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1. DESCRIÇÃO DO  LOCAL  

 

O estágio do mês de Agosto de 2015 foi realizado no Hospital 

Veterinário Roque Quagliato junto a Faculdade Integradas de Ourinhos 

(FIO/FEMM) (Figura 1), entre os dias 03 a 28 onde foi promovido 152 horas de 

muito trabalho e aprendizado.  

 

 Figura 1 – Entrada do Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integrada de 

Ourinhos. ( Arquivo pessoal, 2015). 

  

O  Hospital Veterinário (HV) possui uma rotina moderada onde se inicia 

das 07h: 20min às 11h: 00min e das 13h: 00min às 17h: 00min num período de 

segunda a sexta-feira. O HV. Possui três ambulatórios, sala de raio X, um 

centros cirúrgicos de pequenos e um de grandes animais, farmácia, sala de 

emergência, sala de necrópsica, sala de esterilização,  laboratório de biologia 

molecular e laboratório clinico, recepção, anfiteatro, banheiros, lavanderia, 

cozinha, sala da coordenação e sala dos professores.   

 Possui um corpo docente muito bem capacitado e atualizado com 

disposição a tirar dúvidas a qualquer hora, todos especialistas em várias áreas 

como: clínica médica de pequenos animais, diagnóstico por imagem, clínica 

cirúrgica de pequenos animais, anestesiologia, clinica e cirurgia de grandes 

animais, reprodução, também possui uma equipe de funcionários como: 

médicos veterinários contratados, técnicos em diversos setores, farmacêutico, 

enfermeiros, secretaria e funcionários responsáveis pela limpeza.  
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1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

O estagio foi realizado junto a Clinica Cirúrgica de Pequenos Animais 

(CCPA), onde tinha a frente o professor Ms Nazilton Reis Filho, cirurgião 

responsável pela CCPA, acompanhada de uma veterinária contratada Sandra 

Lucia e mais duas estagiárias. O intuito do estágio era propor atendimento aos 

casos que passava pela CCPA fazendo exames físicos, anamnese e o auxílio 

em cirurgia de pequenos animais em geral.  

        

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

O estágio seguinte foi realizado no Hospital Veterinário Dr° Halim Atique 

das Universidades de Rio Preto. O mesmo foi realizado durante os meses de 

setembro a novembro de 2015, tendo inicio no dia primeiro de setembro até o 

dia trinta e um de novembro onde foi promovido um grande aprendizado. O 

Hospital Veterinário (HV) possui uma rotina intensa com disposição de 

atendimento 24 horas, durante toda semana incluindo sábado, domingo e 

feriados. O seguinte estágio foi realizado no setor de CCPA onde teria inicio de 

segunda a sexta-feira das 08h:00 às 18h:00 com o acompanhamento de 

professores. 

 

Figura 2 – Entrada do Hospital Veterinário Dr° Halim Atiqui das Universidades de Rio Preto. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-Flob43sgCFccQkAodoYUFWQ&url=http://www.unirp.edu.br/Estrutura.aspx&psig=AFQjCNHh3Ol5ebqlCBgs1oxxsOKIDCUhnQ&ust=1445907685627052
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  O HV dispõe de serviços em inúmeras áreas que são: clínica de 

pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais, reprodução, clinica e 

clinica cirúrgica de grandes animais silvestre e laboratório sendo estas 

compostas por professores e residentes extremamente capacitados. O hospital 

conta também com técnicos, enfermeiros e funcionários na área de limpeza e 

manutenção. 

 

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

 O estágio foi realizado junto a CCPA, onde tinha a frente o 

professor Dr. Victor Rossetto, Talita e Giuliano, compondo o corpo docente do 

CCPA do HV, e a professora Joana que faz a parte de anestesia. Na rotina 

possuem também 17 residentes que rodam todos os setores do HV durante 

seu período de residência. O intuito do estágio era propor atendimento aos 

casos que passava pela CCPA fazendo exames físicos, anamnese e o auxilio 

em cirurgia de pequenos animais em geral. O estágio se inicia às 08:00 com 

termino às 18:00 de segunda a sexta.        

  

3. CONCLUSÃO 

O estágio curricular tem como intuito do aluno demonstrar o que 

aprendeu durante seu período de graduação e praticar suas habilidades 

técnicas associando-as com a teoria ensinada dentro da sala de aula, e 

também aprender maneiras novas utilizadas em cada local e com cada 

profissional. 
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RESUMO 

O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo com aproximadamente 190,9 

milhões de cabeças. Com isto a pecuária brasileira pode causar um grande impacto na 

economia do país com a perda desses animais. Entre todas as enfermidades reprodutivas que 

os bovinos acabam se infectando, o aborto é uma das principais causadora de prejuízos como: 

natimortos, alterações nos índices de natalidade, retorno ao cio, taxa de prenhez e a morte do 

feto. Por terem varias causas envolvidas, 30% a 40% destes fetos abortados possuem um 

diagnostico etiológico confirmado. Porem os abortos causados por enfermidades infecciosas 

podem ser divididos em quatro grupos sendo: abortos causados por protozoários, bactérias, 

vírus e fungos, onde cada grupo desses possuem os agentes com uma maior prevalência em 

abortamentos nos bovinos que são os: Neospora caninum, Brucela abortus, Leptospira spp. 

Campylobacter spp., Aspergillus sp, BVDV e IBR. Relatos e estudos realizados no mundo todo 

apontam a Neosporose (N. caninum) como a doença que mais causa esses abortos em 

bovinos, tanto leiteiro quanto de corte, e com isto só o sucesso no diagnostico destas 

enfermidades para conseguir combater estes problemas. O diagnostico bem sucedido depende 

de inúmeros fatores como o envio de fetos abortados, junto com a placenta, realização de 

necropsia, coleta adequada dos materiais e a precisão na realização dos exames 

histopatológicos, imuno-histoquimicos, sorológicos, microbiológicos, onde juntos proporciona 

uma maior chance de sucesso. Algumas destas enfermidades podem ser evitadas utilizando 

um método de controle com vacinações e saneamento básico destas propriedades.     

 

Palavras-chaves: Enfermidade Infecciosa, Abortos, Brucelose, Leptospirose, Neospora 

Caninum, Diagnostico.  
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ABSTRACT 

Brazil has the world's second largest herd with approximately 190.9 million head. With this 
Brazilian livestock can have a big impact on the economy with the loss of these animals. The 
causes of miscarriages have a strong reproductive impact among the numerous diseases that 
affect cattle and reproductive illnesses that cause damage such as stillbirths, changes in birth 
rates, return to estrus, pregnancy rate and fetal death. Because it has several causes involved, 
30% to 40% of aborted fetuses have a confirmed etiologic diagnosis. However abortions caused 
by infectious diseases can be divided into four groups as follows: abortions caused by protozoa, 
bacteria, viruses and fungi, where each group of these have agents with a higher prevalence of 
abortions in cattle that are: Neospora caninum, Brucella abortus , Leptospira spp. 
Campylobacter spp., Aspergillus sp, IBR and BVDV. Reports and studies worldwide indicate the 
neosporosis (N. caninum) as a major cause of abortion in cattle herds, and thus only the 
success in the diagnosis of these diseases to achieve combats these problems. The successful 
diagnosis depends on numerous factors such as sending aborted fetuses, along with the 
placenta, conducting autopsy, proper collection of materials and accuracy in achieving the 
histopathological examination, immunohistochemical, serological, microbiological, which 
together provides greater chance of success. Some of these diseases can be prevented using a 
control method with vaccinations and sanitation of these properties. 
 
Keywords: Infectious Disease, abortions, brucellosis, leptospirosis, Neospora caninum, 

Diagnostics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo com 

aproximadamente 190,9 milhões de cabeças, ficando atrás somente do 

rebanho Indiano na qual possui em média 316,4 milhões de bovinos, porém 

não comerciais. Com isto a pecuária brasileira pode causar um grande impacto 

na economia no país com perda desses animais (IBGE, 2012). 

Várias moléstias reprodutivas podem acometer os bovinos, o que pode 

acarretar um grande impacto ao produtor, não somente com a morte de um 

animal, mas com a redução nos índices reprodutivos e agressão na saúde do 

mesmo. As causas infecciosas tem o agravante do potencial disseminativo 

para o resto do rebanho levando a um maior impacto econômico (JUFFO, 

2010). 

Entende-se que o aborto é a eliminação fetal do útero com ou sem vida, 

dentre os 42 à aproximadamente 280 dias de prenhez, onde o mesmo é inapto 

de possuir uma vida emancipada em um ambiente extra-uterino (ANTONIASSI 

et al., 2007; CABRAL, 2008;  JUFFO, 2010). 

Os abortos podem ser de causas infecciosas e não infecciosas, sendo 

os não infecciosos por má nutrição, traumáticos, doenças metabólicas, 

ingestão de plantas tóxicas e estresse durante o manejo (MELLO, 2014).  

De todas as causas etiológicas de aborto, as infecciosas são as que 

sobressaem dentro do rebanho bovino. As principais envolvidas são divididas 

em quatro grupos sendo: os causados por protozoários Neospora Caninum, por 

bactérias: Brucela abortus, Leptospira spp, Listeria monocytogenes e 

Campylobacter spp, por vírus como o da Diarréia Viral Bovina (DVB) e 

Herpesvirus Bovino tipo 1 (HVB-1), e, com uma menor frequência, as causas 

micóticas, como o Aspergillus sp (JUFFO, 2010).  

Esses agentes infecciosos apresentam diversas maneiras de atuação: 

produzem efeito diretamente sobre o embrião/feto; ou efeitos indiretos, 

afetando a viabilidade destes (agentes patogênicos que altera a função uterina 

e componente maternal da placenta) (RIVERA, 2001; ANTONIASSI et al., 

2007; JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013).  
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Existem múltiplas causas de aborto, um problema que leva a enormes 

prejuízos econômicos, no entanto, somente em 30% a 40% dos casos é 

possível chegar ao diagnóstico etiológico definitivo (ANTONIASSI et al., 2007). 

Sendo que a identificação e o isolamento do agente etiológico são de suma 

importância para determinação de medidas preventivas e de tratamento 

(ANTONIASSI et al., 2007; CABRAL, 2008).   

Sendo assim, as principais causas de abortos dentro de um rebanho 

bovino são as causas infecciosas, portanto o isolamento e a identificação do 

agente são de suma importância para a prevenção e controle destas 

enfermidades. 

O presente estudo tem como objetivo revisar as causas de abortos 

infecciosos na espécie bovina. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aborto por Protozoários 

 

2.1.1 Neosporose 

 

A neosporose é uma enfermidade causada por um protozoário 

denominado de Neospora caninum, na qual são parasitas intracelulares 

obrigatórios e que vem ganhando ultimamente enfoque como umas das 

principais causas de abortos em todo o mundo,  (LOCATELLI-DITTRICH et al., 

2004; OLIVEIRA, 2007) 

O primeiro relato de neosporose foi em 1984, na Noruega a qual foi 

caracterizada como uma encefalopatia mortal em cães, esse protozoário foi 

isolado pela primeira vez em filhotes de cães através de meio de cultura de 

células onde foi desenvolvido o teste de imunofluorescência indireta  para o 

diagnóstico sorológico (GARCIA, 2005; MELO, 2006; OLIVEIRA, 2007; PARRA 

et al., 2008). Entretanto somente em 1989 foi reconhecida como uma doença 

causadora de abortos e mortalidades neonatais em bovinos (GARCIA, 2005).  

No Brasil, a primeira descrição foi em 1997 usando um teste sorológico 

de imunofluorescência indireta (IFI) no estado de São Paulo, (PARRA et al., 

2008). Atualmente essa infecção tem maior prevalência no estado da Bahia 

14,9%. No Rio grande do Sul, 23% dos animais que apresentaram abortos são 

soropositivos para neoporose. Estes dados nos mostra o grau de importância 

da doença no país.  A doença está presente também em países com Austrália, 

Estados Unidos, Holanda e México, diferindo somente na época do ano que 

ocorre o maior número de abortos, sendo nos Estado Unidos no período 

inverno e na Holanda à maior prevalência dos casos são encontrados no verão 

e início do outono (JUFFO, 2010).  

Esse protozoário pertence ao filo Apicomplexa, da classe Sporozoa, e 

subclasse Coccidia, ordem Eucoccidia, subordem Eimeriina e família 

Sarcocystidae, parecido com os gêneros Toxoplasma, Sarcocystis, Hammondia 

e Besnoitia (BOAVENTURA, 2006; PESSOA, 2010). Os elementos que fazem 

parte da família Sarcocystidae possuem a característica de apresentarem 
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ciclos biológicos heteróxenos, onde formam cistos em hospedeiros 

intermediários como bovinos, ovinos, equinos e caprinos entre outros 

herbívoros e onívoros, e utilizam como hospedeiros definitivos principalmente 

os cães entre outras espécies de carnívoros (GARCIA, 2005). 

Seu ciclo biológico ocorre através da eliminando vários oocistos pelo 

hospedeiro definitivo (cão) no ambiente, através das fezes, esses oocistos não 

são esporulado vão permanecer no ambiente por 48 a 72 horas sobre  

condições favoráveis onde ocorrera a esporulação, esse oocistos esporulado 

apresentará em seu interior dois esporocistos com quatro esporozoítos cada 

um, (MELO, 2006), fazendo com que os hospedeiros intermediários 

(herbívoros) venham a acabar consumindo o alimento infectado pelo o ocisto 

esporulado (PESSOA, 2010).   

 

 Figura 1 – Ciclo Biológico de N. caninum (ORLANDO, 2013). 

 

Neospora caninum é transmitido com facilidade entre os bovinos. Tanto 

a transmissão horizontal quanto a transmissão vertical são importantes meios 

de infecção (DUBEY, 2003). A transmissão horizontal acontece quando um 

hospedeiro intermediário ingere alimentos contaminados contendo os oocistos 

esporulados nas pastagens pelas fezes do hospedeiro definitivo (cão), esta 
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transmissão pode ocasionar a neosporose aguda (CHAVEZ et al., 2006;  

PESSOA, 2010). A transmissão vertical (transplacentária endógena) é a 

principal via de infecção onde contribui com a persistência da doença no 

mesmo animal ou por gerações no rebanho através da prole, na qual causara 

abortos ou na maioria dos casos levarem ao nascimento de bezerros 

persistentemente infectado. Relatos demostram que a infeção através da via 

lactogenica pode ocorrer, porem não há evidencias de infecções naturais por 

essa via (JUFFO, 2010). Essa infecção tem como local predominante, 

propriedades leiteiras com presença de cães possivelmente pela fonte de 

excreção de oocistos nestes ambientes (OLIVEIRA, 2007).   

O N. caninum é um protozoário que invade as células do útero, 

causando sua multiplicação e a destruição de tecido materno e tecido fetal, 

onde causará uma resposta inflamatória e geralmente o aborto, (GARCIA, 

2005). O protozoário acaba entrando na corrente sanguínea e em outros 

tecidos, preferencialmente o Sistema Nervoso Central. Já nos embriões o 

parasita tem uma intensa multiplicação, mas acometendo pouca reação 

inflamatória, (JUFFO, 2010). Portanto os fetos mais velhos tendem a uma 

melhor reação imunitária, e com isto ocasionando uma menor multiplicação do 

parasita, porem as respostas inflamatórias nos locais se apresenta mais 

intensamente  (SANTOS et al., 2009).  

Os abortos acometidos pelo N. caninum  é comum acontecer entre o 5 e 

6 meses de gestação podendo ocorrer em qualquer fase e em vacas de 

diferentes idades a partir do seu terceiro mês de gestação. Podem acontecer 

inúmeras alterações com os embriões, como fetos mumificados, abortados, 

nascerem mortos ou nascerem vivos, mas cronicamente infectados 

(ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010).  

O embrião bovino antes dos 100 dias de gestação possui uma 

competência escassa para manter uma resposta imune contra estes patógenos 

e com isto o aborto está diretamente relacionado com o período de infecção, 

pois a fêmea é geralmente infectada no início da gestação, o que ocasiona a 

morte fetal (GARCIA, 2005; JUFFO, 2010). Quando a infecção ocorre no 

primeiro trimestre de gestação há provavelmente maior risco de aborto, porém 

uma menor transmissão parasitária para o feto está relacionada. Já se a 
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infecção ocorrer durante o terceiro trimestre de gestação, existe uma chance 

bem baixa de ocorrer o aborto, mas a transmissibilidade do parasita para o feto 

é relativamente alta (ROCHA et al., 2015). 

O diagnóstico pode ser realizado através dos exames histopatológico, 

imuno- histoquímica e pela reação em cadeia da polimerase (PCR) dos fetos 

abortados. A imuno-histoquímica é um método de diagnóstico importante, pois 

faz a  associação do parasito às lesões teciduais e os evidencia quando há 

poucos taquizoítos ou cistos teciduais (GARCIA, 2005). Em situações assim 

eles não são facilmente visualizados nos cortes histológicos corados com 

coloração de rotina como a hematoxilina e eosina (ORLANDO, 2013). 

Inúmeros testes sorológicos são utilizados para detectar os animais que 

são portadores do N. caninum, e alguns deles a reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI), teste de aglutinação de Neospora (TAN) e vários ELISAs, 

designados para o diagnóstico em cães, bovinos e outros animais que possam 

ser hospedeiros (GARCIA, 2005). E lembrando que a sorologia detecta 

somente a infecção, sendo indispensável para o diagnóstico definitivo, a 

realização de necrópsia dos fetos e a análise da placenta seguidos da 

marcação imuno-histoquímica e provas moleculares  (ANTONIASSI et al., 

2007;  ORLANDO, 2013).  

 

2.2 Abortos por Bactérias 

 

2.2.1 Leptospirose 

 

A leptospirose é uma doença zoonótica de caráter cosmopolita descrita 

pela primeira vez por um alemão Adolfe Weil em 1886, chamada de doença de 

Weil  (ROCIO; VELOZA, 2014) e uma importante doença causadora de abortos 

em bovinos no Brasil. Ela é causada por uma bactéria de maior ocorrência em 

países de climas tropicais, (JUNQUEIRA; ALFIERI, 2006; PAVARINI et al., 

2008; ORLANDO, 2013). Nas regiões secas os casos acontecem próximos a 

águas represadas onde há alta concentração de animais. Já nas regiões 

temperadas, a ocorrência das infecções é sazonal com maior frequência em 

meses quentes e chuvosos (JUFFO, 2010).  
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As leptospiras são bactérias da classe Eubacteriales, ordem 

Spirochaetales, família, Leptospiracea (MARQUES et al., 2010). Essa possui 

como agente uma espiroqueta da espécie Leptospira interrogans que 

apresenta mais de 212 sorovares podendo ser agrupados em 23 sorogrupos 

(ANTONIASSI et al., 2007; ORLANDO, 2013). O agente é causador de 

inúmeras perdas reprodutivas em animais de produção por provocar: abortos, 

nascimento de natimortos, infertilidade, e perdas não reprodutivas, pois a 

leptospira esta presente no tecido renal ocasionando um quadro de 

insuficiência renal aguda (IRA) e levando a um estado de nefrite intersticial 

aguda (NIA), e com isso o estado hemodinâmico e as alterações na maioria 

dos pacientes com quadro grave de leptospirose são semelhante aos que 

observa em pacientes com sepse (FRANCESCO, 2010; PIMENTA et al., 2014). 

Considerada  uma importante causa de aborto bacteriano em bovinos,                                                                                                            

a infecção ocorre mais frequentemente pela leptospira interrogans, sorovar 

pomona e sorovar hardjo (ANTONIASSI et al., 2007). No Brasil, em bovinos de 

leite, descreve-se uma maior soropositividade para os sorovares hardjo, 

bratislava, icterohaemorragiae, pomona, wolffi, grippotyphosa, australis, 

canicola, catelloni, bratislava, tarassovi e butembo, entre outras. A 

soroprevalência pode apresentar variações conforme a região em que os 

estudos foram realizados, mas o sorovar hardjo tem apresentado maior 

prevalência como relatado pela maioria dos estudos, sendo o principal 

responsável pelas causas de abortamentos em bovinos (ORLANDO, 2013).  

A transmissão pode ser de forma vertical, indireta ou direta. A forma 

indireta ocorre pelos contatos com o solo e água contaminada por urina, leite, 

abortos, envoltórios fetais e especialmente por meio de animais silvestres e 

roedores infectados. Já a forma direta, tem como principal causa à via venérea, 

tanto por monta natural, quanto pela inseminação artificial. A via 

transplacentária, ou transmissão vertical, é comum entre os animai (JUFFO, 

2010; ROCIO; VELOZA, 2014).  As bactérias penetram através de lesões de 

pele ou mucosas intactas também podendo penetrar através da pele 

umedecida. Após a penetração, ela passa por uma fase denominada de 

leptospiremia na qual a leptospira se multiplica no sangue e se distribui para 

todos os órgãos do corpo. Nesta fase aguda o animal aparenta-se febril e 
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ocorre o abortamento, que geralmente são tardios com mais de 6 meses de 

gestação (ANTONIASSI et al., 2007;  JUFFO, 2010). 

No estado da Bahia, a presença de cervídeos, assim como a compra de 

reprodutores, o abate de animais infectados dentro da propriedade e a 

utilização de pastos compartilhados parecem ser um importante fator de risco 

(OLIVEIRA et al., 2010).  

No município de Trindade os animais que apresentavam mais de um ano 

de idade tinham uma soroprevalência significativamente maior que bovinos 

jovens,  fator que pode ser levado em consideração para as  práticas diferentes 

de manejo que  aumentando os casos de infecção em animais de uma idade 

mais avançada (SUEPAUL et al., 2011). O aumento na quantidade de vacas 

leiteiras afetadas aumenta a proximidade dos animais permitindo que animais 

positivos para leptospira, que se encontra presente nos túbulos renais, acabam 

eliminando a bactéria no ambiente por meio da urina onde irão permanecer um 

longo de período de tempo (ORLANDO, 2013). 

  Os fetos abortados pela leptospirose normalmente estão em um 

avançado estado de decomposição, o que pode mascarar as lesões causadas 

pela bactéria. Com uma apresentação geralmente de forma subclínica, a 

leptospira acontece em todos os animais do rebanho, incluindo animais não 

lactantes e não gestantes. A manifestação clínica é através de retorno ao cio, 

fetos macerados, abortos, queda na produção de leite, mastites, natimortos, 

fetos prematuros ou fracos, subfertilidade ou infertilidade decorrente de 

complicações, (SALDANHA et al., 2007). Os animais que acabam nascendo 

fracos ou natimortos geralmente apresenta icterícia, fígado pálido ou 

amarelado, rins edemaciados com manchas esbranquiçadas na superfície. No 

exame histopatológico pode observar necrose tubular e nefrite intersticial dos 

rins em alguns fetos e na placenta pode haver uma placentite com edemas e 

áreas de necroses (JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). 

No diagnóstico é feito um diferencial com as outras doenças causadoras 

de aborto, além dos exames laboratoriais (principalmente de urina), e de dados 

clínicos e epidemiológicos. É utilizado também os testes imunológicos como a 

imunofluorescência direta em imprints de rim, pulmão, fígado e placenta, e 

também é feita a  coleta de líquidos da cavidade torácica de fetos para realizar 
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os testes sorológicos (JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). A principal prova de 

diagnóstico é a pesquisa de anticorpos, porém a soroaglutinação microscópica 

(SAM) é a mais utilizada, onde a mesma inclui testes de sorogrupo específicos. 

Em casos de aborto, com a infecção ocorrendo de uma a quatro semanas 

antes do aborto, o diagnóstico terá que ser realizado mediante a titulação de 

anticorpos somente em uma amostra de soro obtida após o aborto, pois 

considera-se  que o aborto causado por leptospira, quando as vacas 

apresentam títulos iguais ou maiores de 400 para sorovar hardjo e 800 para 

sorovar Pomona (ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO,2010; ORLANDO,2013).  

O tratamento pode ser por meio de antibióticos como a estreptomicina 

que visa impedir a septicemia, e com isso pode-se controlar a infecção do 

ambiente. A vacinação de todos os animais pode ser necessária em rebanhos 

com uma alta incidência,  deve iniciar em todos os bezerros de 4 a 6 meses de 

idade, com reforços anuais e sempre tentar utilizar vacinas que abrangem o 

maior grupo de leptospiras. Na primovacinação, deve ser feito reforço com 3-4 

semanas de intervalo. Como vacinação estratégica, pode ser realizada, um 

mês antes da estação reprodutiva (PEGORARO, 2009; JUFFO, 2010).     

 

2.2.2 Brucelose 

 

A brucelose é uma doença de caráter zoonótico conhecida desde as 

épocas remotas a 460 a.C. Registros mostram que Hipócrates faziam 

referência de pacientes com a sintomatologia compatível a essa enfermidade 

(POESTER et al., 2009). A brucelose possui distribuição mundial e é causada 

por bactérias intracelulares facultativas que pertencem ao gênero Brucella. O 

termo brucelose é utilizado para designar as infecções por bactérias do gênero 

Brucella nas diversas espécies de animais e no homem (NASCIMENTO; 

COSTA; MOUSTACAS, 2006). São bactérias gram-negativas aeróbicas 

imóveis e não formadoras de esporos, e o agente etiológico da brucelose 

bovina é a B. abortus (JARDIM et al., 2006; POESTER et al., 2009; MOCCI et 

al., 2014). 

Entre as espécies reconhecidas encontram-se a Brucella abortus, B. 

melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis e B. neotomae, além da identificação 
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recente de isolados marinhos, onde atualmente estão provisoriamente 

classificadas em duas espécies:  B. ceti e B. pinnipediallis (NASCIMENTO; 

COSTA; MOUSTACAS, 2006). Entre todas estas espécies, somente a B. ovis e 

a B. neotomae não têm potencial zoonótico, e a B. melitensis a espécie de 

maior preocupação para o homem por sua patogenia (TOLÊDO, 2006; XAVIER 

et al., 2009; GONÇALVES et al., 2009). Como o rebanho nacional é 

considerado livre de B. melitensis, será descrita a brucelose bovina causada 

por B. abortus (NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006).  

Suspeita-se de brucelose quando os abortamentos são detectados no 

terço final de gestação a partir do quinto mês. Mesmo com a vacinação 

empregada no Brasil há alguns anos, a brucelose bovina apresenta ampla 

disseminação no país e alta prevalência em algumas regiões. Estas regiões 

incluem áreas em que a pecuária está entre as principais atividades o que 

resulta em grandes perdas econômicas (NASCIMENTO; COSTA; 

MOUSTACAS, 2006).   

Por ser uma doença enzoótica, apresenta prevalência de 2,75% no 

Brasil em 1996, mas essa prevalência tem variação de 9,53% na região norte à 

0,76% na região sul. Um estudo feito com levantamentos sorológicos com 

bases em amostras representativas da população mostra uma prevalência de 

1,63% no estado de São Paulo e uma prevalência mais baixa no estado do Rio 

Grande do Sul que chega a 0,2% (MEÇA; VASCONCELOS; MORO, 2006) 

(JUFFO, 2010).  

Novilha brucélicas primíparas não vacinadas apresentam 65-70% de 

abortamento em sua primeira gestação, caindo de 15-20% na segunda 

gestação. Após duas gestações não é comum os abortamentos persistirem, 

sendo este o problema maior, por estes animais  haverá contaminação das 

pastagens em cada parição (RADOSTITS et al., 2002). Segundo Vieira 

(VIEIRA, 2009), estimasse que a brucelose causasse uma perda de 20-25% 

nas propriedades de leite devido aos abortos, entre outros problemas de 

infertilidade (MEÇA; VASCONCELOS; MORO, 2006). 

As principais fontes de infecção são os fetos abortados, as placentas e 

as descargas vaginais e uterinas durante o período pós-parto ou pós-aborto, 

pois é no útero prenhe onde está localizada a maior concentração de bactérias 
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(PEGORARO, 2009). A transmissão da doença acontece principalmente por 

via oral, quando os animais susceptíveis entram em contato com o organismo 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006). 

A mucosa orofaringeana é a principal porta de entrada das bactérias. As 

bactérias entram pela mucosa e são drenadas para os linfonodos regionais se 

multiplicando e caindo na corrente sanguínea onde acabam ocorrendo 

períodos de bacteremia intermitentes. A multiplicação ocorre em tecidos 

formados por células do sistema mononuclear fagocitário como fígado, 

linfonodos e baço, porém elas tem uma afinidade pelos órgãos do sistema 

reprodutivo como útero gravídico, linfonodos supramamários, tecidos 

mamários, osteo articulares e nos machos atingem células dos testículos, 

epidídimo, ampolas e vesículas seminais com consequente eliminação da 

brucela pelo sêmen (ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010; ORLANDO, 

2013). A bactéria tem um forte tropismo pelo útero no terço final da gestação, 

cogita-se que deva ser pelas altas concentrações de eritritol, um composto que 

favorece a sobrevivência da bactéria já que ela é capaz de metabolizá-lo como 

fonte de carbono e energia ( TOLÊDO, 2006; ORLANDO, 2013). 

No geral, em rebanhos susceptíveis, há a ocorrência da doença após a 

introdução de um animal infectado. Com isto, é comum que no primeiro ano 

vários abortos sejam detectados e, algum tempo depois, há a diminuição dos 

casos de abortamentos que são substituídos pelo aumento de casos de 

retenções placentárias e metrites (JUFFO, 2010). 

Macroscopicamente é possível observar lesões necróticas em 

cotilédones e edema na área intercotiledonária, já o feto muitas vezes não 

apresenta lesões macroscópicas, porem quando presentes são caracterizados 

por lesões como pequenos nódulos com coloração esbranquiçada presente 

nos lóbulos pulmonares (lesão granulomatosa), podendo apresentar também 

edemas, líquidos sero-hemorrágico nas cavidades. Já microscopicamente 

estes nódulos pulmonares caracterizam-se por bronquite e broncopneumonia 

supurativa. Podem ser também observadas nos fetos lesões como arterite 

necrosantes, especialmente nos vasos do pulmão, áreas focais de necrose e 

formação de granulomas nos linfonodos, fígado, baço e rim (TOLÊDO, 2006; 

JUFFO, 2010). 
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O diagnóstico pode ser realizado através de exames sorológicos, tendo 

o teste de triagem inicial que é o teste de rosa-de-bengala, onde permitem o 

monitoramento de rebanhos para se ter uma idéia da evolução da enfermidade 

na propriedade. Os abortos são identificados pela observação de lesões 

macroscópicas e histológicas, isolamento bacteriano, principalmente em 

conteúdo do abomaso, além de testes como imunofluorescência, 

imunohistoquímica e de PCR (Reação em Cadeia de Polimerase) 

(ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010). Dentre estes inúmeros métodos  de 

diagnósticos de aborto brucélico, a imuno-histoquímica demonstrou ser uma 

técnica sensível (ORLANDO, 2013). A imunomarcação tende a ocorrer em 

bactérias que estão presentes no citoplasma de grandes macrófagos 

espumosos e em alguns neutrófilos. No fígado esta ocorre em citoplasma de 

macrófagos isolados do infiltrado periportal. Também pode ocorrer a 

imunomarcação nas carúnculas e endométrio de vacas com placentite, sendo a 

bactéria observada tanto nas áreas de necrose como no citoplasma de 

macrófagos, neutrófilos e células trofoblásticas (ANTONIASSI et al., 2007; 

ORLANDO, 2013).  

Segundo Santos et al. (1998), a imuno-histoquímica tem sido empregada 

como técnica de diagnóstico em tecidos de fetos abortados, tendo a vantagem 

de não necessitar que a bactéria esteja viável no tecido para ser detectada. 

A vacinação feita na época certa pode promover uma reação "falso 

positiva" até aproximadamente 30 meses, pelo método de, soro-aglutinação 

rápida em placa, que é o mais usado pelo seu baixo custo, porém, aponta 

resultados incertos (TOLÊDO, 2006; JUFFO, 2010).  

O controle pode ser feito com medidas higiênicas, bom manejo dos 

animais e vacinação. Esquema bem elaborado de vacinação e eliminação de 

animais infectados contribui com a diminuição da doença. Os sistemas de 

medidas sanitárias no rebanho ou na região, estado ou país tem grande 

importância para o sucesso e controle de erradicação da doença. As 

vacinações sistemáticas dos animais jovens com vacinas vivas tem dado ótimo 

resultado por diminuir número de animais susceptíveis à infecção de B. abortus 

(TOLÊDO, 2006; MARQUES; JUNIOR; PICCININ, 2008).    
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A vacinação é o método mais utilizado para o controle da doença. A 

vacina B19 é feita em fêmeas entre 3 e 8 meses e geralmente é o método mais 

eficaz para prevenir o aborto. A vacinação preventiva aumenta a resistência 

contra a infecção, mas não imuniza totalmente o rebanho e tão pouco possui 

efeito curativo. Os animais que são vacinados tardiamente podem se tornarem 

"falsos positivos". Nestas situações, deve realizar-se outros tipos de exame que 

diferenciem reação vacinal de animais infectados. A brucelose tem grande 

importância devido aos problemas que traz à saúde humana por ser uma 

zoonose (JARDIM et al., 2006; TOLÊDO, 2006; JUFFO, 2010). 

 

2.2.3 Campilobacteriose  

 

A campilobacteriose genital bovina é uma doença infeciosa que 

normalmente acomete os bovinos sem distinção de raças, através da 

transmissão venérea. A doença causa aborto e quedas temporárias na 

infertilidade (PEGORARO, 2009; JUFFO, 2010). Dentre os agentes causadores 

podemos citar o Campylobacter fetus, subespécie veneralis, e pelo 

Campylobacter fetus, subespécie veneralis biótipo intermedius (PEGORARO, 

2009; JUFFO, 2010;  ORLANDO, 2013).  

Esta enfermidade foi descrita pela primeira vez em 1956, pelo 

isolamento do conteúdo estomacal de um feto abortado. Atualmente apresenta 

ampla distribuição mundial (JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). No Brasil a 

campilobacteriose é prevalente em praticamente todos os estados, já que a 

monta natural ainda é utilizada como principal método de manejo  reprodutivo 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; ORLANDO, 2013).   

São bactérias gram negativas que apresentam forma de “virgula” em 

culturas jovens e asa de “gaivota ou s” nas culturas mais velhas ou algumas 

vezes também em formas cocóides. São móveis, não esporuladas e 

microaerófilas (PEGORARO, 2009).   

A idade dos animais pode ser destacada como fator primordial para 

ocorrência dessa doença uma vez que touros mais velhos são mais 

susceptíveis quando comparados a animais mais jovens. Isso se deve a alguns 

fatores, como o maior número de serviços realizados pelos animais mais 
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velhos, ao comportamento homossexual dos touros e ainda pelo maior 

desenvolvimento das pregas e criptas penianas que predispõe o ambiente para 

multiplicação do agente (PEGORARO, 2009; JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). 

As novilhas e as vacas sem exposição apresentam maior susceptibilidade 

devido a fata de imunidade (PEGORARO, 2009). 

A transmissão ocorre de animal para animal através da monta natural, 

da inseminação artificial com sêmen ou equipamentos contaminados ou ainda 

das camas infectadas (PEGORARO, 2009; ORLANDO, 2013). Estima-se que a 

transmissão venérea de um touro infectado para uma fêmea susceptível pode 

chagar a 100% (NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006). Mas raramente 

o agente pode sobreviver na cérvix durante toda a gestação (ORLANDO, 

2013). A patogenia ocorre pela passagem da bactéria pela mucosa uterina que 

causa inflamação e impede a fixação do zigoto, ocorrendo a  morte do embrião 

e sua reabsorção (PEGORARO, 2009). 

Os sinais evidentes dessa doença nos rebanhos são: morte embrionária, 

repetição de cio, infertilidade temporária, aumento dos intervalos entre e cios e 

partos. Os abortos ocorrem em forma de surtos no rebanho entre o quinto e o 

oitavo mês de gestação (VIEIRA, 2009; JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). Após 

a ocorrência do aborto a infecção é curada espontaneamente e o mesmo 

retorna a fertilidade após o quarto mês (NASCIMENTO; COSTA; 

MOUSTACAS, 2006).  

As lesões macroscópicas na placenta apresentam-se como uma 

inflamação (placentite) com edema dos corioalantoides intercotiledonarios e 

cotilédones de coloração amareladas e friáveis. Na vaca, pode-se observar 

cervicite (inflamação da Cérvix), endometrite (inflamação do útero) e salpingite 

(inflamação do ovário). Já nos fetos abortados observa-se presença de 

pneumonias supurativas, pericardites fibrinosas e hepatite necrosante 

multifocal (PEGORARO, 2009; ORLANDO, 2013). Na microscopia pode-se 

observar infiltrado inflamatório nas camadas mais profundas,  especialmente na 

camada perigladular, e a formação de grande densidade de bactérias nos 

capilares das vilosidades coriônicas (JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013).  

O diagnóstico dessa enfermidade é realizado pelo histórico clínico e 

epidemiológico do rebanho e a tipificação do agente. Amostras de esmega 
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prepucial, sêmen, fluido fetal (conteúdo do abomaso), descargas vaginais e 

placenta podem ser enviadas para laboratório. O isolamento e identificação são 

realizados rotineiramente por meio de métodos diretos, bacteriológicos ou 

imunológicos. Mas quando as amostras encontram-se congeladas ou 

autolisadas o diagnóstico bacteriológico se torna impossível, sendo os de 

melhor escolha a imuno-histoquimica ou PCR. Estudos demostram que a 

imuno-histoquímica de pulmão tem maior sensibilidade que o PCR, mas 

quando as amostras foram de fluido abomasal o PCR obteve maior 

sensibilidade e especificidade que a imuno-histoquímica (PEGORARO, 2009; 

JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). 

A doença é prevenida com o emprego da inseminação artificial 

utilizando-se sêmens comprovadamente negativos, descarte de touros 

infectados e, ainda, descanso sexual das fêmeas quatro a cinco ciclos. A 

vacina pode ser realizada como método curativo e preventivo, porém a sua 

qualidade ainda não está totalmente comprovada, além de apresentar altas 

quantidades de debris, o que pode ocasionar intoxicação nesses animais 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; PEGORARO, 2009). 

 

2.3 Abortos Micóticos 

 

Os abortos micóticos apresentam ampla distribuição mundial 

acometendo diversas espécies animais. A infecção foi relatada pela primeira 

vez em 1920, por ter causado grandes prejuízos econômicos. Estudos 

comprovaram a prevalência 24,9% de todas as causas infecciosas de aborto 

(CORBELLINI et al., 2003; ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010).  

Já foram descritos mais de 22 espécies de fungos responsáveis por 

abortamentos em bovinos (ANTONIASSI et al., 2007), mas o Aspergillus 

fumigatus é a principal espécie acometendo os tecidos placentários e isolado 

em praticamente 60 a 75% dos casos (JUFFO, 2010).  

A sua epidemiologia não esta totalmente elucidada, mas acredita-se que 

as contaminações ocorrem pelo trato respiratório, vaginal e alimentar (ingestão 

de silagem e grãos mofados) (ANTONIASSI et al., 2007), outros relatos 

sugerem ainda que essas infecções ocorrem oportunistamente por fatores 
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imunodepressores. No Brasil há associações de broncopneumonias e hepatites 

fibrinonecroticas com abortos micóticos pelo mesmo agente (CORBELLINI et 

al., 2003; JUFFO, 2010). Os casos de aborto micótico ocorrem principalmente 

entre 6 e 8 meses de  gestação e acometem poucos animais (CORBELLINI et 

al., 2003; ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010).  

As lesões macroscópicas apresentam-se no feto de forma circulares 

com  coloração branco-acinzentadas situada especialmente na região da pele e 

nuca (ANTONIASSI et al., 2007). Os cotilédones placentários encontram-se 

espessados e também podem ser observadas lesões nodulares de 

consistência firme, e esbranquiçadas em órgão como fígado e pulmões. 

Microscopicamente necrose hepática centrolobular e broncopneumonia 

supurativa, são achadas em casos de abortos micóticos (ANTONIASSI et al., 

2007; JUFFO, 2010).  

O diagnóstico por meio de exames como necropsia (lesões 

macroscópica), histopatológico e cultivos especialmente de placenta e 

conteúdo abomasal. Foi relatado prevalência de 6 e 19% quando o material 

enviado para o laboratório foi a placenta ou o feto abortado, o que mostra a 

importância do envio da placenta como principal material de escolha para 

realização dos exames diagnósticos e identificação do agente. A prevenção da 

enfermidade se dá por meio da limpeza de armazéns, moinhos e silos para que 

não ocorra a incidência do fungo (CORBELLINI et al., 2003; ANTONIASSI et 

al., 2007; JUFFO, 2010). 

 

2.4 Abortos  Virais 

 

2.4.1 Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) 

 

O herpesvirus bovino tipo-1 (HVB-1) pertence a família Herpesviridae, 

subfamília Alphaherpevirinae e gênero Varicocelovírus, sendo um dos 

principais agentes causadores de abortos na espécie bovina (RADOSTITS, 

2002; ORLANDO, 2013). O herpesvirus tipo 1 (HVB-1) pode ser subdividido em 

diferentes subespécies podendo ser estes:  (HVB-1.1), (HVB-1..2a) e (HVB-

1.2b). O subtipo (HVB-1.1) está associado à doença respiratória como a 
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Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) e aos eventos abortivos. Já o subtipo 

(HVB-1..2a) é observado perante as manifestações clínicas como a 

Vulvovaginite Pustular Infeccisa, a Balanopostite Infecciosa (BPI) e também 

causando infecções do trato respiratório e abortos. O subtipo (HVB-1.2b) não é 

frequente no Brasil. Promove apenas uma infecção leve do trato respiratório 

dos animais.  As infecções pelo herpesvirus tipo 5 HVB-5 são reesposáveis por 

surtos fatais de meningoencefalite nos animais jovens (PEGORARO, 2009; 

RADOSTITS, 2002; ORLANDO, 2013). 

Esse agente foi identificado pela primeira vez 1957 nos EUA (MELO, 

2014). Atualmente encontra-se distribuído mundialmente principalmente nos 

rebanhos brasileiros, causando prejuízos econômicos devido à morte e 

abortamentos dos animais (NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; 

RADOSTITS, 2002). A principal característica desse agente é que depois de 

infectado, o animal se torna portador permanente, já que o vírus apresenta a 

capacidade de latência nos gânglios nervosos sensoriais, podendo ser 

reativado periodicamente. Essa reativação está ligada ao estresse como 

transporte, parto, desmame e confinamento (VIEIRA, 2009; ORLANDO, 2013). 

As fontes de infecção são secreções oro-nasais e vaginais, sêmen além 

de tecidos fetais e placentas provenientes de animais infectados 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; RADOSTITS, 2002). A infecção 

por aerossóis são as vias de transmissão das doenças respiratórias, já 

transmissão venérea é o método de dissipação das doenças genitais 

(RADOSTITS, 2002).  

Pode-se dizer que não existe incidência sazonal, mais a maior 

ocorrência da infecção encontra-se nos meses do outono e inverno quando 

elevadas concentrações de animais são reunidas em um mesmo local 

(RADOSTITS, 2002). 

Após o contagio o vírus penetra nas mucosas tanto do trato genital 

quanto do trato respiratório, multiplicando-se nas células epiteliais ocorrendo 

intensa replicação viral. Como lesões iniciais são observadas pústulas na 

mucosa vaginal, que progridem em ulceras sobre estas, com deposição de 

grandes quantidades de exsutado fibrino-purulento nas superfícies das lesões, 

sendo que nesta fase a doença é transmitida venereamente para os machos 



24 
 

susceptíveil resultando em balonopostites. Apesar da lesão ocorrer inicialmente 

no trato genital e respiratório, o vírus poderá se disseminar causado lesões em 

outros órgão resultando abortos em vacas gestantes e infecção sistêmica com 

elevado índice de letalidade em bezerros neonatos soronegativos 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; RADOSTITS, 2002).  

O aborto acontece após 3 a 6 semanas após a infecção através da  

multiplicação e distribuição viral por meio de leucócitos infectados no útero, o 

vírus ao atingir as carúnculas passando do trofoblasto para o interstício da 

vilosidades infectando os o endotélio e o mesenquima ocorrendo lesões 

necrótica tanto no feto quando na placenta resultando em morte fetal com 

explusão destes após 3 a 5 dias. O aborto poderá acometer os animais pela 

exposição inicial, pela latência dos vírus, ou pela vacinação de vacas gestantes 

usando vírus vacinal vivo (ORLANDO, 2013). 

As lesões macroscópicas quando observados são focos brancos de 1-3 

cm na capsula do fígado e mais raramente sob os pulmões, hemorragias peri-

renais e na junção corticomedular do rins podem estar presente em alguns 

casos. A microscopia das lesões hepáticas pode verificar-se infiltrado 

inflamatório leucocitário composto de principalmente de neutrófilos incialmente 

na periferia da necrose e adiante concentra-se ao longo dela, na região região 

portal evidenciam presença reticulócitos. As necroses focais podem ocorrer 

também em órgãos  como linfonodos, rins, placenta, timo, baço e pulmões.  Na 

placenta há edemas dos pequenos vasos sanguíneos além da túnica media, 

ocorrem também necroses das vilosidades com infiltrado inflamatório 

neutrófico, e ainda descamação das células endoteliais (ANTONIASSI et al., 

2007; JUFFO, 2010; RADOSTITS, 2002; ORLANDO, 2013).     

O diagnostico de IBR só poderá ser realizado laboratorialmente já que 

as evidencias clinicas não se apresentam patognomonicas. Para esse o melhor 

método de diagnóstico é o isolamento viral e o diagnóstico sorológico pelas 

técnicas soroneutraliação e Elisa (JUFFO, 2010). Porém essas técnicas não 

são possíveis de diagnosticas a latência viral já que os animais apresentam 

baixa taxa de anticorpos, sendo incapazes também de diferenciar as 

exposições naturais das reações vacinais. A imunihistoquimica também é 

utilizadas para o diagnósticos quando os tecidos fetais estão disponíveis. 
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Atualmente desevolveram se anticorpos monoclonais a partir de antígenos 

virais isolados (HVB-5) que reagem com si próprios e com marcações cruzadas 

para (HVB-1)sendo importante meio de diagnóstico. Técnicas com o PCR 

também podem ser realizados apresentando maior especificidade detectando 

as partículas virais não infectantes no exame pos-mortem (JUFFO, 2010; 

RADOSTITS, 2002; ORLANDO, 2013).  

A prevenção é realizada através dos programas vacinais adequados 

embora não impeça de acontecer à doença reduzindo somente a incidência da 

enfermidade. Os surtos ocorrem geralmente quando há mudanças bruscas no 

rebanho como transporte, dietas, condições climáticas e introdução de novos 

animais. Então um bom manejo associadas às  medidas sanitárias adequadas, 

haverá uma redução na incidência da enfermidade (JUFFO, 2010; ORLANDO, 

2013). 

 

 2.4.2 Diarréia Viral Bovina (BVD) 

 

O vírus da Diarréia Viral Bovina (BVD), pertence a família Flaviredae 

membros do gêneros Pestevírus (NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 

2006; JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013), onde apresentam dois biótipos 

denominados como não-citopaticos (NCP) e citopaticos (CP). O biótipo não 

citopatico, é o mais comum e o mais importante, pois invadem a placenta 

estabelecendo a infecção persistente no feto, fator crucial para a disseminação 

do vírus. Causando uma serie de doenças congênitas, entéricas e reprodutivas, 

já o tipo citopatico, esta associado essencialmente a doenças da mucosa nos 

animais, não causando quaisquer alterações fetais (NASCIMENTO; COSTA; 

MOUSTACAS, 2006; JUFFO, 2010; ORLANDO, 2013). 

Esta doença foi identificada pela primeira vez nos anos quarenta, sendo 

denominada no Canadá como denominada de doença das doença X, na qual 

apresentava-se de duas formas aguda e subaguda. Em Olafson et al. 1946 

descreveram pela primeira vez em Nova York, EUA como BVD abolindo o 

termo X. No ano de 1947 publicaram-se novos conhecimentos sobre a doença 

na qual podiam ser transmitidas por matéria orgânica livres de bactérias, 

assumindo que o agente infecioso era um vírus. Com o passar dos anos esse 
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recebeu varias denominações como diarréia a vírus de Nova York, diarreia a 

vírus de Indiana e enfermidade das mucosas, sem desconfiarem que era o 

mesmo agente que causava as diferentes manifestações clínicas 

(RADOSTITS, 2002; SILVA; NOGUEIRA; JUNIOR; FERNANDES, 2011). Já no 

final da década de 80 e inicio da década de 90 foram registrados uma forma 

entérica superaguda da doença causando trombocitopenia nos animais jovens 

e adultos imunocompetentes. No Brasil o primeiro isolamento ocorreu em 1974 

desde então pesquisas vem demostrando que o vírus esta amplamente 

distribuído no rebanho brasileiro (JUFFO, 2010). Mas atualmente devido aos 

pequenos números de laboratórios que realizam o exame e pela falta de 

identificação e notificação dos proprietários e veterinários, não é possível saber 

a real epidemiologia dos pais perante ao agente (JUFFO, 2010; ORLANDO, 

2013).  

Esta enfermidade possui extensa distribuição mundial, acarretando 

perdas econômicas significativas especialmente no rebanho bovino 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; ANTONIASSI et al., 2007; 

PAVARINI et al., 2008; ORLANDO, 2013). Nos Estados Unidos em estudo com 

256 rebanhos de corte, mostrou que 90% dos rebanhos e mais de 68% dos 

bovinos foram expostos ao BVD, tanto por vacinação quanto por exposição 

natural. Outras pesquisa realizadas na Noruega demostram que a maior 

prevalência ocorre na espécie bovina com 18% dos casos, quando comparado 

a espécie ovina que apresentou 4,5% e somente 2,2% espécie suínas 

(RADOSTITS, 2002). Acredita-se que esse agente é um dos principais 

causadores de doenças reprodutivas em bovinos mundialmente apresentando 

uma incidência de 70% dos casos de abortos. Os trabalhos internacionais 

demostram que na Suíça 7% dos abortos são causados por esse vírus, já na 

Suécia esses números podem chegar a 42% e ainda na Republica da Croácia 

80,8% esta associadas ao IBR e BVD (ORLANDO, 2013). Os bovinos  jovens 

são mais susceptíveis quando comparados com os adultos porém a doença 

mais grave desenvolve nestes (RADOSTITS, 2002).  

A transmissão ocorre pelos animais PI (persistentemente infectados) 

através do conta direto, pela transmissão placentária, por vetores (moscas 

sugadores de sangue) e ainda fômites contaminados com secreções como 



27 
 

corrimento nasal, saliva, sêmen, fezes, urina, lagrimas e leite permitindo a 

ampla destruição viral. Quando infectados os animais tornaram 

transitoriamente ou persistentemente infectando (PI), onde os que apresentam 

infecção transitória desenvolveram a resposta imune, já os persistentemente 

infectados são de grande importância devido a grande eliminação viral 

constante e a transmissibilidade do agente aos animais saudáveis do rebanho 

(ANTONIASSI et al., 2007; ORLANDO, 2013). 

Dessa maneira as manifestações clinicas da doença estão ligadas ao 

biótipo viral que o animal foi expostos, sendo estes, a diarreia viral,  a doenças 

das mucosas, a doença do complexo respiratório, o aborto, a síndrome do 

bezerro fraco,  os efeitos teratogênicos no feto e as infecções hiperagudas na 

qual causam elevada mortalidade e morbidade. A pouco tempo foi descria 

frequentemente na Europa e Nova Zelândia, um a nova síndrome denominada 

de pancitopenia neonatal, que apresenta uma trombocitopenia marcada com 

destruição na medula óssea, onde acredita-se que os aloanticorpos maternais 

produzidos por algumas vacinas levem a destruição das células da medula 

óssea dos bezerros (ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010; ORLANDO, 

2013).    

As manifestações podem distinguir-se também pelo estagio de gestação 

que o animal encontra-se, variando desde uma repetição no ciclo estral (morte 

embrionária), mumificação fetal, abortos, anormalidades fetais, e nascimento 

de fetos imunotolerantes (persistentemente infectados - PI) (NASCIMENTO; 

COSTA; MOUSTACAS, 2006; ANTONIASSI et al., 2007; JUFFO, 2010; 

ORLANDO, 2013), este ocorre quando a infecção acontece antes do 45 a  150 

dias de gestação, onde o sistema imunológico do feto não esta totalmente 

formando reconhecendo vírus como parte do seu organismo, eliminando 

grande o agente no rebanho sem apresentar sinais clínicos evidentes. Quando 

a infecção acontece no segundo terço da gestação à maior possibilidade de 

teratogênica fetal. As manifestações mais comumente observadas são os 

defeitos congênitos onde acontecem especialmente nos 125 a 175 dias de 

gestação, como atrofia de retina ,cegueira, alterações como hipotricose e 

alopecia, deformidades de membros, catarata, microftalmia, braguinatismo, 

microencefalia e hipoplasia cerebelar, essas alterações decorrem da resposta 
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inflamatória do organismo perante ao vírus, sendo que nesta fase o BVD inibe 

o crescimento ou a diferenciação celular ou ainda causam sua lise. A infeção 

durante os 180 dia de gestação causara resposta imunitária e eliminação do 

vírus, portanto o animal nasce soropositivo mais livre do vírus, onde a detecção 

deverá ser realizada através da colheita se soro antes da ingestão do colostro 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006; CANÁRIO et al., 2009; 

RADOSTITS, 2010). As vacas negativa para teste sorológico, mais 

persistentemente infectado são a principal via de disseminação para o feto 

(NASCIMENTO; COSTA; MOUSTACAS, 2006).    

. 

 

Figura 2: Efeito do estadio de gestação no momento da infecção de fêmeas gestantes  

susceptíveis (CANARIO et al., 2009). 

 

As lesões causadas pelo BVD nos fetos são inespecíficas, podendo 

observar microscopicamente um infiltrado inflamatório mononuclear 

peribronquiolar interalveolar além de miocardite não especificas. Já as lesões 

macroscópicas quando a infecção ocorre no segundo trimestre de gestação os 

achados serão as malformações citadas acima (ORLANDO, 2013).  

O diagnóstico presuntivo no exame clínico e nos achados de necropsia 

já que o diagnóstico definitivo demora em torno de duas a três semanas. Estão 

disponíveis para o diagnostico desse agente as técnicas de sorologia, 

isolamento viral e detecção dos antígenos. Deve-se enviar ao laboratório 

amostras de sangue com anticoagulante, soro, órgãos (baço, timo, intestino e 

linfonodos), fetos, placentas e placentomas além de órgãos e tecidos com 
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lesões macroscópicas(CANÁRIO et al., 2009; JUFFO, 2010; RADOSTITS, 

2002; SILVA et al., 2011; ORLANDO, 2013). 

Os métodos indiretos apresentam um baixo custo sendo muito mais 

pratico, onde baseiam-se na detecção dos anticorpos contra o agente no soro 

ou leite dos animais. O método direto detecta o vírus ou seus componentes 

(proteínas e ácidos nucleicos) constituído a forma mais objetiva de diagnóstico 

(SILVA et al., 2011).   

O isolamento viral é o método mais confiável e mais  utilizado para a 

detecção do BVD, pois através deste podem-se identificar “in vitro” os biótipos 

citopatogenico e não citopatogencio. Os efeitos citopaticos caracterizam as 

culturas celulares incoculadas após as 48 horas. O vírus é isolado e 

identificado pela detecção do antígeno viral nas culturas celulares positivas 

pela imunofluorecencia ou coloração com imunoenzimas sendo a forma mais 

rápida para uma triagem de BVD. Já a técnica de imunoperoxidase indireta é 

aconselhada para certificação de sêmens bovinos para a inseminação artificial 

quando a imunofluorescência não esta disponível.   Durante a viremia o isolado 

colhido pode ser de descargas nasais, pulmões ou fezes, entanto sêmen, 

sangue soro, fetos e fezes podem ser utilizados para qualquer fase viral 

(CANÁRIO et al., 2009; RADOSTITS, 2002; SILVA et al., 2011; ORLANDO, 

2013).  

A detecção viral pode ser realizada através de amostras teciduais pelas 

técnicas de e imunohistoquímica (IHC), tais como  imunofluorescência ou 

imunoenzimas.  A partir desse métodos, a identificação do antigénio em tecidos 

previamente fixados poderá ser utilizada teste como confirmatório  da infecção 

pelo BVDV . A coloração imunohistoquímica  é uma técnica considerada  

eficiente para a detecção deste e muitas vezes sendo melhor que a 

histopatologia. Os tecidos como linfonodo, tireoide, pele, cérebro, abomaso e 

placenta tende a maior especificidade para a identificação dos animais 

persistentemente infectados. Quando o animal apresenta a infecção aguda 

esse não possuem quantidades significantes do agente no subcutâneo sendo 

difícil a identificação pela inumohistoquimica o que não ocorre nos bovinos 

persistentemente infectados onde biopsias de orelhas podem isolar o agente 

pelo mesmo teste.  O  teste de ELISA é rápido e  capaz de capturar o antígeno  
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com precisão detectando os antígenos específicos para o pestivirus nos 

leucócitos sanguíneos periféricos dos coágulos sanguíneos e amostras 

teciduais dos bovinos persistentemente infectados (CANÁRIO et al., 2009; 

RADOSTITS, 2002; SILVA et al., 2011; ORLANDO, 2013).  

A PCR apresenta a capacidade de detectar pequenas quantidades 

ácidos nucleicos virais em amostras de tecidos e sangues incluindo os matérias 

conservados. Esse teste mostra ser sensível de 10 a 50 vezes maiores que a 

hibridação dot-blot. Mas fatores como custo, pericia, técnica e equipamentos 

devem ser levados em considerações quando comparados as outras técnicas 

(RADOSTITS, 2002).  

Como diagnóstico diferencial de BVD podemos destacar: febre catarral 

maligna, estomatite papulosa, febre aftosa, peste bovina, das infecções por 

adenovírus, diarreia bovina, e, em neonatos, rinotraqueíte infecciosa bovina 

sistêmica. A estomatite vesicular também deverá ser considerada, pois 

apresenta erosões orais (RADOSTITS, 2002; SILVA et al., 2011). 

O controle dessa enfermidade baseia-se principalmente na identificação 

e eliminação dos animais persistentemente infectados, além introdução de 

somente de animais idôneos com testado para a doença. A vacinação poderá 

ser realizadas em ares endêmicas com vacinas inativadas seguindo o esquema 

do fabricante, onde geralmente estão associadas com outros agentes 

infecciosos como a parainfluienza. A vacinação pode ser realizada em animais 

de 8 a 12 meses e estrategicamente um mês antes da estação de monta 

(JUFFO, 2010; RADOSTITS, 2002).  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pelo Brasil ser considerado o segundo maior rebanho do mundo, 

precisaria se focar mais nas doenças infecciosas que cometem abortos, pois 

com a perca destes animais ocasiona uma perca relativamente grande no 

rebanho e com isso deixando as vezes de ser o maior rebanho do mundo. 

 Relata-se que o rebanho de bovinos de leite possui uma fonte maior de 

dados de abortos e de diagnósticos destas enfermidades, relativamente por 

terem um acompanhamento mais específico, e um manejo mais controlado em 

comparação com o gado de corte. Com uma taxa de 30% a 40% destes fetos 

abortados tendem um diagnostico confirmado é relativamente baixa, 

proporcionando uma dificuldade no tratamento destas doenças. No mundo 

inteiro a Neosporose causada pelo N. caninum é apontada como uma das 

principais enfermidades causadoras de abortos, deixando claro como uma 

doença transmitida pelo cão que esta presente em praticamente todas as 

propriedades com rebanhos bovinos, porem no Brasil a principal doença 

causadora de aborto é a Brucelose e com isso é de suma importância que 

essas doenças tenha seu diagnostico confirmado. 
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