mainar-Jaime

et al. (2001) e Calderon et al. (2003).

A  prevalência  calculada,  através  do  programa  Epi  Info  foi  a  prevalência

aparente (Pa) ou proporção de propriedade/animal com resultado positivo ao teste.

Ela representa, de uma forma estática e apenas aparente, a proporção de casos no

total  da  população  e  utiliza  as  seguintes  fórmulas  para  cálculo  da  prevalência

aparente de propriedades e de animais (Pfeiffer et al 2002).

Pa propriedades =  N.º de propriedades positivas ao teste

  N.º de propriedades testadas

Pa animal =  N.º de animais positivos ao teste

  N.º de animais testados
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5. RESULTADOS

5.1 Resultados referentes aos animais

5.1.1 Características descritivas dos animais

As características descritivas dos 6932 animais amostrados para análise da

prevalência  e  dos  fatores  de  risco  para  a  infecção  ao  BHV-1  encontram-se  na

Tabela  1.  Em  relação  à  idade  dos  animais,  12,4%  (n=861)  corresponderam  a

animais de seis a 12 meses;  36,5% (n=2527) a animais de 13 até 24 meses,  e

51,1% (n=3544) a animais maiores de 24 meses.

Com relação à ocorrência de aborto, foram analisados apenas os animais

acima de 24 meses, grupo composto por 3544 animais, por ser esse predisponente

à ocorrência do mesmo e constituído apenas de fêmeas. Deste total, em apenas 77

(2,2%) foi relatada ocorrência de aborto. 

Tabela 1. Características descritivas dos bovinos amostrados para a pesquisa de
anticorpos contra o BHV-1 em Goiás, Brasil, 2002.

Características Número %
Idade (meses)
       06  - 12
       13  - 24
            > 24

861
2527
3544

12,4
36,5
51,1

Ocorrência de aborto (fêmeas > 24 meses)
      Não
      Sim

3467
77

97,8
2,2

5.1.2 Prevalência de anticorpos para o BHV-1

A análise  das  6932  amostras  pelo  teste  de  soroneutralização  mostrou

uma  prevalência  de  51,9%,  representando  3596  animais  soropositivos  e  3336
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animais soronegativos para a pesquisa de anticorpos contra o BHV-1 em bovinos no

Estado de Goiás (Tabela 2). 

Tabela  2.  Resultados  obtidos  pelo  teste  de  soroneutralização  nos  bovinos
amostrados  para  a  pesquisa  de  anticorpos  anti-BHV-1  em  rebanhos  em  Goiás,
Brasil, 2002.

Soroneutralização Prevalência IC* 95%
n (%)

Positivo 3596 51,9 50,7 – 53,1
Negativo 3336 48,1 46,9 – 49,3
* IC – Intervalo de confiança

Com  relação  à  faixa  etária,  a  freqüência  encontrada  foi  de  24,7%  para

animais de seis a doze meses; de 31,4% para animais entre 13 a 24 meses e de

73,1% para aqueles com idade acima de 24 meses (Tabela 3).

Tabela 3. Detecção de anticorpos anti-BHV-1 pelo teste de soroneutralização em
relação à idade, nos bovinos amostrados em Goiás, Brasil, 2002.

Idade (meses) Prevalência
Positivos Negativos

n % n %
  6 – 12 213 24,7 648 75,3

13 – 24 794 31,4 1733 68,6
    > 24 2589 73,1 955 26,9

            No que se refere à ocorrência de aborto, a análise foi feita nas fêmeas acima

de  24  meses  (3544  animais),  como  já  referido  anteriormente.  Sendo  assim,  a

soropositividade  à  infecção  pelo  BHV-1  apresentada  nas  3467  fêmeas  que  não

abortaram  foi  de  73,0%  (2530  animais),  enquanto  que  das  77  fêmeas  que

abortaram, este valor passou a 76,6% (59 animais), indicando não haver associação

estatisticamente significativa entre  a ocorrência  de aborto  e a soropositividade a

esta infecção, como se observa na Tabela 4.
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Tabela 4. Detecção de anticorpos anti-BHV-1 pelo teste de soroneutralização em
relação à ocorrência de aborto,  nas fêmeas bovinas > 24 meses amostradas em
Goiás, Brasil, 2002.

Ocorrência  de

aborto

Prevalência p Odds Ratio (IC*95%)

Positivos Negativos
n % n %

        Não 2530 73,0 937 27,0 - 1

        Sim 59 76,6 18 23,4 0,475 1,21 (0,69 – 2,16)
*IC  – Intervalo de confiança

5.1.3 Fator de risco associado à infecção pelo BHV-1

Os resultados obtidos pela análise univariada em relação ao possível fator

de risco para a infecção pelo BHV-1 em bovinos em Goiás, são apresentados na

Tabela 5.

Considerando que a idade foi à única variável avaliada como possível fator

de risco em relação aos animais pode-se afirmar que, 24,7% dos com idade entre

seis a 12 meses foram soropositivos para o BHV-1. Nos agrupados na faixa entre 13

e 24 meses, o coeficiente observado para a infecção foi de 31,4% e naqueles com

idade  acima  de  24  meses,  este  percentual  foi  de  73,1%.  O  aumento  da

soropositividade foi  diretamente proporcional  ao da idade, sendo estatisticamente

significativo (p<0,001), podendo assim a idade ser considerada como fator de risco

para  a  infecção  e  permitindo-se  acrescentar,  ainda,  que  os  animais  com  idade

acima de 24 meses têm 5,92 vezes a mais de chance de adquirir a infecção pelo

BHV-1 que os entre 13 e 24 meses e 8,25 vezes a mais que os de seis a 12 meses.

Tabela 5. Possível fator de risco para a infecção pelo BHV-1 pela análise univariada
em bovinos, no Estado de Goiás, Brasil, 2002.

Variáveis BHV-1 p Odds Ratio (IC*95%)
Positivos / Total %
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Idade
        6 – 12
      13 – 24
           > 24      

213
794

2589

/
/
/

  861
2527
3544

(24,7)
(31,4)
(73,1)

< 0,001
< 0,001
< 0,001

1,39 ** (1,16 – 1,67)
5,92*** (5,28 – 6,64)
8,25****(6,91 – 9,85)

*IC  – Intervalo de confiança
**    – OR entre 6 – 12 e 13 – 24 meses
***   – OR entre 13 – 24 e  > 24 meses
****  – OR entre 6 – 12 e  > 24 meses 
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Figura  2.  Prevalência  de  anticorpos  contra  o  BHV-1,  em relação  à
idade, nos bovinos amostrados do Estado de Goiás, Brasil, 2002.

5.2 Resultados referentes às propriedades

5.2.1 Características descritivas das propriedades
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As características descritivas das 892 propriedades analisadas neste estudo

estão  detalhadas  na  Tabela  6.  Pode  ser  notado  que  as  propriedades  foram

distribuídas  de  forma  eqüitativa  dentro  das  regiões  estudadas  e,  sendo  estas

regiões definidas pelo predomínio da exploração na área, observou-se semelhança

nos  coeficientes de  propriedades  por  exploração,  que  foram  de  39,8%  para

propriedades mistas, 31,7% para propriedades de leite e 28,5% para propriedades

de corte.

Em relação ao tipo de criação, constatou-se uma maioria de propriedades

de criação extensiva (91,8%) e uma minoria dividida entre criação semi-extensiva

(7,6%) e confinamento (0,6%). 

No  que  se  refere  ao  tipo  de  ordenha  nas  propriedades,  83,6%  destas

utilizavam  ordenha  manual;  3,0%  ordenha  mecânica  “ao  pé”;  0,9%  ordenha

mecânica na sala de ordenha e 12,4% das propriedades relataram não executar

esta prática.

Quanto  ao  uso  de  inseminação  artificial,  89,3%  das  propriedades  não

usavam esta técnica; 8,6% a utilizavam paralela à monta natural (touro) e apenas

2,0% utilizavam somente a inseminação artificial.

Nas  propriedades  amostradas  não  houve  predomínio  de  nenhuma  raça,

pois a maioria (51,0%) criava animais mestiços, porém em 34,4% era criada a raça

zebu,  9,8% européia  de leite,  0,4% européia  de corte  e  em 4,4% foi  relatada a

criação de outras raças.

Quanto à presença de animais domésticos, além dos bovinos, e silvestres

nas  propriedades,  observou-se  que 12,4% das  propriedades  possuíam ovinos  e

caprinos; 95,7% possuíam eqüídeos; 68,0% suínos; 89,6% cães; 69,6% gatos e em

43,3% destas propriedades foi relatada a presença de animais silvestres.
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A  compra  de  reprodutores  era  realizada  em  62,7%  das  propriedades

estudadas,  sendo  que  2,1%  do  total  relataram adquirir  animais  em  exposições,

10,3% em leilões; 14,1% através de comerciantes e 43,2% compravam diretamente

de  outras  fazendas.  O  índice  relativo  à  venda  de  reprodutores  declarado  nas

propriedades foi de 37,7%.

Do total de propriedades, 61,8% não alugavam ou usavam pasto alugado;

89,9% não tinham pasto em comum com outra propriedade; 32,7% não utilizavam

piquetes separados para fêmeas para fase de parto e/ou pós-parto e 72,9% não

recebiam assistência veterinária regularmente.

Tabela 6. Características descritivas das propriedades amostradas para o estudo da
prevalência de anticorpos e fatores de risco associados à infecção ao BHV-1 em
rebanhos bovinos no Estado de Goiás, Brasil, 2002.

Características Número %
Região
   Sul e Sudeste (leite)
   Norte e Nordeste (corte)
   Sudoeste e Centro (mista)

297
296
299

33,3
33,2
33,5

Tipo de exploração
   Leite
   Corte
   Mista

283
254
355

31,7
28,5
39,8

Tipo de criação
   Extensiva
   Semi-extensiva
   Confinada

819
68
5

91,8
7,6
0,6

Tipo de ordenha
   Manual
   Mecânica “ao pé”
   Mecânica na sala de ordenha
   Não ordenha

746
27
8

111

83,6
3,0
0,9

12,4
Inseminação artificial (IA)
   Não usa
   IA + touro
   Só IA

797
77
18

89,3
8,6
2,0

Continuação...
Características Número %
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Raça
   Zebu
   Européia de leite
   Européia de corte
   Mestiça
   Outras raças

307
87
4

455
39

34,4
9,8
0,4

51,0
4,4

Presença de ovinos/caprinos
   Não
   Sim

781
111

87,6
12,4

Presença de eqüídeos
   Não
   Sim

38
854

4,3
95,7

Presença de suínos
   Não
   Sim

285
607

32,0
68,0

Presença de caninos
   Não
   Sim

93
799

10,4
89,6

Presença de felinos
   Não
   Sim

271
621

30,4
69,6

Presença de animais silvestres
   Não
   Sim

506
386

56,7
43,3

Compra de reprodutores
   Não
   Sim

333
559

37,3
62,7

Compra de reprodutores em exposição
   Não
   Sim

873
19

97,9
2,1

Compra de reprodutores em leilão
   Não
   Sim

800
92

89,7
10,3

Compra de reprodutores de comerciantes
   Não
   Sim

766
126

85,9
14,1

Compra de reprodutores em fazendas
   Não
   Sim

507
385

56,8
43,2

Venda de reprodutores
   Não
   Sim

556
336

62,3
37,7

Aluguel de pasto
   Não
   Sim

551
341

61,8
38,2

Continuação...
Características Número %
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Pasto em comum
   Não
   Sim

801
90

89,9
10,1

Piquete de parto/pós-parto
   Não
   Sim

291
600

32,7
67,3

Assistência veterinária
   Não
   Sim

650
242

72,9
27,1

5.2.2 Prevalência da infecção pelo BHV-1

Na  análise  das  892  propriedades  incluídas  no  estudo,  879  (98,5%)

apresentaram  pelo  menos  um  animal  sorologicamente  positivo  para  anticorpos

contra o BHV-1 e apenas 13 (1,5%) propriedades tiveram todos os seus animais

amostrados soronegativos (Tabela 7).

Tabela 7. Soroprevalência de anticorpos para o BHV-1 em bovinos de acordo com
as propriedades no Estado de Goiás, Brasil, 2002.

Propriedades Prevalência IC*95%
N %

Positivas** 879 98,5 97,5 – 99,2
Negativas 13   1,5   0,8 –  2,5
  * IC - Intervalo de confiança
** Pelo menos um animal soropositivo

Todos  os  232  municípios  do  Estado  de  Goiás  analisados  (100%)

apresentaram pelo menos uma propriedade considerada positiva, ou seja, com no

mínimo um animal soropositivo para anticorpos contra o BHV-1.

Os  coeficientes  de  prevalência  em  relação  às  regiões  estratificadas  em

Goiás  foram semelhantes  entre  si,  variando de 98,3% a 99,0%,  como mostra  a

Tabela 8.
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Tabela 8. Prevalência da infecção pelo BHV-1 de acordo com as regiões analisadas
no Estado de Goiás, Brasil, 2002.

Regiões

Prevalência
Positivo Negativo Total

n % n % n %
Sul e Sudeste (leite) 293 (99,0

)

3 (1,0) 296 (33,2

)
Norte e Nordeste (corte) 292 (98,3

)

5 (1,7) 297 (33,3

)
Sudoeste e Central (mista) 294 (98,3

)

5 (1,7) 299 (33,5

)

5.2.3 Fatores de risco associados à infecção pelo BHV-1

Os resultados encontrados pela análise univariada para os possíveis fatores

de risco para a infecção pelo BHV-1 em propriedades encontram-se na Tabela 9.

De 23 variáveis analisadas, apenas “compra de reprodutores diretamente de

outras  fazendas”  revelou  uma  associação  estatisticamente  significativa  com  a

soropositividade  à  infecção pelo  BHV-1  (p<0,05).  Com o intuito  de  comprovar  a

veracidade deste achado, utilizou-se a análise multivariada através do método de

regressão  logística,  considerando  para  isso,  aquelas  variáveis  que  na  análise

univariada  forneceram  níveis  de  significância  menor  que  0,15  (p<0,15),  como

“piquetes de parto” (p=0,101) e “assistência veterinária” (p=0,112). 

Tabela 9. Possíveis fatores de risco para a infecção pelo BHV-1 em propriedades
pela análise univariada no Estado de Goiás, Brasil, 2002.
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Variáveis

BHV-1
Positivo / Total %

p Odds ratio

(IC* 95%)
Região
   Sul e Sudeste (leite)
   Norte e Nordeste (corte)
   Sudoeste e Centro (mista)

293
292
294

/
/
/

296
297
299

99,0
98,3
98,3

-
0,480
0,486

1
1,67 (0,34 – 9,01)
1,66 (0,34 – 8,95)

Tipo de exploração
   Leite
   Corte
   Mista

277
250
352

/
/
/

283
254
355

97,9
98,4
99,2

-
0,641
0,175

1
0,74 (0,17 – 3,02)
0,39 (0,08 – 1,80)

Tipo de criação
   Extensiva
   Semi-extensiva
   Confinada

806
68

5

/
/
/

819
68
5

98,4
100,0
100,0

-
1,000
0,776

**
**

Tipo de ordenha
   Não ordenha
   Ordenha

110
769

/
/

111
781

99,1
98,5

-
0,601

1
0,58 (0,03 - 4,41)

Inseminação artificial (IA)
   Não usa
    Usa

784
95

/
/

797
95

98,4
100,0

-
0,210 **

Raça
   Animais Puros
   Animais Mestiços
 

430
449

/
/

437
455

98,4
98,7

-
0,724

1
0,82 (0,24 – 2,77)

Presença de ovinos/caprinos
   Não
   Sim

769
110

/
/

781
111

98,5
99,1

-
0,601

1
1,72 (0,23 – 36,29)

Presença de eqüídeos
   Não
   Sim

37
842

/
/

38
854

97,4
98,6

-
0,537

1
1,90 (0,00 – 14,87)

Presença de suínos
   Não
   Sim

281
598

/
/

285
607

98,6
98,5

-
0,927

1
0,95 (0,24 – 3,42)

Presença de caninos
   Não
   Sim

91
788

/
/

93
799

97,8
98,6

-
0,556

1
1,57 (0,00 – 7,77)

Continuação...

Variáveis

BHV-1
Positivo / Total %

p Odds ratio

(IC* 95%)

77



Presença de felinos
   Não
   Sim

265
614

/
/

271
621

97,8
98,9

-
0,213

1
1,99 (0,58 – 6,70)

Presença de animais silvestres
   Não
   Sim

499
380

/
/

506
386

98,6
98,4

-
0,833

1
0,89 (0,26 – 3,03)

Compra de reprodutores
   Não
   Sim

327
552

/
/

333
559

98,2
98,7

-
0,508

1
1,45 (0,42 – 4,88)

Compra  de  reprodutores  em
exposição
   Não
   Sim

860
19

/
/

873
19

98,5
100,0

-
0,592 **

Compra de reprodutores em leilão
   Não
   Sim

789
90

/
/

800
92

98,6
97,8

-
0,545

1
0,63 (0,13 – 4,22)

Compra  de  reprodutores  de
comerciantes
   Não
   Sim

756
123

/
/

766
126

98,7
97,6

-
0,351

1
0,54 (0,13 – 2,55)

Compra  de  reprodutores  em
fazendas
   Não
   Sim

496
383

/
/

507
385

97,8
99,5

-
0,041

1
4,25 (0,88 – 28,27)

Venda de reprodutores
   Não
   Sim

547
332

/
/

556
336

98,4
98,8

-
0,605

1
1,37 (0,38 – 5,36)

Aluguel de pasto
   Não
   Sim

544
335

/
/

551
341

98,7
98,2

-
0,554

1
0,72 (0,21 – 2,45)

Pasto em comum
   Não
   Sim

788
90

/
/

801
90

98,4
100,0

-
0,224 **

Piquete de parto/pós-parto
   Não
   Sim

284
594

/
/

291
600

97,6
99,0

-
0,101

1
2,44 (0,72 – 8,34)

Assistência veterinária
   Não
   Sim

638
241

/
/

650
242

98,2
99,6

-
0,112

1
4,53 (0,60 – 95,44)

  * IC - Intervalo de confiança
** OR não definido – quando exposição ou evento = 0 
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Figura 3. Prevalência  da infecção pelo BHV-1 em relação à compra de
reprodutores  diretamente  de  outras  fazendas,  nas  propriedades
amostradas do Estado de Goiás, Brasil, 2002. 
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Figura 4. Prevalência da infecção pelo BHV-1 em relação à existência de
piquete  separado  para  fêmeas  na  fase  de  parto  ou  pós-parto,  nas
propriedades amostradas do Estado de Goiás, Brasil, 2002. 
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Figura 5.  Prevalência da infecção pelo BHV-1 em relação à assistência
veterinária,  nas  propriedades  amostradas  do  Estado  de  Goiás,  Brasil,
2002. 

A  análise  multivariada demonstrou,  entretanto,  que nenhuma  variável  foi

considerada  fatores  de  risco  para  a  infecção  pelo  BHV-1  nas  propriedades

abordadas  nesta  pesquisa,  visto  que,  nenhuma  delas  apresentou  p<0,05  à

reavaliação, como é demonstrado na Tabela 10. 

Tabela  10.  Análise  multivariada  por  regressão  logística  com  as  três  variáveis
pressupostas fatores de risco na análise univariada para infecção pelo BHV-1 em
relação às propriedades estudadas no Estado de Goiás, Brasil, 2002.

Variável p Odds ratio IC* da Odds ratio
Compra de reprodutores em fazendas 0,083 3,817 0,838 – 17,385
Piquete de parto / pós-parto 0,249 1,927 0,631 – 5,881
Assistência veterinária 0,250 3,375 0,425 – 26,804
  * IC - Intervalo de confiança
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6. DISCUSSÃO

Este  foi  um  estudo  descritivo  e  transversal  em  que  se  determinou  a

prevalência da infecção pelo BHV-1, além de ser também uma análise dos possíveis

fatores de risco associados à mesma. Nesta linha de pesquisa, este foi o primeiro

estudo a observar a soropositividade global do BHV-1 no Estado de Goiás, pois, dos

242  municípios  que  compõem  o  Estado,  232  (96%)  foram  amostrados.Outro

aspecto a ser destacado é que este foi também um dos primeiros estudos realizado

no Brasil a analisar de forma mais ampla fatores de risco para esta infecção. 

A  prevalência  aqui  determinada,  como  registrado  na  metodologia,  foi  a

aparente, que indica de forma estática a proporção de casos com resultado positivo

em relação ao total da população (Pfeiffer et al. 2002). A análise desta prevalência

foi feita em relação tanto ao animal, como à propriedade e aos municípios. 

             A  técnica  sorológica  de  eleição  para  esta  investigação  foi  a

soroneutralização, por  ser  considerada prova sorológica oficial  para  pesquisa  de

anticorpos contra o BHV-1 pela OIE (2002), sendo de sensibilidade e especificidade

semelhante à técnica de EIE, porém menos onerosa (House e Baker 1971, Bitsch

1978, Chen-Feng et al. 1988, Van Donkersgoed & Babiuk 1991, Deregt et al. 1993,

Vieira 2001).

A  prevalência  para  anticorpos  contra  o  BHV-1  em  animais,  de  51,9%,

encontrada neste estudo através do teste de soroneutralização, assemelha-se às

observadas por Médici  et al.  (1996),  no Paraná, e por Calderon  et al.  (2003) no

México,  que  foram  ambas  de  54%.  Quando  esta  prevalência  foi  analisada  em

relação à faixa etária, ou seja, de 24,7% para animais de seis a 12 meses, 31,4%

entre 13 e 24 meses e 73,1% acima de 24 meses,  os resultados mostraram-se

concordantes com os encontrados por Silva et al. (1995) e Melo et al. (2002), que
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realizaram pesquisa  de  anticorpos  para  BHV-1 pela  mesma  técnica  empregada,

adotando  faixas  etárias  semelhantes  em  bovinos  de  municípios  do  Estado  de

Pernambuco e Minas Gerais, respectivamente.

Outros  autores,  porém,  encontraram  coeficientes  diferentes,  alguns

menores  dos  que  aqui  descritos  para  soropositividade  em  animais  sem

discriminação  de  faixa  etária,  como no  Rio  Grande  do  Sul,  os  encontrados  por

Lovato  et  al.  (1995),  Vidor  et al. (1995),  Krahl  et  al. (1997)  de  18,8%,  31,9% e

29,3%, respectivamente, e em São Paulo por Tonin et al. (1996) de 40,2%. 

Por outro lado, prevalências maiores foram verificadas por Anunciação et al.

(1989),  com coeficientes  de  85,7%,  por  Vieira  (2001),  com 75,7% e Faria  et  al.

(2003), com 69,4%, em Goiás, por Kung et al. (1996), em São Paulo e Minas Gerais

encontrando 77% e Melo  et  al. (1997),  em Sergipe,  com 96%. Estas  diferenças

talvez  possam  ser  explicadas  em  conseqüência  do  tipo  de  população  bovina

estudada, faixa etária, técnicas de amostragem e de diagnóstico utilizadas, além das

heterogeneidades regionais de cada estudo de acordo com o citado por Lovato  et

al. (1995) e Pituco & Del Fava (1998).

Traçando um comparativo dos dados aqui encontrados com os disponíveis

para o Estado de Goiás, o coeficiente encontrado por Anunciação  et al. (1989) na

realidade não reflete  a situação da infecção no Estado,  já que foi  analisado um

reduzido número de amostras oriundo de apenas um município da região sudoeste

de Goiás.

Já os dados encontrados por Vieira (2001) e Faria et al. (2003) também não

podem  ser  totalmente  comparados  com  os  desta  pesquisa,  por  representarem

grupos populacionais distintos, respectivamente, animais provenientes de rebanhos

com problemas reprodutivos e touros. No primeiro caso, por ser o BHV-1 associado

à esfera reprodutiva na espécie bovina, era de se esperar que o índice fosse mais
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elevado,  já  que  o  levantamento  analisou  amostras  de  animais  com mais  de  24

meses.  Nesta  mesma  linha,  o  coeficiente  encontrado,  de  75,7%  pode  ser

considerado  semelhante  ao  de  73,1%  encontrado  em  nosso  estudo  para  esta

mesma faixa etária.

Investigações  epidemiológicas  realizadas  em  outros  países  registraram

valores  elevados,  semelhantes  aos  aqui  encontrados  ao  se  analisarem  as

propriedades.  Na  Argentina,  Odéon  (1998)  identificou  100%  de  propriedades

positivas para a infecção ao BHV-1. Na Bélgica, Boelart  et al. (2000) encontraram

coeficientes  variando  entre  53,0  a  89,0%  e  Calderón  et  al. (2003),  no  México,

observaram que de 35 propriedades analisadas, 34 (97,0%) tinham no mínimo um

animal  soropositivo  para  o  BHV-1,  apontando,  desta  forma,  a  difusão  do  vírus

igualmente em propriedades de outros países. 

Em  relação  ao  Brasil,  os  coeficientes  encontrados  nesta  pesquisa  para

propriedades, com valores de 98,5%, corroboram com Richtzenhain et al. (1999) ao

observarem que 100% das propriedades tinham pelo menos um animal soropositivo

quando analisaram fêmeas em idade reprodutiva de vários Estados brasileiros. 

No levantamento realizado por Vieira (2001) com amostras provenientes de

animais com problemas reprodutivos demonstrando uma proporção de 75,7% de

soropositividade para animais, o coeficiente de positividade para propriedades foi de

96,7%.  Apesar  do  coeficiente  para  animais  ter  sido  discrepante  em  relação  ao

encontrado  no  presente  estudo,  o  valor  observado  para  propriedades  foi

semelhante,  confirmando  assim o postulado  pela  autora  de  que a infecção pelo

BHV-1 encontra-se disseminada nos rebanhos goianos. 

No entanto, Kruger et al. (1991), no Paraná, Lovato et al. (1995) e Krahl et

al. (1997), no Rio Grande do Sul, encontraram coeficientes menores, que variaram

de  26,0  a  61,5%  para  soropositividade,  em  relação  a  propriedades,  quando
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comparados aos aqui encontrados. Estas freqüências menores talvez possam ser

explicadas pelo fato destes estudos terem sido realizados há quase ou mais de uma

década, e representarem regiões com características distintas das desta pesquisa. 

Quanto à ocorrência de aborto, esta não foi avaliada como possível fator de

risco no presente estudo por entender-se que a mesma, na realidade, não seria uma

causa  ou  um  fator  que  pudesse  vir  a  gerar  uma  infecção  por  BHV-1  e  sim  o

contrário,  uma  vez  que  fêmeas  com  infecção  ao  BHV-1  têm  predisposição  à

ocorrência de aborto, por ser esta uma das formas de apresentação da infecção,

conforme afirmação de vários autores como Miller (1991), Richey (1994), Lamberto

(2003) e Puentes (2003). 

           Sendo assim, foi feita apenas a associação do aborto com a soropositividade

à  infecção  pelo  BHV-1,  entretanto  não  obtendo  nesta  análise  significância

estatística. Acredita-se que este resultado tenha sido em conseqüência a respostas

involuntariamente equivocadas dadas neste item do questionário, pois o pequeno

número de relatos de ocorrência de aborto (77) dentro de um grupo tão extenso de

animais  susceptíveis  (3544),  pode  não  condizer  com  a  realidade  do  Estado.

Provavelmente, a falta de um programa de controle da reprodução de fêmeas dentro

da propriedade, fato comum nas fazendas goianas, gere o desconhecimento, tanto

por parte de funcionários como de proprietários, do perfil reprodutivo do animal e de

perdas  importantes  tais  como  o  aborto,  infertilidade,  repetição  de  cio,  retenção

placentária,  metrite,  vulvovaginite  ou  quaisquer  outros  problemas  de  cunho

reprodutivo que, apesar de não serem classificados como possíveis fatores de risco,

possam estar intimamente relacionados à infecção pelo BHV-1.

              Quando analisados os resultados obtidos no estudo dos possíveis fatores

de risco para animais na infecção pelo BHV-1, constatou-se que a idade foi fator de

risco,  pois  a  soroprevalência  aumentou  em relação à elevação  da  idade,  o  que
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corrobora com os estudos de Hochstein-Mintzel  et al. (1986), no Chile; Silva  et al.

(1995), em Pernambuco; McDermott et al. (1997), no Quênia e Melo et al. (2002) em

Minas Gerais, Brasil, que também observaram o mesmo. Provavelmente, animais

mais  velhos  têm mais  oportunidades de exposição  ao  agente  por  ser  esta  uma

infecção associada à esfera da reprodução e, como o animal, a partir de 24 meses,

se encontra em fase reprodutiva, tendo contato sexual ativo gera, assim, mais uma

porta de entrada para o vírus. 

Em relação aos resultados obtidos com a avaliação dos possíveis fatores de

risco à  infecção pelo  BHV-1  para  as  propriedades,  não  foi  observada  nenhuma

diferença significativa entre a soropositividade e região ou tipo de exploração, não

sendo  estes  então,  considerados  como  fatores  de  risco.  O  primeiro  resultado

discordou dos obtidos por McDermott  et al. (1997), no Quênia, que observaram a

diferença  significativa  entre  a  positividade  em  relação  às  diferentes  regiões

agroecológicas  estudadas.  Esta  discordância  provavelmente  ocorreu  porque,  os

autores estudaram regiões contrastantes no Quênia, como região árida, tropical ou

litorânea, sendo que neste estudo as características das regiões são semelhantes,

ou seja, todas originalmente cobertas por vegetação de cerrado, com temperatura e

pluviometria similares.

Já  em  relação  ao  tipo  de  exploração,  aqui  sem  maior  influência,  os

resultados encontrados na literatura são conflitantes, Van Wuijckhuise et al. (1998)

verificaram menor freqüência de animais positivos em rebanhos de leite do que em

rebanhos  de  corte.  Já  Boelaert  et  al. (2000),  na  Bélgica,  encontraram  menor

prevalência para o BHV-1 em rebanhos de corte que nos de leite e mistos. Vieira

(2001), em Goiás, observou, também, maior freqüência de infecção em rebanhos

leiteiros.  Van  Wuijckhuise  et  al. (1998)  destacaram  que  a  presença  apenas  de

animais  leiteiros  na  propriedade  diminuiria  a  probabilidade  de  ter  animais
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soropositivos e que rebanhos com maior número de animais seriam um possível

fator  de  risco  para  a  infecção,  já  que  a  alta  densidade  de  animais  aumenta  o

potencial para transmissão do vírus de animal para animal, quer seja via aerossóis,

quer pelo contato de animais na estação de frio ou contato com tratadores. Nesta

pesquisa,  muitas  dessas  variáveis,  como  tamanho  de  rebanho  e  densidade

populacional, não foram analisadas, ficando assim difícil  à comparação. Já Vieira

(2001) apontou que o maior contato entre os animais em rebanhos leiteiros poderia

propiciar um maior coeficiente de animais soropositivos. Em relação a esse último

estudo,  a  diferença  dos  dados  encontrados  quando  comparados  com  os  aqui

apresentados pode ser devida ao fato de que, como já referido, no estudo de Vieira

(2001)  foram  amostrados  somente  animais  de  propriedades  com  histórico  de

problemas reprodutivos. 

Quanto  aos  tipos  de  criação  também  não  foi  encontrada  diferença

significativa entre os coeficientes de soropositividade, porém, alguns autores como

Van Donkersgoed & Babiuk (1991), Van Wuijckhuise  et al. (1998), Calderón  et al.

(2003) comentaram que o contato íntimo dos animais, a superlotação e a mistura de

animais,  situações  presentes  em  confinamentos,  podem  permitir  a  eficiente

disseminação do vírus. Tal fato seria agravado pelas condições de estresse em que

são  submetidos  esses  animais  confinados,  como  destacaram  Riet-Correa  et  al.

(1996). No levantamento conduzido, o número de propriedades com confinamentos

(cinco) era muito reduzido se comparado ao número total  de propriedades (892),

não sendo, portanto, apesar das cinco apresentarem animais positivos para o BHV-

1, representativo estatisticamente.

Sobre  o  tipo  de  ordenha,  não  foram encontrados  trabalhos  na  literatura

consultada  que  pudessem  ser  comparados  com  os  dados  desta  investigação.

Apesar  deste  não  ter  sido  considerado  fator  de  risco  para  a  infecção,  pode
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eventualmente  sê-lo,  já  que  a  ordenha,  seja  manual  ou  mecânica,  propicia  o

aglomeramento  de animais  e assim uma maior  probabilidade de transmissão do

vírus.

A utilização da monta natural poderia ser considerada como fator de risco

para a infecção pelo BHV-1, especialmente, quando se observa que a infecção de

touros, em Goiás, é elevada (Faria et al. 2003).  A inseminação artificial, se utilizada

isolada e com cuidados, como o de obtenção de sêmen livre do BHV-1, pode ser

considerada um fator  de proteção contra esse vírus. Entretanto,  se utilizada nos

padrões atuais, em que não há a devida preocupação com a qualidade sanitária do

sêmen, pode apresentar risco, tanto quanto o uso da monta natural (touro), uma vez

que  o  vírus  permanece  viável  no  sêmen  congelado  (Rocha  et  al.  1999).  A

inseminação artificial não se mostrou um fator de risco neste estudo, concordando

com  os  achados  de  Van  Schaik  et  al.  (1998b),  que  também  não  mostraram

significância entre esta infecção e o uso de inseminação artificial. Ressalta-se que a

não associação aqui verificada pode ter  ocorrido pelo fato  de que a maioria  das

propriedades,  independente  de  utilizar  ou  não  a  inseminação  artificial,  mostrou

coeficientes elevados de positividade, demonstrando que tanto os touros quanto o

sêmen utilizado na IA podem estar contaminados.

As  raças  presentes  nas  propriedades  pesquisadas  também  não  se

mostraram  como  fator  de  risco,  provando  que  a  infecção  pelo  BHV-1  está

igualmente  distribuída  em Goiás,  independente  de  raça.  No entanto,  não  foram

encontradas  pesquisas  relativas  a  este  assunto  na  literatura  consultada,  não

havendo assim fontes para comparação deste resultado. 

O  contato  de  bovinos  com  outras  espécies  animais  domésticas,  como

caprinos,  ovinos ou mesmo suínos que, conforme afirmam Wentink  et al. (1993),

não  exercem  papel  importante  na  disseminação  do  vírus, ou  silvestres  como
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capivara  que,  mesmo raramente,  como  registraram Bohrer  et  al.  (1987),  podem

albergar o vírus, e eqüídeos,  cães e gatos,  que podem atuar como reservatórios

quando se deslocam de um local a outro dentro e entre propriedades (Van Schaik,

1998b),  foi  analisado  como  possível  fator  de  risco,  não  sendo,  no  entanto,

confirmado. Este dado, especialmente em relação aos animais silvestres, pode estar

subestimado,  pois  apenas  43,3%  dos  questionários  em  relação  a  propriedades

relataram a presença dos mesmos. E, de acordo com as características da região

estudada,  é  sabido  que  existe  uma  grande  diversidade  de  fauna,  sendo  pouco

provável não ocorrer o contato destes com o rebanho bovino.  

A compra de animais é considerada como um dos principais fatores de risco

em vários estudos como os de Van Schaik (1998b), Van Wuijckhuise et al. (1998),

Van Schaik  et al.  (2001a), Melo  et al.(2002), Van Schaik  et al.  (2002), justificado

pela  introdução  de  animais  no  rebanho  sem quarentena,  muitas  vezes  estando

estes animais infectados com o BHV-1 e sendo assim, disseminadores do vírus no

novo  rebanho.  A  participação  dos  animais  em  rodeios,  leilões  ou  exposições

agropecuárias também foi considerada fator de risco pelos mesmos autores acima

citados, sendo explicada pela maior exposição destes animais a outros que podem

estar infectados. Neste estudo, a variável “compra de animais” foi sugerida como

“compra de reprodutores” e talvez devido a esta modificação feita,  não tenha se

mostrado como fator de risco, pois estaria fracionando o risco que incluiria não só

esta classe de animais como qualquer bovino adquirido na propriedade, pois todos,

e não só os reprodutores, poderiam ser uma fonte de infecção uma vez infectados.

A mesma explicação pode ser adotada com relação à participação dos animais em

exposições  agropecuárias,  leilões,  rodeios  ou  outros  eventos  que  propiciam

aglomeração de animais de diferentes locais, que foram substituídos pelas variáveis

“compra de reprodutores em exposição” e “compra de reprodutores em leilão”.
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Segundo Van Schaik (2001), alugar pasto e ter pasto em comum com outra

propriedade são considerados fatores de risco para a infecção pelo BHV-1 porque

ambas as condições geram contatos  entre  animais de propriedades diferentes e

estando  qualquer  uma  dessas  propriedades  com  animais  infectados,

automaticamente a outra tornar-se-á infectada. No entanto, aqui, nenhuma das duas

variáveis foi detectada como de risco, o mesmo ocorrendo com a variável “piquete

de parto”. O fato de o vírus estar disseminado na maioria dos rebanhos e municípios

do Estado pode ter contribuído para que estas variáveis não tenham sido apontadas

como de risco.

Veterinários,  técnicos  de  inseminação  artificial  e  tratadores  podem  ser

capazes de transmitir o BHV-1 de um animal que esteja excretando o vírus para

outro susceptível através de fluidos nasais e genitais impregnados nas roupas ou

mesmo pela lambedura de animais nestas (Wentink et al 1993), fato esse comum

com quem lida diretamente com os animais. Com isto, o uso de roupas exclusivas

por estes profissionais fornecidas pela propriedade pode minimizar o problema e

ainda fazer com que um fator de risco reverta-se a um fator de proteção, conforme

afirmaram Van Schaik et al. (1998b, 2001a e b, 2002). Relacionado a isto, a variável

“assistência veterinária” foi avaliada na análise dos fatores de risco para o BHV-1,

no entanto novamente não foi apontada como tal, o que mais uma vez poderia ser

explicado pela grande disseminação do vírus no meio ambiente estudado.

Como observado neste estudo, a prevalência da infecção pelo BHV-1 em

animais  e  propriedades  no  Estado  de  Goiás  é  elevada  e  assim,  os  resultados

encontrados em relação a fatores de risco para propriedades geram dúvidas quanto

ao seu  real  significado.  Pelo  menos algumas  das  variáveis  analisadas  deveriam

portar-se como fatores de risco, semelhante ao descrito na literatura, entretanto esta

relação não foi estabelecida. Talvez isto se explique, como já havia sido afirmado
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anteriormente,  porque  parte  da  realidade  das  propriedades  não  condizia  com  a

relatada  nos  questionários,  inclusive  pela  incoerência  de  alguns  números

apresentados como resposta, tais como número de abortos relatados em relação ao

total de animais amostrados, ausência de animais silvestres e compra ou venda de

reprodutores.  Ou  mesmo  porque  sendo  a  infecção  latente  e  estando  o  vírus

bastante disseminado em Goiás,  atingindo 100% dos 232 municípios  analisados

como antes apontado, impossibilitaria assim, a discriminação de qualquer condição

como fator de risco, visto que, este risco já estivesse iminente.

Outro resultado considerado surpreendente, nesta pesquisa, foi o obtido na

elevada  soropositividade  relacionada  à  utilização  de  piquetes  separados  para

fêmeas nas fases de parto e/ou pós-parto, demonstrando coeficientes maiores em

propriedades que utilizavam esta prática em relação àquelas que não separavam os

animais. O esperado era que as primeiras, por si, fossem um fator de proteção para

a infecção, já que os animais nesta fase estariam fisiologicamente imunodeprimidos

podendo, assim, reativar e excretar o vírus se latentemente infectados. A separação,

neste caso, impediria a disseminação para o restante do rebanho.  

Finalizando,  é importante enfatizar que,  a infecção pelo BHV-1 está

extremamente  disseminada  no  Estado  de  Goiás,  conforme  observado  pelos

coeficientes  apresentados,  seja  para  animais,  rebanhos  ou  municípios.  E  que,

diferentemente de infecções que cursam de forma aguda, onde a soropositividade

representa contato anterior com o agente viral, para o BHV-1, por ser um vírus de

infecção latente,  a  soropositividade  representa  a presença  do  animal  portador  e

potencial  disseminador  do  vírus  no  rebanho  por  toda  a  vida  (Miller  1991,  Van

Donkersgoed & Babiuk 1991, Pituco & Del Fava 1998).

Em  conseqüência  desta  latência  e  desta  alta  prevalência,  só  torna-se

economicamente viável a implantação de programas de erradicação, se estes forem
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baseados  na  prevenção  de  novas  infecções  combinada  a  remoção  gradual  de

animais  infectados.  Vacinas  marcadas  (DIVAS),  que  permitem  a  diferenciação

sorológica entre animal  infectado e animal  vacinado,  além de melhoramento nas

práticas de manejo do rebanho, como utilização de sêmen livre de BHV-1, reposição

de animais livres da doença e quarentena, podem ser ferramentas valiosas na luta

contra  o  BHV-1  (Mettenleiter  1996,  Pituco  et  al. 1997,  Van  Oirschot  1998,  Van

Wuijckhuise et al. 1998).

Os  resultados  aqui  obtidos  servirão  para  subsidiar  estudos  futuros

relacionados  a  este  vírus,  bem  como  alertar  as  autoridades  competentes  da

necessidade da implantação de programas de controle e erradicação do herpesvírus

bovino tipo 1 para que, mesmo que a longo prazo, se reverta este quadro, que deve

estar gerando perdas econômicas incalculáveis. 
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7. CONCLUSÕES

Os dados obtidos nas condições do presente trabalho permitiram concluir

que:

 A prevalência da infecção pelo BHV-1 em bovinos no Estado de Goiás é

elevada, mas encontra-se dentro dos coeficientes relatados em outros

Estados do País;

 A  infecção  pelo  BHV-1  está  disseminada  no  Estado  de  Goiás

considerando-se que quase todas as propriedades e todos os municípios

estudados apresentaram rebanhos com animais soropositivos.

 Em relação aos animais, apenas a idade foi considerada como fator de

risco  para  a  infecção,  sendo  que  o  aumento  da  soropositividade  foi

diretamente proporcional ao da idade.

 Provavelmente devido à elevada prevalência observada,  nenhuma das

variáveis  analisadas  em  relação  às  propriedades,  foi  considerada  de

risco para a infecção na população estudada. 
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