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Resumo: Objetiva-se verificar a presença de anticorpos neutralizantes contra 

herpesvírus 1 (BoHV-1) em vacas não vacinadas de corte e de leite em diferentes 

sistemas de exploração (extensivo, semi-intensivo e intensivo), provenientes do 

município de Mineiros e região, estado de Goiás. O estudo será realizado a partir de 

1.000 amostras de sangue de animais provenientes de 10 rebanhos não vacinados 

contra a BoHV-1. Do total de 1000 amostras, 500 serão provenientes de rebanhos 

leiteiros e 500 de rebanho de corte, considerando os sistemas de criação dos animais. 

Serão verificados os anticorpos neutralizantes contra o Herpevírus Bovino 1 no 

Laboratório de Virologia do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). Em busca do aumento da eficiência reprodutiva em rebanhos 

de corte e de leite, tem-se a necessidade de avaliar a distribuição de anticorpos 

neutralizantes contra o Herpevírus Bovino 1. Ao avaliar a distribuição do vírus em gado 

de corte e de leite e nos diferentes sistemas de criação estar-se-á possibilitando 

medidas que proporcionem alternativas no desempenho pecuário de bovinos.  
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Introdução 

A eficiência reprodutiva tanto de rebanhos leiteiros quanto de corte é um dos 

determinantes para o sucesso da atividade pecuária, que depende da produção de 

animais saudáveis e potencialmente produtivos (PASQUALOTTO et al., 2015). As 

perdas reprodutivas são consideradas responsáveis pela maior causa de queda 

econômica para os produtores de bovinos no mundo (DUNNE et al., 2000)  

Entre as doenças responsáveis por causarem deficiências reprodutivas está a 

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), que se instala no rebanho e espalha de forma 

silenciosa, causando infertilidade, mortes embrionárias, abortos e defeitos congênitos 

(SOUZA et al., 2009). 

O vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina denominado de Herpesvírus Bovino 

tipo 1 (BHV-1) é um vírus da ordem Herpesvirales, família Herpesviridae responsável 

por desenvolver distúrbios respiratórios e reprodutivos como abortos, reabsorção 

embrionária e infertilidade temporária (CERQUEIRA et al., 2000). É uma doença 

cosmopolita, de fácil transmissão por meio de contato direto entre secreções genitais, 

nasais e oculares, sêmen e anexos fetais de animais infectados. De maneira geral, os 

sinais clínicos se apresentam de forma sistêmica, no entanto pode causar danos 

diretamente no útero, nos ovários e oviduto (OIE, 2011). 

Assim, faz-se necessário verificar o índice de ocorrência do agente infeccioso 

causador da doença IBR em rebanhos leiteiros e de corte no município de Mineiros e 

região, GO. 

 

Material e métodos 

Este estudo será realizado usando sangue a partir de 1.000 amostras de animais 

(idade de aproximadamente 24 meses) provenientes de 10 rebanhos não vacinados 

contra a BoHV-1, da cidade Mineiros e região, estado de Goiás. Do total de 1000 

amostras, 500 serão provenientes de rebanhos leiteiros e 500 de rebanho de corte, 

considerando os sistemas de criação dos animais. 

As amostras de sangue serão centrifugadas e os soros armazenados a - 20 °C 

até a realização do exame laboratorial na Universidade Federal de Viçosa. Pelo rim de 

bovino Madin-Darby (MDBK) haverá cultivo em meio essencial mínimo (MEM, 



  

CULTILAB), e suplementado com soro fetal bovino a 5% (FBS, CULTILAB) a 37 °C e 

5% de CO2. Para a produção de BoHV-1 estoque, será usado BoHV-1 LA estirpe 

(BoHV-1 Los Angeles). O Título viral será obtido por TCID50 e calculado de acordo com 

Reed e Muench (1938). 

Os testes de anticorpos neutralizantes contra o BoHV-1 serão realizados 

utilizando a neutralização de soro (SN) técnica descrita por House e Baker (1971), com 

modificações menores. Resumidamente, as amostras de soro serão descongeladas e 

colocadas no banho de água a 56 °C durante 30 minutos, e 200 DICC50 / 50 μL de 

BoHV-1 LA será adicionado a diluições de soro de cada animal. Mistura soro-vírus será 

incubada durante 60 minutos a 37 ° C, e, em seguida, 50 uL da suspensão de células 

MDBK (300.000 células /mL) serão adicionados. Os testes serão lidos após 72 horas de 

incubação pela monitorização do efeito citopático (CPE). Os soros de controlo positivo e 

negativo também serão utilizados. 

Os resultados sorológicos serão classificados de acordo com o título obtido. Os 

títulos de menos de 2 serão classificados como negativos, os títulos de 2 e 4 em baixo, 

e os títulos de 8, 16 e 32, como intermediário, e 64 e 128 como alta.  

O teste do qui-quadrado será utilizado para verificar diferenças entre as 

frequências de evidências positivas e negativas contra o sistema de criação. O teste de 

Kruskal-Wallis não paramétrico será utilizado para verificar diferenças entre títulos de 

anticorpos neutralizantes e variáveis. Valores médios geométricos serão expressos em 

média log4 da titulação. Para discriminar as diferenças dentro de um grupo será 

utilizado o teste de Dunn. Os testes serão realizados por Prism GraphPad versão 5.00 

para Windows (San Diego, EUA), e a significância será baseada em P<0,05. 

 

Resultados esperados 

Em busca do aumento da eficiência reprodutiva em rebanhos de corte e de leite, 

tem-se a necessidade de avaliar a distribuição de anticorpos neutralizantes contra o 

Herpevírus Bovino 1. Assim, poderão ser tomadas as ações para o controle e para o 

incremento na eficiência. 

Ao avaliar a distribuição do vírus Herpevírus Bovino 1 em gado de corte e de 

leite e nos diferentes sistemas de criação no município de Mineiros, GO, estar-se-á 



  

possibilitando medidas que proporcionem alternativas no desempenho pecuário de 

bovinos. 

 

Conclusão 

Esta pesquisa será importante no processo de gerar estratégias e benefícios na 

pecuária. As informações geradas serão importantes para os laboratórios de 

medicamentos e vacinas; produtores de base familiar (bovinocultores) e/ou 

empreendimentos de produção rural (produtor de bovinos); Instituições de Pesquisa, 

Universidades e outras instituições de ensino (avanço do conhecimento e elucidação 

de processos biológicos). 
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