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1. INTRODUÇÃO 

 O estágio curricular é de suma importância para o aprendizado e 

aprimoramento das técnicas ensinadas e demonstradas durante o longo 

período de graduação, no qual, os conhecimentos teóricos são colocados em 

prática e assim, ocorre a integração de novas técnicas e métodos avançados 

que o mercado de trabalho vem oferecendo. O estágio curricular demonstra e 

ensina um pouco da vivencia da profissão e dos desafios que o profissional irá 

encontrar, e a importância de continuar sempre estudando e buscando novos 

conhecimentos e técnicas devido a rápida e grande evolução dos estudos nas 

diferentes áreas da profissão. Desta maneira, o objetivo da primeira parte deste 

trabalho de conclusão de curso foi relatar os conhecimentos e experiências na 

prática adquiridas durante o período de estágio curricular na In Vitro Brasil S/A 

– Xinguara – PA. 

 

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 O estágio curricular foi desempenhado no período do mês de Agosto de 

2015 ao mês de Dezembro de 2015 na In Vitro Brasil S/A –Xinguara – PA 

(Figura1), totalizando 700 horas de estágio curricular. A empresa esta situada 

na Avenida Xingu, Nº 268, CEP: 68555-011, Xinguara – PA. 

 O Laboratório In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA , está localizado na 

região do Sul do Pará há seis anos, sendo assim uma empresa jovem, porem 

com um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. Desempenhando 

trabalhos da área da reprodução bovina, trabalhando com fertilização in vitro 

(FIV), aspiração folicular (OPU) e produção in vitro de embriões (PIV), 

atendendo regiões dos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins, 

e tem o funcionamento diário de 12 horas, de segunda a sábado. 

 A equipe da empresa é composta por médicos veterinários, bioquímicas, 

selecionadores, auxiliares de laboratório, secretária e funcionária de limpeza. 

Sendo estes funcionários sub-divididos em equipes de campo e equipe de 

laboratório, todos trabalhando com o objetivo em função de sempre obter os 

melhores resultados. 
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3. ESTRUTURA FÍSICA 

 A infraestrutura da empresa é constituída por um prédio no qual é 

composta por dez salas internos e uma sala externa, sendo estes divididos em: 

recepção, sala programação e agenda de trabalhos, sala de reuniões, 

recepção do laboratório, laboratório de produção de FIV, almoxarifado, sala de 

esterilização, cozinha, banheiros e casa do gerador de energia. 

 

Figura 1- Entrada da empresa IN VITRO BRASIL S/A – XINGUARA - PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 2 – Recepção -  In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 3– Sala de programação e agenda de trabalhos-In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015 
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Figura 4 – Sala de reuniões - In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 5 – Recepção do laboratório - In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 6 – Laboratório de produção da FIV -  In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 7 – Almoxarifado, local de estocagem de aparelhagem e matérias de campo – In Vitro 

Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 8 – Almoxarifado, estocagem de materiais e produtos utilizados a campo e laboratório. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 9– Sala de esterilização e lavagem de matérias-In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 10 – Cozinha -  In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

 

Figura 11 – Banheiros -  In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 12 – Sala de maquinas gerador de energia - In Vitro Brasil S/A – Xinguara – PA

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 Durante o período de estágio foi desenvolvido atividades a campo, como 

avaliações de receptoras, realização de protocolos, diagnóstico gestacional 

precoce (30 dias de gestação), e diagnóstico com sexagem fetal (70 dias de 

gestação), OPU e transferência de embriões por tempo fixo (TETF). Sendo 

todos estes trabalhos desenvolvidos com supervisão dos médicos veterinários 

da empresa e sempre em busca de aprimorar o treinamento, recebendo dicas e 

ensinamentos para conseqüentemente realizar os trabalhos com a mesma 

qualidade e responsabilidade dos profissionais contratados. 

 Durante o estágio foram atendidos mais de 70 produtores desde o 

pequeno, médio e grande porte, atendendo projetos de gado de corte, gado de 

leite e gado de elite. Dentre esses pode-se destacar os projetos BR Foods 

Agrop. Santa Barbara, Grupo Quagliatos Angus, Frigorífico Rio Maria, Nelore 
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Água Fria, Nelore Agrop. ASA, Nelore Revemar, Nelore Duro, Brejinho 

Senepol, Nelore Mafra, Grupo Morro Verde, Agrop. Santa Lucia, Nelore Terra 

Grande, Agrop. Pinguim, Bosmara Rubí. 

Tabela 1 – Quantidade de animais trabalhados durante o estágio. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

DADOS IN VITRO BRASIL S/A – XINGUARA - PA 

PROTOCOLOS 

PARA TETF 

ASPIRAÇÕES 

FOLICULARES 

TRANSFERENCIAS 

DE EMBRIÕES 

DIAGNÓSTICO 

GESTACIONAIS 

TOTAL DE 

ANIMAIS 

TRABALHADOS 

12.032 989 9026 7028 29.075 

 

5. CONCLUSÃO   

 O estágio curricular proporcionou adquirir conhecimentos e habilidades 

práticas, além do desenvolvimento no relacionamento pessoal, muito 

importante para a futura vida profissional. O qual desepenhando atividades 

como avaliações e protocolos de receptoras, diagnóstico gestacional, 

transferência de embriões e aspiração folicular, e nestas atividades desca-se 

que a rotina de trabalho variava-se em atentimento de uma quantidade de 150 

a 300 animais diariamente variando os serviços. E durante este período de 

estágio houve o convívio com vários tipos de pessoas desde o funcionário ao 

proprietário, houve o aprendizado de como conviver e suprir as exigências e 

necessidades de cada cliente, e assim sempre procurando manter e conquista-

lós para o crescimento da empresa. A busca pelo aprimoramento e pelos 

conhecimentos deve ser constante, pois o avanço, inovação e melhorias são 

freqüentes nas biotécnicas voltadas a reprodução animal. 
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RESUMO 

O Herpesvírus Bovino 1 (BoHV-1) é pertence à Família Herpesviridae, subfamília 
Alphaherpesvirinae, Gênero Varicellovirus, infecta bovinos domésticos e selvagens, e 
frequentemente está associado aos tecidos, fluidos e células reprodutivas. É considerado um 
dos principais agentes patogênicos que interferem nos aspectos reprodutivos de bovinos. 
Baseado na vasta expansão e desenvolvimento de biotecnologias reprodutivas no Brasil, tanto 
na pecuária de corte e leite e com a preocupação na sanidade reprodutiva animal, este estudo 
visou pesquisar a ocorrência do BoHV-1 em líquido folicular de ovários bovinos. Foram 
realizadas quatro colheitas de ovários em abatedouro num total de 77 animais avaliados, os 
pools das amostras foram submetidos à realização da reação em cadeia da polimerase (PCR). 

Após análise das amostras, todas foram negativas ao BoHV-1.  

 

Palavras-chave: Herpesvírus Bovino Tipo 1 (BoHV-1). PCR. Líquido Folicular. 

 

ABSTRACT 

 
The Bovine Herpesvirus 1 ( BoHV -1) is belongs to the Herpesviridae family , subfamily 
Alphaherpesvirinae , Varicellovirus Gender, infects domestic and wild cattle, and often is 
associated with the tissues , fluids and reproductive cells . It is considered one of the pathogens 
that interfere in the reproductive aspects of cattle. Based on extensive expansion and 
development of reproductive biotechnologies in Brazil, both in beef cattle and milk and the 
concern in animal reproductive health , this study aimed to search BoHV -1 occurrence in the 
follicular fluid of bovine ovaries . Were performed in four abattoir ovaries crops totaling 77 
animals evaluated , pools of samples of the embodiment were subjected to polymerase chain 
reaction ( PCR). After analyzing the samples, all were negative to BoHV -1 . 
 

 
 
Keywords: Bovine Herpesvirus type 1 ( BoHV -1 ) , PCR, Follicular Fluid . 
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1. INTRODUÇÃO 

 No decorrer dos últimos dez anos, a pecuária de corte e leite no Brasil 

apresentou enorme expansão nos ganhos de volumes e produtividades 

bovinas apresentando 207,2 milhões cabeças em 2005, e atualmente com um 

total de 212,34 milhões de cabeças em 2014, apresentando um crescimento de 

2,48%, sendo um crescimento significativo pois estão produzindo mais em 

menor area, isso devido ao crescimento da agricultura (IBGE, 2014). A 

aplicação de biotécnias de produção, incluindo as biotecnologias ligadas à 

reprodução animal, vem contribuindo para que o país seja classificado como o 

segundo maior detentor do rebanho comercial de bovinos, com 212,34 milhões 

de cabeças em 2014, o que equivale a 20,1% do rebanho mundial, e ainda 

sendo o maior exportador de carne bovina mundialmente, com quase 312 mil 

toneladas de carne exportada para mais de 62 destinos (LUCHIARI FILHO, 

2006; IBGE, 2014).  

 O desenvolvimento de novas biotecnologias e a melhora na eficiência na 

produção de embriões nos últimos anos proporcionou uma tendência mundial 

de aumento na produção de embriões. Mundialmente, o número total de 

embriões produzidos (coletados in vivo e produzidos in vitro) entre 2008 e 2012 

teve um aumento de 5,8% (IETS, 2013) e entre 2012 e 2013 o aumento foi de 

11,6% chegando ao total de 1.275.874 de embriões produzidos (IETS, 2014).  

 O Brasil se destaca como o 5º maior produtor mundial de embriões 

coletados in vivo com 50.455 embriões transferíveis coletados em 2013. 

Contudo o número total de embriões produzidos in vivo no Brasil (66% em 

bovinos de corte e 34% em bovinos de leite) corresponde a 6% do total 

mundial (IETS, 2014). Com relação aos embriões produzidos por OPU/PIV a 

produção da América do Sul corresponde a 72,7% da produção mundial, sendo 

o Brasil o maior produtor mundial com 366.517 embriões produzidos in vitro, 

cerca de 70% do total mundial (IETS, 2014).  
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 Conforme os dados mostrados acima, atualmente o Brasil vem se 

destacando no cenário nacional e internacional como referência na produção e 

comercialização de embriões in vitro, devido a isso houve uma preocupação 

com o aspecto sanitário dos mesmos. Vários métodos de prevenção são 

utilizados para se obter embriões livres de patógenos específicos, iniciando 

com testes para as enfermidades dos animais doadores e receptores até o 

tratamento do embrião após a colheita. No entanto, as biotécnicas representam 

um desafio para o controle da transmissão de doenças, pois produzem novos 

ambientes, manipulação excessiva do material, maior chance de contaminação 

e disseminação de patógenos (STRINGFELLOW; GIVENS; WALDROP, 2004  

apud PAVÃO, 2009). 

 Diante disto, a necessidade de uma adequação, a fim de atender as 

premissas legislativas e sanitárias estabelecidas pelas agências reguladoras 

dos principais países exportadores (PEREIRA, E. C. M, 2011)  

 Decorrente a este avanço das biotecnologias reprodutivas a utilização 

de ovários bovinos colhidos em abatedouros procedentes de animais pré-

selecionados porém com estado sanitário desconhecidos é uma prática já 

estabelecida para a produção de embriões in vitro. Foi demonstrado que o 

BoHV- 1 pode estar presente no material utilizado no sistema de produção in 

vitro (VANROOSE et al., 1999), no fluído folicular, associado às células 

epiteliais de oviduto, e nos oócitos (BIELANSKI et al., 1993 apud PAVÃO, 

2009; FERREIRA et al., 2005).  

O risco de transmissão do BoHV-1 pela produção in vitro de embriões 

deve ser determinada, uma vez que este vírus pode estar presente em animais 

aparentemente saudáveis (FENNER, 1993). 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença do BoHV-1 em líquido 

folicular bovino. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 Os herpesvírus são frequentemente associados aos tecidos, fluidos e 

células reprodutivas, podendo ser encontrados nos oócitos (BIELANSKI et al., 

1993), fluido folicular (FERREIRA et al., 2005; GIVENS e MARLEY, 2008), 

células da granulosa (TANGHE et al., 2005), oviduto e também associados ao 

plasma seminal ou aderidos às células espermáticas (TANGHE et al., 2005;  

ROCHA et al., 1995). Nos embriões, o vírus pode estar aderido à zona pelúcida 

ou mesmo no seu interior, neste caso podendo levar a degeneração do mesmo 

(MAKAREVICH et al., 2007 apud OLIVEIRA, 2010).  

 O processo de fertilização pode ser afetado pela degeneração do oócito, 

ou pela interferência na fusão espermatozoide-oócito devido à interação com 

os complexos de carboidratos como, em bovinos, a p-aminofenil derivada da d-

manose, sulfato de dextran, fibronectina e vitronectina (TANGHE et al., 2004 

apud OLIVEIRA, 2010), bloqueando a fusão espermatozoide – oócito. Desta 

forma, o BoHV-1 estaria envolvido nas falhas reprodutivas não apenas 

causando abortos, redução da produção de progesterona, oóforites e 

infertilidade transitória (ENGELS e ACKERMANN, 1996 apud OLIVEIRA, 2010) 

como também no processo de fertilização, pois as glicoproteínas são 

necessárias não apenas ao processo de fusão dos gametas como também à 

penetração viral nos mesmos (YOSHITAKE et al., 2007 apud OLIVEIRA, 2010). 

 Entre os principais agentes patogênicos que interferem nos aspectos 

reprodutivos de bovinos se encontra o BoHV1, e tem sido detectado em alguns 

produtos biológicos utilizados para a produção in vitro de embriões bovinos 

(VANROOSE, KRUIF, VAN SOOM, 2000). 

 O BoHV1 pertence à Família Herpesviridae, subfamília 

Alphaherpesvirinae, Gênero Varicellovírus. A partícula viral tem entre 70 a 110 

nm de diâmetros e é constituída por um capsídeo icosaédrico, composto por 

162 capsômeros. Possui ainda envelope glicoprotéico e genoma DNA linear de 

fita dupla e caracteriza-se pelo ciclo de replicação rápido (24-48 horas), onde 

saem os vírions com capacidade infectante das células hospedeiras e assim 

causando lise das células infectadas (FENNER, 1987; BEER, 1999).  
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 O BoHV-1 infecta bovinos domésticos e selvagens, sendo dividido em 

subtipos: BoHV 1.1, BoHV-1.2a e BoHV-1.2b (MUYLKENS et al., 2007) os 

quais estão associados principalmente com três síndromes clássicas, a 

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

balanopostite pustular infecciosa (IPB), respectivamente (MEYER et al., 2001), 

além de outras desordens reprodutivas caracterizadas por morte embrionária e 

fetal, aborto e mortalidade neonatal (TAKIUCHI et al., 2005 apud OLIVEIRA, 

2010). 

 A prevalência do BoHV-1 é alta nos rebanhos brasileiros, variando entre 

18,8 e 85,7% (LOVATO et al.,1995; ROCHA et al.,1995; FAVA et al., 1997; 

FILHO et al.,1997). 

 O BoHV- 1 pode passar por três fases de infecções: uma infecção 

primária que dura cerca de duas semanas, seguido de infecção latente, 

ocasionalmente, podendo ocorrer reactivação de vírus latente que causa a 

disseminação do vírus renovado por vários dias (MUYLKENS et al. 2007).  

 A reativação e re-excreção de BoHV-1 é dependente principalmente das 

condições de saúde do hospedeiro. Entre os tecidos onde vírus BoHV-1 

permanece latente são os gânglios sensorial dos nervos que inervam os sítios 

primário da infecção. Estes tecidos são, por exemplo, os gânglios lombo-sacra 

após uma infecção genital (ENGELENBURG VAN et al., 1995a apud CAMPOS, 

2009) e os gânglios trigeminal após um respiratória infecção (ENGELENBURG 

VAN et al., 1995b apud CAMPOS, 2009). Nesses tecidos o DNA viral 

permanece nos núcleos de células neuronais (MUYLKENS et al., 2007). Na 

prática, os animais que têm um infecção genital BoHV-1 também desenvolver 

uma BoHV-1 respiratória infecção devido à transmissão de animais para 

animais (MOLLEMA et al., 2006 apud CAMPOS, 2009). 

 O monitoramento de meios de maturação, fecundação, líquidos 

foliculares e células epiteliais de oviduto constituem um meio de promover o 

controle sanitário evitando assim a disseminação da enfermidade, e reduzindo 

percas econômicas devido a  morte embrionária precoce decorrente 

contaminação desde agente (GUERIN et. al., 1989). 

 No diagnóstico direto a PCR é considerada uma técnica rápida, 

específica e sensível para o diagnóstico dos herpesvírus bovino, e menos 
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trabalhosa comparada ao isolamento viral (WANG et al., 2007). É importante 

destacar que a Organização Mudial de Saúde Animal (OIE) já preconiza o teste 

do BoHV-1 por PCR no sêmen, sendo a última revisão do Código Sanitário 

para os Animais Terrestres editada em 2014 (OLIVEIRA, 2010). 

 
 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - Colheita e preparo do material 

3.1.1 - Líquido folicular extraído de ovários bovinos 

 Foram realizadas quatro colheitas em abatedouro na cidade de Santa 

Cruz do Rio Pardo – SP, de animais provenientes deste município e região. 

Obteve-se um total de 77 ovários, estes foram transportados em garrafa 

térmica com solução fisiológica, à temperatura de 32º a 35ºC, até o laboratório 

de reprodução animal das FIO. Os folículos ovarianos foram aspirados 

utilizando seringa de 20mL estéril e agulha 40x12, o fluído folicular de cada 

colheita foi transferido para tubos cônicos de 20mL, e após alíquota dos em 

tubos de 2mL e armazenados a – 20ºC para posterior verificação quanto a 

presença do BoHV-1, pela PCR.  

 E após o preparo dos materiais os mesmos foram encaminhados ao 

laboratório de diagnóstico  da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da UNESP – Botucatu – SP, onde foi realizado a técnica de PCR-nested para a 

detecção da presença do BoHV-1 

  

3.1.2 - PCR-nested 

 

 A PCR-nested foi realizada de acordo com Esteves et al. (2008), 

modificada por Campos et al. (2009). A reação foi direcionada para a detecção 

da sequência parcial da glicoproteína C do BoHV-1 e BoHV-5. A primeira etapa 

da PCR utilizou a sequência de primers (Forward 2: 5’-

CGGCCACGACGCTGACGA-3’ e Reverse 1 5’-CGCCGCCGAGTACTACCC-

3’) que anelam a região homóloga do BoHV-1 e BoHV-5 e amplificam 
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respectivamente 575 e 572 bp. A primeira PCR foi padronizada para 25μL 

contendo 1mM MgCl2 (Invitrogen), 0,3mM de cada primer, 10% de DMSO 

(Acros Organics), 1U DNA Taq polimerase (Invitrogen), 10% de PCR buffer 

(Invitrogen) e 0,6mM dNTPs (ABgene) por reação. Para cada reação, foram 

adicionadas 25 moléculas de uma amostra de controle interno (produto de 440 

bp) para detectar reações falso negativas. As reações foram realizadas no 

termociclador (Eppendorf Mastercycle) ciclo inicial de 94ºC por 5 minutos, 

seguido de 35 ciclos de 94ºC por 1 minuto (desnaturação), 62ºC por 1 minuto 

(anelamento), 72ºC por 1 minuto (extensão) e um ciclo de extensão final de 

72ºC por 5 minutos. O isolamento do DNA, a preparação da reação e a análise 

dos produtos foram realizados em espaços físicos separados para evitar 

contaminação das reações. Além disso, ponteiras com filtro, os locais de 

trabalho foram descontaminados com luz UV e controles negativos e positivos 

a cada reação da PCR. O produto da primeira PCR foi usado como amostra 

para a segunda etapa da PCR-nested. A segunda PCR foi realizada para dois 

subtipos específicos da PCR. Para detectar o BoHV-1 foram usados os primers 

(Primer Forward 5’-CTAACATGGAGCGCCGCTT-3’ e Primer reverse 5’-

CGGGGCGATGCCGTC-3’) resultando no produto de 161 bp. Para detectar o 

BoHV-5 o par de primers (Primer Forward 5’-GTGGAGCGCCGCTTCGC-3’ e 

Primer Reverse 5’-TATCGCGGAGAGCAGGCG-3’) foram usados, amplificando 

o produto de 236 bp. Com exceção dos primers, foram utilizadas as mesmas 

condições em amplas reações de PCR. 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O BoHV-1 representa um risco potencial, sua presença já foi confirmada 

nos materiais utilizados nas biotecnias da reprodução (BIELANSKI et al.1993; 

FERREIRA et al., 2005) e por diferentes métodos de diagnóstico (LOVATO et 

al.,1995; ROCHA et al.,1995; FAVA et al., 1997; FILHO et al.,1997).  

 Nesta pesquisa as amostras de líquido folicular colhidas de vacas e 

novilhas de abatedouro, após submetidas a PCR-nested, resultaram negativas 

ao BoHV-1.  

 Os resultados desse estudo demonstraram que os líquidos foliculares 

dos animais avaliados estavam livres do BoHV-1, diferentemente dos 
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encontrados em outras pesquisas (BIELANSKI et al.1993; FERREIRA et al., 

2005).  BIELANSKI et al. (1993) estudaram a presença do BoHV-1 em 

líquido folicular e células epiteliais de oviduto bovino colhidos em abatedouro e 

verificaram 11,8% e 6,2% respectivamente de positividade em 85 amostras 

testadas pela técnica de isolamento viral.  

 Ferreira et al.,(2005) detectaram a presença do BoHV-1 pela PCR-

nested  em uma de 12 colheitas contendo 138 ovários bovinos (8,33%) de pool 

de líquido folicular colhidas em abatedouro do Estado de São Paulo. O 

resultado negativo da presente pesquisa pode ter sido devido ao pequeno 

número de colheita realizada e conseqüentemente ao número de amostras 

inferiores a outros trabalhos. 

 Nesta pesquisa, o resultado negativo, pode ser devido a ausência de 

infecção por contato direto e indireto com fômites e animais infectados 

(MUYLKENS et al., 2007), ou pode ter ocorrido  infecção, e esta ter sido restrita 

a porta de entrada e em seguida a latência nos glânglios regionais (FLORES, 

2007). 

 Um esquema de vacinação poderia prevenir o desenvolvimento de 

sinais clínicos e reduzir a eliminação de partículas virais, mas, não impediria a 

infecção viral e a latência (OSÓRIO,1998), e neste caso, se os animais 

tivessem contato com o BoHV-1, o resultado poderia ser positivo. 

 Os levantamentos sorológicos possuem metodologias variadas, mas 

concordam quanto à ampla distribuição do patógeno (LOVATO et al.,1995; 

ROCHA et al.,1995; FAVA et al., 1997; FILHO et al.,1997). 

 Para melhorar o certificado de sanidade dos embriões, é necessário 

testar os animais doadores e receptores. Testes sorológicos são geralmente 

conduzidos em colheitas pareadas (um no dia da colheita de embriões ou 

oócitos e outro três semanas após) para permitir um tempo adequado para 

produção de anticorpos (STRINGFELLOW e GIVENS, 2000).  

 Devido esta enfermidade ser uma preocupação para a produção de 

embriões, e ao grande potencial nacional e crescimento desta biotecnologia, é 

importante melhorar a sanidade do rebanho e atentar-se ao adquirir produtos, 

buscando sempre produtos com certificação livre deste patógeno.  

O crescimento e desenvolvimento de biotecnologias avançadas no Brasil e 

no mundo, leva a conscientização de que sanidade e produtividade devem 
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caminhar juntas. Deve-se seguir a risca as exigências de certificação de 

produtos de origem reprodutiva,  intensificado o controle de enfermidades 

como BoHV-1 que é uma importante causadora de enfermidades e perdas 

reprodutivas relacionadas as biotecnologias. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que as quatro colheitas de ovários realizadas em abatedouro, num 

total de 77 ovários avaliados, submetidos a PCR foram negativas ao BoHV-1.  
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