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RESUMO 

 

GAETA, N. C. Avaliação da broncopneumonia de bezerros criados nos 
assentamentos de Presidente Venceslau e Presidente Epitácio. [Evaluation of 
bronchopneumonia of calves raised in settlements from Presidente Venceslau e 
Presidente Epitácio.]. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

O complexo respiratório bovino é um dos principais problemas encontrados em 

bovinos tanto confinados quanto àqueles criados a pasto, levando a importantes 

perdas econômicas devido aos altos índices de morbidade e mortalidade. O objetivo 

geral deste trabalho foi determinar a prevalência de M. bovis, M. díspar, M. mycoides 

subsp. mycoides SC, P. multocida, M. haemolytica, Parainfluenza Bovino tipo-3 (PIb-

3) e Influenza vírus D e a prevalência de anticorpos contra Vírus da Diarreia Viral 

Bovina (VDVB), Herpesvírus tipo -1 (BoHV1) e o Vírus Respiratório Sincicial Bovino 

(VRSB) em bezerros sadios e com broncopneumonia criados nos assentamentos de 

Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante de Paranapanema - SP. Além disso, objetiva-

se avaliar a associação destes micro-organismos com a presença da 

broncopneumonia e dos sinais e sintomas apresentados pelos animais durante a 

avaliação física. Estudou-se 141 bezerros, machos e fêmeas de até um ano de 

idade, os quais, após exame físico, foram classificados em sadios e com pneumonia. 

Foram coletadas amostras de lavado traqueobrônquico e sangue total para obtenção 

do soro. As amostras foram utilizadas para isolamento e identificação de M. bovis, 

M. díspar, M. mycoides subsp. mycoides SC, P. multocida e M. haemolytica, 

detecção molecular de Parainfluenza Bovino tipo-3 (PIb-3) e Influenza vírus D (IVD) 

e detecção de anticorpos contra Vírus da Diarreia Viral Bovina (VDVB), Herpesvírus 

tipo -1 (HVBo-1) e o Vírus Respiratório Sincicial Bovino (VRSB). Não houve 

isolamento de P. multocida e M. haemolytica. Dentre as bactérias aeróbias isoladas, 

observou-se maior frequência de isolamento de Bacillus sp., Staphylococcus 

intermedius e bactérias Gram-negativas não fermentadoras. M. díspar foi a única 

espécie de micoplasma identificada com os oligonucleotídeos iniciadores utilizados. 

Faz-se necessário a busca por outras espécies de micoplasmas que podem estar 

relacionadas aos casos de broncopneumonia em bovinos. Não houve detecção de 

Parainfluenza Bovino tipo 3 e Influenza vírus D nas amostras de lavado 

traqueobrônquico. Os três municípios estudados apresentaram anticorpos para os 

vírus estudados. Observou-se prevalência de BoHV-1, VDVB e VRSB de 31,7%, 



 

24,6 e 38,8%, respectivamente. Não houve associação entre o status de saúde dos 

bezerros e os achados microbiológicos e sorológicos. Foi observada associação 

entre enterobactérias e a variável “desidratação leve” (p=0,033/ OR= 11,25, IC: 

1,809-41,834. Observou-se associações entre Mollicutes e a variável “secreção 

nasal serosa” (p=0,03). Concluiu-se que a broncopneumonia é uma enfermidade 

multifatorial. Faz-se, necessário, portanto, a associação dos achados de exames 

físico, microbiológicos e características do ambiente e manejo.  

 

Palavras-chave: Complexo de doenças respiratórias dos bovinos. BoHV-1. VDVB. 

VRSB. Micoplasma.  

  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

GAETA, N. C. Evaluation of bronchopneumonia of calves raised in settlements 
from Presidente Venceslau e Presidente Epitácio [Prevalência e avaliação clínica 

da broncopneumonia de bezerros criados nos assentamentos de Caiuá, Presidente 
Epitácio e Mirante do Paranapanema]. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Bovine respiratory disease complex is one of the major problems observed in feedlot 

and grazing cattle, causing economic losses due to high morbidity and mortality 

rates. The aim of this study was to determine the prevalence of M. bovis, M. díspar, 

M. mycoides subsp. mycoides SC, P. multocida, M. haemolytica, Bovine 

Parainfluenza type-3 (bPI-3) and Influenza vírus D (IVD) and the prevalence of 

antibodies against Bovine Viral Diarrhea Vírus (BVDV), Bovine Herpesvírus type -1 

(BoHV1) and Bovine Respiratory Syncytial Vírus (VRSB) in healthy and pneumonic 

calves raised in settlements located in Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante de 

Paranapanema – São Paulo State. Moreover, we aimed to evaluate the association 

between those microorganisms and antibodies and the presence of 

bronchopneumonia and the symptoms observed during the physical examination. We 

studied 141 males and females calves that were classified as healthy and pneumonic 

calves. We collected tracheobronchial lavage samples and total blood to obtain 

serum samples. Isolation and biochemical/ molecular identification were performed in 

order to detect M. bovis, M. díspar, M. mycoides subsp. mycoides SC, P. multocida, 

M. haemolytica, Bovine Parainfluenza type-3 and Influenzavírus D. Serological 

survey was performed to detect antibodies aginst Bovine Viral Diarrhea Vírus 

(BVDV), Bovine Herpesvírus type -1 (BoHV1) and Bovine Respiratory Syncytial Vírus 

(VRSB). There was not any isolation of P. multocida and M. haemolytica. Bacillus 

sp., Staphylococcus intermedius and Non-fermenter Gram-negative bacteria were 

higher prevalent compared to the other aerobic bacteria isolated. M. díspar was the 

only mycoplasma species identified by the primers used. It is necessary the 

identification of other mycoplasma species that could be related to the cases of 

bronchopneumonia in cattle. Bovine Parainfluenza type-3 and Influenza vírus D were 

not identified. Antibodies were detected in all municipalities. The prevalence of 

BoHV, BVDV e VRSB was 31.7%, 24.6 and 38.8%, respectively. The association 



 

between health status and microbial/ serological findings was not observed. 

Enterobacterias were associated to “mild dehydration” (p=0.033/OR=11.25; IC: 

1.809-41.834). Associations between Mollicutes and “serous nasal discharge” 

(p=0.03) was also detected. In conclusion, S. intermedius was associated to “nasal 

air flow” (p=0.097). In conclusion bovine bronchopneumonia is multi-factorial disease. 

It is necessary, though, physical examination, microbiology and management and 

environment feature results. 

 

Keywords: Bovine respiratory disease complex. boHV-1. BVDV. BRSV. Mycoplasma.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

    O rebanho bovino brasileiro é composto por aproximadamente 212,3 

milhões de cabeças (IBGE, 2014), sendo quase 39 milhões destas, responsáveis 

pela produção de leite no país (MAPA, 2014). No Brasil, estima-se que 91,5% dos 

produtores apresentem uma produção menor que 100 litros/dia, sendo estes, 

responsáveis por 47% da produção leiteira nacional (EMBRAPA, 2013), estando 

dentro desta contagem, as propriedades localizadas em muitos assentamentos 

brasileiros.  

O complexo respiratório bovino (CRB) é um dos principais problemas 

encontrados em bovinos tanto confinados quanto aqueles criados a pasto, levando a 

importantes perdas econômicas devido aos altos índices de morbidade e 

mortalidade (USDA, 2013), principalmente nas pequenas propriedades, cujos 

investimentos na prevenção de enfermidades são muito baixos. Nos Estados 

Unidos, o CRB é a causa mais comum e onerosa de morte dos bovinos confinados 

(NAHMS, 2000a). Dados de 2011 mostraram que a média de custo do tratamento 

para um único caso de pneumonia em animais confinados nesta região era de US$ 

23,60, mais elevada quando comparado a custos com enfermidades neurológicas 

(US$ 20,10), podais (US$13,40) e digestivas (US$9,90) (USDA, 2013). Estima-se 

que a indústria americana perca aproximadamente 500 milhões de dólares por ano 

em decorrência de custos com tratamento, mão de obra, mortes e diminuição na 

produção devido ao CRB (MILES, 2009). Embora não haja estudos detalhados 

sobre as consequências econômicas dessa condição para a produção bovina 

brasileira, estima-se que também seja elevado, dado a aquisição de medicamentos, 

serviço veterinário, diminuição da produção e mortalidade (LONERAGAN et al., 

2001; SNOWDER, 2006). 

Dentre os possíveis responsáveis pelos casos de pneumonia em bovinos, os 

vírus (Vírus da diarreia viral bovina, Herpesvírus bovino tipo 1, Parainfluenza bovina 

tipo-3 e Vírus respiratório sincicial bovino) e as bactérias (Pasteurella multocida, 

Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, M. mycoides subsp. mycoides SC e M. 

díspar) são os mais frequentemente reportados na literatura.  
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No Brasil, são poucos os estudos que abordam a patogênese da pneumonia 

de forma ampla (GONÇALVES et al., 1990; BENESI et al., 2013; DE OLIVEIRA et 

al., 20161 no prelo), sendo escassas as informações clínicas e epidemiológicas de 

animais criados em propriedades menos tecnificadas, que representam a maior 

parte do número de propriedades do Brasil. Desta maneira, mais estudos são 

necessários visando elucidar a realidade e a importância da etiologia desta 

enfermidade no rebanho dos assentamentos da região do estado de São Paulo e 

que preencham a lacuna existente sobre a enfermidade no país. 
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TIMENETSKY, J., MARQUES, J. A., MELVILLE, P. A.; MARVULLE, V.; GREGORY, L. Determination 
of bacterial etiologic factor on tracheobronchial lavage in relation to clinical signs of bovine respiratory 
disease. Journal of Medical Microbiology, 30 ago. 2016. DisponÃvel em: 
<http://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.000345.v1>. no prelo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 BRONCOPNEUMONIA E O COMPLEXO RESPIRATÓRIO BOVINO 

 

 

A broncopneumonia foi definida por Radostits et al. (2002) como a alteração 

inflamatória do parênquima pulmonar, brônquios, bronquíolos e pleura. É parte 

componente do complexo respiratório bovino (CRB) e é considerada sério agravo na 

sanidade do rebanho. Além disso, é responsável por problemas de cunho 

econômico decorrentes de sua ocorrência e aos altos índices de morbidade e 

mortalidade (GONÇALVES, 2009; USDA, 2013). O CRB gera altos custos com 

tratamento, além de redução da produtividade e ganho de peso (HOLMAN et al., 

2015). No rebanho bovino estado unidense, a mortalidade chegou a 1,6% em 2011 

(HILTON, 2014), com custo anual de um bilhão de dólares (NG et al., 2015). 

Considerado o problema mais frequente na criação de bezerros, é 

observado principalmente entre os mais jovens (HÄRTEL et al., 2004), 

especialmente entre duas e seis semanas de idade (VIRTALA et al., 1996) e parece 

não haver predileção por sexo (GONÇALVES et al., 2000). É uma condição 

multifatorial na qual estão inclusos agentes infecciosos como fatores determinantes 

e fatores predisponentes tais como estresse, condições ambientais e imunidade do 

hospedeiro (HÄRTEL et al., 2004). 

 

 

2.1.1 Manifestações clínicas 

 

 

As manifestações clínicas estão relacionados ao tipo de patógeno envolvido, 

bem como ao grau de acometimento pulmonar e da capacidade respiratória. De 

modo geral, os animais podem apresentar perda de peso, síndrome febre e 

desidratação. Como sinais específicos que indicam alterações no aparelho 

respiratório, podemos destacar tosse e/ou resposta positiva ao reflexo de tosse, 

corrimento nasal sendo relacionado tanto à inflamação local, como à secreção de 
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origem brônquica e pulmonar (STÖBER, 1993), dispneia mista, sons maciços ou 

submaciços à percussão pulmonar, áreas aumentadas de ruído traqueobrônquico, 

além de presença de sons anormais à auscultação pulmonar, tais como crepitação 

fina (estertor seco), crepitação grossa (estertor úmido), ronco, sibilo, roce pleural, 

além de áreas de silêncio pulmonar, dependendo do grau de acometimento do 

pulmão. RADOSTITS, (2002) destaca que as pneumonias se manifestam 

clinicamente por aumento na frequência respiratória e alterações na amplitude, 

tosse, ocorrência de sons respiratórios anormais e, nos casos de pneumonias de 

origem bacteriana, pode-se observar septicemia. 

 

 

2.1.2 Fatores de risco 

 

 

No estudo da epidemiologia das doenças respiratórias, é importante 

destacar os principais fatores de risco associados à esta condição. São eles: 

ambiente, manejo e patógeno. 

Temperatura, umidade e ventilação são importantes características do 

ambiente que aumentam o risco de desenvolvimento da condição. Um compilado de 

estudos feitos por Van der Fels-Klerx et al. (2002) mostrou que os bovinos eram 

mais predispostos ao CRB durante o inverno quando comparado ao verão, embora 

houvesse diferenças regionais. Gonçalves et al. (2000), entretanto, não observaram 

diferenças na prevalência do CRB entre as estações do ano.   

O manejo dos bovinos é essencial para a prevenção e controle de muitas 

enfermidades, inclusive as respiratórias. O manejo errôneo é gerador de estresse e 

reduz a imunidade, tornando-os susceptíveis a infecções (HILTON, 2014). Práticas 

como desmame, transporte por longos períodos e agrupamento de animais de 

diferentes idades (HOLMAN et al., 2015), sexo e condições sanitárias são exemplos 

de manejo equivocado que predispõe à essas condições indesejadas (RADOSTITS, 

2002; SANDERSON et al., 2008). 

Embora os fatores descritos acima sejam importantes para predispor a 

pneumonia, as infecções pelos mais variados micro-organismos são determinantes 
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para o desenvolvimento desta condição. A dessemelhança entre a microbiota do 

sistema respiratório de animais sadios e doentes é determinado pelo desbalanço de 

três fatores: (1) imigração microbiana, relacionando possível inalação de micro-

organismos, (2) eliminação dos micro-organismos, através do clearance mucociliar, 

tosse e imunidade do hospedeiro e, por fim, (3) condições regionais de crescimento 

microbiano, tais como disponibilidade de nutrientes, pH, temperatura, competição 

entre micro-organimos locais e presença de células inflamatórias (DICKSON; 

HUFFNAGLE, 2015). Ressalta-se também que o desenvolvimento de problemas 

respiratórios é associado à maneira como os micro-organismos interagem entre si, 

seja de maneira positiva, como no sinergismo e no mutualismo, ou de maneira 

negativa, como na competição. A interação entre eles é determinante para o 

processo de colonização da mucosa respiratória, sendo influenciado por 

características do hospedeiro (imunidade, nutrição, bem-estar) e meio ambiente 

(ventilação, temperatura, higiene) (BOSCH et al., 2013a). Os processos de origem 

bacteriana e/ou viral são os mais frequentemente relatados, embora a pneumonia e 

broncopneumonia possam ter origem fúngica, parasitária e relacionada a agentes 

químicos e físicos (RADOSTITS; BLOOD; GAY, 2002). 

 

 

2.1.3 Bactérias  

 

 

  A literatura destaca com frequência a intensa participação de bactérias e 

vírus no desenvolvimento de problemas respiratórios. No grupo bacteriano, 

destacam-se Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma sp (com 

especial importância do M. bovis) (HOLMAN et al., 2015). A broncopneumonia 

bacteriana pode, também, ser denominada febre dos transportes (TIMSIT et al., 

2016). 
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2.1.3.1 Micoplasmas  

 

 

Micoplasmas são bactérias pertencentes à Classe Mollicutes, Ordem 

Mycoplasmatales e Família Mycoplasmataceae, com aproximadamente 200 

espécies oportunistas e parasitas de humanos, mamíferos, répteis, peixes, 

artrópodes e plantas (RAZIN; HAYFLICK, 2010). 

O primeiro isolamento foi descrito por Nocard e Roux (1898) que estudavam 

a Pleuropneumonia Bovina. Descreveu-se um agente filtrável, semelhante a vírus, 

mas que cresciam em meios de cultura bacterianos. Microrganismos semelhantes 

isolados posteriormente foram denominados de PPLO – “Pleuropneumonia-Like 

Organisms” (RAZIN; JACOBS, 1992; MOROWITZ, 2002). São micro-organismos 

muito simples, com formato esférico e com diâmetro variando entre 0,3 µm -0,8 µm 

(RAZIN; HAYFLICK, 2010), compostos apenas por ribossomos, DNA circular dupla-

fita e são envoltos por uma complexa membrana plasmática (RAZIN et al., 1998). 

Por muito tempo, foram considerados vírus dado a capacidade de transpor filtros 

que impediam a passagem de bactérias (RAZIN, 1992). São conhecidas por serem 

fastidiosas, ou seja, necessitam de muitos nutrientes para seu desenvolvimento e 

multiplicação, sendo essa característica associada ao genoma de pequeno tamanho 

(entre 0.58 a 2.2 megabases), com alta porcentagem de A+T (67% a 76%) (YOU; 

ZENG; WU, 2006). Sugere-se que o Gênero Mycoplasma surgiu por evolução de um 

ramo da linhagem de Clostridium (bactéria Gram-positiva), dado, provavelmente, 

pelo baixo conteúdo G+C e por possuir enzimas semelhantes a dos estreptococos e 

bactérias ácido-láticas (ROGERS et al., 1985). 

Para o crescimento in vitro nutrientes como aminoácidos, nucleotídeos e 

esteróis exógenos são necessários, sendo este último presente no soro ou em 

células do hospedeiro, incorporado pela membrana da maioria das espécies, 

contribuindo na fluidez necessária à membrana e na resistência parcial à lise 

osmótica (RUHNKE; ROSENDAL, 1994). Devido ao pequeno tamanho do DNA, 

possuem baixa capacidade de biossíntese e, por isso, requerem estreita relação 

com as células hospedeiras para obter fatores nutricionais e de crescimento. São 

organismos resistentes à penicilina, posto que apresentam ausência de parede 
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celular (MAUNSELL; DONOVAN, 2009), implicando diretamente no tratamento dos 

animais.  

O diagnóstico dos micoplasmas é realizado, atualmente, a partir da 

associação entre as técnicas diagnósticas como isolamento bacteriano, identificação 

bioquímica, sorológica e molecular. Por necessitarem de muitos nutrientes, são 

consideradas de difícil cultivo, sendo essencial a utilização de meios de cultura 

acrescidos de peptona, extrato de levedura, soro fetal equino, entre outros 

suplementos. Os principais meios de cultura utilizados são Hayflick e o SP-4 (RAZIN; 

HAYFLICK, 2010),  embora existam outros meios mais seletivos para o crescimento 

de determinadas espécies, como o meio Frey (para crescimento de micoplasmas de 

aves) e o meio Friis (para micoplasmas suínos). A técnica de cultivo destas bactérias 

é considerada de baixa sensibilidade, já que pode ser influenciada pela presença de 

bactérias contaminantes (SCHNEE et al., 2011), que produzem excessivo volume de 

ácidos e álcalis, pelo método de coleta e armazenamento e pela falta de experiência 

do laboratorista. 

O gênero Mycoplasma apresenta espécies fermentadoras e não 

fermentadoras. As primeiras são capazes de produzir ácidos a partir da fermentação 

da glicose e outros carboidratos, levando a diminuição do pH. Os não-

fermentadores, por sua vez, utilizam a via arginina-deidrolase para obter ATP, 

ocorrendo a alcalinização do meio (RAZIN, 2010). Essas características são 

evidenciadas pela mudança de coloração dos meios sólido e líquido, dada presença 

de indicador de pH como o Vermelho de Fenol. Durante o crescimento em meio 

sólido, o centro das colônias fica geralmente abaixo da superfície do ágar (BROOKS 

et al., 2014), apresentando, ao microscópio estereoscópio, o aspecto característico 

de “ovo frito”, com aproximadamente 0,3 µm de diâmetro e 98 µm de extensão. Em 

meio líquido, o crescimento dos micoplasmas geralmente não gera turvação, 

havendo somente a alteração de pH, com consequente alteração na coloração do 

meio, dada presença de indicador de pH (RAZIN, 1998) 

Os micoplasmas apresentam antígenos de superfície celular heterogêneos 

de maneira variável, sendo capazes de gerar variações antigênicas, caracterizando 

um importante mecanismo de evasão imunológica (NICOLSON et al., 1998). 

Algumas espécies como M. gallisepticum, M. penetrans e M. genitalium, invadem as 
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células não fagocíticas, permitindo sua persistência em hospedeiros 

imunocompetentes, acesso a importantes nutrientes para sua manutenção e evasão 

imunológica (ROTTEM, 2002). Podem, ainda, induzir a apoptose, como 

demonstrado nos estudos conduzidos por Paddenberg et al. (1996), no qual células 

infectadas por M. hyorhinis apresentaram fragmentação do DNA. Os danos celulares 

podem, também, ocorrer pela ação de espécies reativas de oxigênio produzidas e 

liberados pelos micoplasmas (RAZIN, 1998). Estas bactérias interagem com o 

sistema imune do hospedeiro provocando sua supressão ou estimulação. A 

supressão pode acontecer devido a depleção de arginina (utilizada no metabolismo 

dos micoplasmas), citotoxicidade em relação às células linfóides, produção de 

determinadas citocinas como IL-10, a qual inibe a atividade das células 

apresentadoras de antígeno e produção de IL-1b, TNF-a e IL-12 pelas células 

mononucleares. Já a ativação ocorre através da estimulação de células Natural 

Killer, monócitos e polimorfonucleares, além de induzir a produção de citocinas pró-

inflamatórias (RAZIN, 1998). 

O alto grau de especificidade e aderência às células hospedeiras são 

mecanismos de patogenicidade dos micoplasmas. A ausência de parede celular 

permite o íntimo contato com as células. Têm preferência pelas células 

mensequimatosas das membranas urogenital, gastrointestinal, olhos, glândula 

mamária e respiratória (HOWARD, 1984; RAZIN et al., 1998), sendo, desta forma, 

responsáveis por importantes enfermidades como a pneumonia. Algumas espécies 

como M. pneumoniae retardam o clearence traqueobronquial por longos períodos, 

sendo um importante fator predisponente para infecções por outras bactérias 

(RADOSTITS; BLOOD; GAY, 2002). 

  São três as espécies de micoplasmas consideradas de maior importância 

na etiologia das pneumonias em bovinos: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides 

SC, Mycoplasma bovis e Mycoplasma díspar.  
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2.1.3.1.1 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 

 

 

M. mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) é considerado a espécie mais 

importante relacionada aos problemas respiratórios dos bovinos. É o agente 

etiológico da pleuropneumonia contagiosa bovina (CBPP), enfermidade pertencente 

a lista A da Organização Internacional de Epizootias (OIE) (antiga classificação das 

enfermidades de notificação obrigatória). É uma doença constantemente monitorada 

e de notificação obrigatória. Onze federações integram o grupo de países livres de 

CBPP da OIE: Argentina, Austrália, Botswana, Canadá, China, França, Índia, 

Portugal, Singapura, Suíça e Estados Unidos (OIE, 2014a).  

O MmmSC é uma das espécies de micoplasmas pertencentes ao “mycoides 

cluster”, grupo composto por espécies patógenas de ruminantes com propriedades 

bioquímicas e sorológicas comuns entre si (BASCUÑANA et al.,  1994; COUTINHO 

et al., 2009; MANSO-SILVÁN et al., 2009) Mycoplasma mycoides subsp. Capri 

(antigamente denominado Mycoplasma mycoides subsp. mycoides 

LC),  Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae, Mycoplasma 

capricolum subsp. capricolum, Mycoplasma leachii e Mycoplasma 

mycoides subsp. capri são as espécies que compõe o grupo (FISCHER et al., 2012), 

e que causam reações cruzadas aos diagnósticos convencionais (OIE, 2014). 

Apesar da alta morbidade e mortalidade na população bovina, a CBPP não é 

uma zoonose. Nos bovinos, pode ser encontrada na forma aguda ou crônica, sendo 

que nesta última, os animais infectados são difíceis de identificar, dado que os sinais 

clínicos são mais brandos (OIE, 2014). Desta maneira, os animais acometidos por 

essa forma podem se tornar potenciais reservatórios da bactéria (WESTBERG et al., 

2004; SCHNEE et al., 2011). Na forma aguda, os animais apresentam sinais 

inespecíficos, tais como anorexia, febre e sinais referentes ao acometimento do 

sistema respiratório: dispneia, polipneia, tosse e descarga nasal. Essas 

manifestações clínicas permitem que o clínico confunda a CBPP com outras 

enfermidades que acometem o sistema respiratório, tais como a pasteurelose. Ao 

exame post-mortem, os animais com infecção crônica apresentam lesões que 

sugerem a infecção pelo MmmSC e que para alguns pesquisadores são 

consideradas patognomônicas, sendo elas geralmente unilaterais e localizadas nos 
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pulmões e pleura. Observam-se focos de necrose e parênquima liquefeito, com 

tamanho e localização variáveis. Pode ser observada congestão de membrana dos 

brônquios, bem como obstrução do lúmen brônquico devido a presença de falsas 

membranas e fibrina (PROVOST A., PERREAU P., BRÉARD A., LE GOFF C., 

MARTEL J.L., 1987). Ao obter o completo sequenciamento do genoma do MmmSC, 

Westberg et al. (2004) verificaram diversos genes de potenciais fatores de virulência, 

como proteínas de superfícies variáveis (vsp), enzimas e proteínas de transporte 

responsáveis pela produção de peróxido de hidrogênio e cápsula, possíveis 

responsáveis por efeitos tóxicos no animal. Na forma aguda, as células 

mononucleares apresentam baixa capacidade de produção de interferon, sendo isso 

associado ao rápido desenvolvimento dos sinais. 

São poucos os trabalhos que descrevem a prevalência do MmSC por todo o 

mundo. O continente africano é importante para a epidemiologia da doença já que 

apresenta caráter enzoótico. Na Etiópia, Alemayehy, Leta e Haily (2015) observaram 

soro-prevalência de 62,5%. Séry et al. (2014) verificaram prevalência individual de 

18,11 % e em nível de rebanho de 85,93 % em Mali. No Quênia, a soro-prevalência 

foi de 16,4%, quando do uso combinado de cELISA e Teste de Fixação de 

Complemento (MATUA-ALUMIRA, R. W., NG’ANG’A, Z., KIARA, H., MATERE, C., 

MBITHI et al., 2006). Ao estudar abatedouros do norte da Tanzânia, Swai et al. 

(2013) observaram que 0,91% dos animais abatidos apresentavam lesões 

sugestivas de CBPP. Outros países como Itália, Turquia já detectaram o MmmSC 

nos animais (BASHIRUDDIN et al., 1999; CETINKAYA et al., 2003). No Brasil, não 

existem trabalhos que tenham conseguido isolar de bovinos ou encontrar bovinos 

soro-reagentes para esta espécie, embora esta bactéria tenha sido isolada do 

conduto auditivo de caprinos saudáveis (PEREIRA et al., 2003).  

O diagnóstico de MmmSC pode ser realizado a partir do isolamento em meio 

líquido e sólido, além de provas bioquímicas, identificação molecular e sorologia. Em 

meio sólido, além da morfologia típica das colônias, MmmSC não forma “filmes e 

manchas” durante crescimento em SP-4 (OIE, 2014b).  É sensível a digitonina 

(assim como todas as espécies da ordem Mycopasmatales), fermenta glicose 

(tornando o meio amarelo), reduz sal de tetrazólio, não hidrolisa arginina, não possui 

atividade de fosfatase e propriedades proteolíticas. A identificação sorológica pode 

ser realizada por teste de inibição do crescimento (DGIT), Teste de anticorpos 
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fluorescentes (FAT), imunofluorescência (IFA) e imunodifusão em gel de agarose 

(AGID) (OIE, 2014b). A identificação molecular pode ser realizada por meio da PCR 

convencional e PCR em tempo real, com protocolos padronizados e largamente 

utilizados pelos laboratórios especializados. 

 

2.1.3.1.2 Mycoplasma bovis 

 

 

M. bovis é considerada parte da microbiota normal do sistema respiratório 

dos bovinos (TER LAAK, E. A., NOORDERGRAAF, J. H. & BOOMSLUITTER, 1992). 

Por ser um micro-organismo oportunista, pode causar infecções em condições 

favoráveis, sendo, desta maneira, considerada a segunda espécie mais importante 

para as doenças respiratórias, acometendo principalmente os bezerros jovens 

(GABINAITIENE, A., SIUGZDAITE J., ZILINSKAS H., SIUGZDA R., 2011).  Embora 

a pneumonia bacteriana seja considerada secundária (por se instalar após a 

infecção viral), estudos demonstram que a inoculação de M. bovis em bezerros 

causa pneumonia primária (GOURLAY; THOMAS; HOWARD, 1976; THOMAS; 

HOWARD; STOTT, 1986; POUMARAT et al., 2001). A literatura afirma que definir a 

participação desta espécie como agente primário ou secundário na patogenia das 

doenças respiratórias é um desafio (FULTON, 2009). O mesmo autor ainda afirma 

que a recuperação de M. bovis no final do estágio crônico da pneumonia indica a 

participação secundária desta bactéria.   

São poucos os trabalhos que descrevem o impacto econômico gerado pela 

infecção por M. bovis. Caswell e Archambault (2008) referem que não é possível 

estimar as perdas econômicas de forma acurada já que a real contribuição desta 

espécie para o aparecimento pneumonia aguda é desconhecida. Trabalhos na 

Europa sugerem perda de 144 milhões de euros por ano (NICHOLAS; AYLING, 

2003). Gevaert (2006) estimou perda de 58 euros por bezerro de corte, e 25 euros 

por bezerro leiteiro. Nos Estados Unidos, Rosengarten et al. (2000) estimaram perda 

de 32 milhões de dólares por ano devido a infecção respiratória por M. bovis. No 

Brasil, não existem trabalhos que avaliaram as perdas econômias relacionadas a 

está espécie.  



33 

Atualmente, sabe-se que esta espécie é um importante agente etiológico de 

mastite, artrite, problemas reprodutivos, septicemia e pneumonia (NICHOLAS; 

AYLING, 2003) e, portanto, merece especial atenção na produção de bovinos. A 

literatura destaca que M. bovis é mais bem adaptado ao trato respiratório anterior, 

onde permanece por longos períodos sem haver o desenvolvimento da doença 

(PFÜTZNER; SACHSE, 1996). Entretanto, seria disseminado para outros tecidos 

após a resposta inflamatória (MAUNSELL; DONOVAN, 2009), causada, por 

exemplo, por situações de estresse.  

Esta espécie é conhecida pela capacidade de evasão do sistema imune do 

hospedeiro sendo esta característica relacionada a capacidade de variação 

antigênica, ou seja, de diversificar a expressão de proteínas de superfícies variáveis 

(vsp), importantes fatores de virulência relacionadas a aderência ou evasão do 

sistema imune do hospedeiro (LYSNYANSKY; RON; YOGEV, 20001).  A 

determinação de quais vsps serão expressas em cada cepa bacteriana é realizada 

por um complexo sistema genético. Essa expressão diferenciada em cada cepa 

bacteriana permite que a bactéria se adapte a diferentes condições do hospedeiro, 

podendo aderir em diferentes tipos celulares (LYSNYANSKY; RON; YOGEV, 2001). 

Animais acometidos por pneumonia decorrente da infecção por M. bovis 

apresentam sintomas inespecíficos, tais como baixo ganho de peso, perda do 

apetite e depressão, febre, dispneia, descarga nasal alterada e tosse (NICHOLAS; 

AYLING, 2003). Apesar da possibilidade de ocorrer pneumonia tendo o M. bovis 

como causa primária, a existência desta espécie de micoplasma é mais comumente 

associada a presença de Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica 

(STIPKOVITS; GLÁVITS; RIPLEY, 2000; HÄRTEL et al., 2004; GABINAITIENE et 

al., 2011), as quais levam a complicação do quadro respiratório (THOMAS et al., 

2002). Vale ressaltar ainda que as pneumonias bacterianas, de modo geral, têm 

caráter secundário, ocorrendo após a infecção viral, mais frequentemente pelo vírus 

da diarreia viral bovina (SHAHRIAR et al., 2002). A associação entre M. bovis e P. 

multocida pode estar relacionada ao enfraquecimento do sistema imune do 

hospedeiro, dado o efeito das adesinas do micoplasma que levam a oxidação, 

quimioluminescência e degranulação de neutrófilos e linfócitos (FINCH J.M., 1990), 

favorecendo a colonização do trato respiratório por outras espécies. 
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Os animais infectados eliminam o M. bovis tanto via trato respiratório quanto 

pelo leite. Esta eliminação pode ocorrer por meses ou até anos e, pode, muitas 

vezes, ocorrer em animais aparentemente sadios. Desta forma, os animais tornam-

se importantes fontes de infecção, e, podem ser os responsáveis pela introdução 

das bactérias em rebanhos livres (NICHOLAS; AYLING, 2003). A eliminação desta 

espécie acontece de forma intermitente, dificultando a identificação da fonte de 

infecção (WILSON, J.H., LOFSTEDT, 1990). 

A transmissão do M. bovis pode ocorrer através do contato com secreção 

respiratória, aerossóis, contato nariz-nariz, além de vias indiretas, como alimentação, 

fômites e até por inalação (MAUNSELL; DONOVAN, 2009). Estudos prévios foram 

capazes de isolar do ar de ambiente infectado pela espécie (JASPER D.E., 

ALAUBAID J.M., 1974). É interessante destacar que a ingestão de leite infectado 

com M. bovis é importante para epidemiologia da doença. Bennett e Jasper (1977) 

verificaram que bezerros alimentados com leite infectado apresentaram as mais 

altas taxas de colonização nasal por M. bovis do que aqueles que não receberam 

esse leite. 

Micoplasmas são susceptíveis a dissecação e a luz. Entretanto, M. bovis é 

capaz de sobreviver por longos períodos em ambiente protegido com adequada 

umidade e temperatura. Justice-Allen et al. (2010) verificaram que M. bovis é capaz 

de sobreviver em areia reciclada utilizada na cama das vacas. Se a reciclagem for 

realizada de forma errônea, a areia permanece com alta concentração de matéria 

orgânica e é possível a formação de biofilmes.  

A resposta imune gerada pela infecção por M. bovis não é totalmente 

conhecida. Vanden Bush e Rosenbusch (2003) referem que esta espécie gera tanto 

a reação imune quanto a imunossupressão. (JUNGI et al., 1996) verificaram que 

após incubação com M. bovis, os macrófagos alveolares foram ativados, havendo 

produção de TNF-α e óxido nítrico. Vanden Bush e Rosenbusch (2003) ao 

caracterizarem a resposta imune pulmonar, observaram a ativação de todos os 

subconjuntos de linfócitos, bem como a resposta imune caracterizada por uma 

resposta tipo Th2. Howard, Thomas e Parsons (1987) verificaram que M. bovis 

invade o parênquima pulmonar a partir das vias aéreas, não tem efeito deletério na 
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atividade ciliar e provoca acúmulo de linfócitos T e B no pulmão, o qual se torna um 

sítio produtor de anticorpos. 

Mycoplasma bovis é a segunda mais importante espécie de micoplasma, 

com importantes prevalências nos rebanhos ao redor do mundo. Estudando 25 

rebanhos da Holanda, Ter Laak, Noordergraaf e Dieltjes (1992), observaram 

prevalência de 20%. Siugzdaite (2002), de maneira semelhante, verificou 

prevalência de 24,4% desta espécie em amostras de swab nasal. Thomas et al. 

(2002) observou 31,5% de prevalência ao estudar 388 animais. Castillo-Alcala et al. 

(2012) ao estudarem bovinos no momento da chegada à propriedade, aos 15 dias e 

aos 55 dias pós-chegada, observaram prevalência de 1,7%, 72% e 86% 

respectivamente. No Brasil, a primeira identificação de M. bovis ocorreu em 1978, a 

partir de bezerros com pneumonia criados no Estado de São Paulo (ROSSINI, 

1978). Avaliando animais nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, 

Marques et al. (2007) observaram prevalência de 12,2% somente em animais 

doentes. 

O diagnóstico desta espécie pode ser realizado a partir do isolamento em 

meio líquido e sólido, provas bioquímicas, identificação molecular e sorologia. Em 

meio sólido, além da morfologia típica das colônias, M. bovis é conhecido pela 

formação de filmes e manchas (figura 1), devida provavelmente ao uso de fosfatidil 

etanolamina como substrato no meio sólido (THORNS, 1978). Não há fermentação 

de glicose, hidrólise de arginina e produção de urease (NICHOLAS; AYLING, 2003). 

A identificação molecular pode ser realizada por meio da PCR convencional e Real-

Time PCR, com protocolos padronizados e largamente utilizados pelos laboratórios 

especializados. A identificação sorológica é realizada pela técnica de ELISA e sua 

importância está na no fato de o nível de anticorpos se manterem altos por vários 

meses (NICHOLAS; AYLING, 2003), sendo útil nos quadros crônicos (NICHOLAS, 

1997). 
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Figura 1 - Formação de filmes e manchas em crescimento de Micoplasma bovis em ágar SP-4 

 
Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 

 

2.1.3.1.3 Mycoplasma díspar 

 

 

 O primeiro isolamento em pulmões de bezerros doentes foi realizado 

por (GOURLAY; LEACH, 1970). Atualmente, sabe-se que esta espécie, assim como 

M. bovis, pode ser isolada do trato respiratório tanto de animais doentes quanto de 

sadios (TER LAAK, E. A., NOORDERGRAAF, J. H. & BOOMSLUITTER, 1992). 

Diversos estudos mostram que esta espécie é encontrada em 50% dos rebanhos 

(ŠIUGŽDAITĖ; GABINAITIENĖ; ŠIUGŽDA, 2015). 

 Miles et al. (2004) destacaram que apesar de M. díspar ter sua distribuição 

completamente conhecida, sua importância para o complexo respiratório bovino não 

é completamente definida. As infecções respiratórias por M. díspar não são 

consideradas severas, sendo caracterizadas, muitas vezes, por infecções 

inaparentes. Howard, Thomas e Parsons, (1987) verificaram que M. díspar infecta as 

células epiteliais ciliadas, produz resposta imune celular mediana e pode apresentar 

propriedades imunossupressivas. Em cultivo de células traqueais fetais bovinas, os 

mesmos autores observaram ciliostase - processo de paralisação dos movimentos 

ciliares.  

M. díspar é uma espécie distribuída mundialmente. Alguns trabalhos 

destacam a prevalência dessa espécie nos rebanhos bovinos.  Šiugždaitė, 
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Gabinaitienė  e  Šiugžda (2015) estudando o trato respiratório superior de bovinos, 

observaram prevalência de 17,9% em animais sadios e de 83,3% naqueles com 

problemas respiratórios. Thomas et al. (2002) isolaram esta espécie em 45,5% do 

trato respiratório inferior de animais doentes, muitas vezes em co-infecção com M. 

bovis. Marques et al. (2007) detectaram M. díspar em 6,16% dos animais sadios e 

34,84% dos animais doentes. 

O diagnóstico é realizado da mesma maneira que as espécies anteriormente 

descritas. O isolamento requer meios suplementados e longos períodos de cultivo, já 

que é uma espécie considerada altamente fastidiosa (ŠIUGŽDAITĖ; GABINAITIENĖ; 

ŠIUGŽDA, 2015). Assim como as demais, apresentam formato de “ovo-frito”, embora 

a literatura destaque que nos primeiros momentos do cultivo, as colônias não 

apresentam a morfologia típica (MILES et al., 2004).  

 

 

2.1.3.2 Pasteurella multocida 

 

 

 Pasteurella multocida é uma bactéria cocobacilo Gram-negativa, de 

aproximadamente 0,2 µm x 1 a 2 µm, pertencente ao gênero Pasteurella, o qual, 

juntamente com os Gêneros Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia, e 

Lonepinella, formam a Família Pasteurellaceae (QUINN et al.,  2005). Foi isolada 

pela primeira vez por Louis Pasteur em 1880, como agente causador de cólera 

aviária (HARPER; BOYCE; ADLER, 2006). Semeada em ágar sangue de carneiro 

não apresenta hemólise. O Gênero Pasteurella apresenta espécies consideradas de 

menor e maior importância para a medicina veterinária. No primeiro grupo 

encontram-se 15 espécies: P. aerogenes, P. anatis, P. avium, P. langaaensis, P. 

volantium, P. caballi, P. canis, P. dagmatis, P. gallinarum, P. granilomatis, P. 

lymphangitidis, P. mairii, P. pneumotropica, P. stomatitis e P. testudinis. No grupo de 

espécies de maior importância encontram-se a P. multocida e P. trehalose (QUINN 

et al., 2005).  

A P. multocida é subdividida em quatro subspécies: tigris, septica, gallicida e 

multocida, sendo esta última a mais importante para o CRB. De acordo com a 

estrutura capsular e a composição de lipopolissacarídeos, é classificada em cinco 
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sorogrupos e dezesseis sorotipos, respectivamente. Dos sorogrupos existentes (A, 

B, D, E e F), o sorogrupo F foi isolado de frangos e perus, os sorogrupos B e E, 

isolados de bovinos e búfalos com septicemia hemorrágica e os sorogrupos A e D, 

isolados em casos de cólera aviária e de rinite atrófica e pneumonia suína. O 

sorogrupo A é considerado um dos principais agentes etiológicos das doenças 

respiratórias dos bovinos, sendo o A:3 o mais frequentemente atribuído a essas 

condições. Dentre as cepas de P. multocida, podem ser encontradas cepas 

patogênicas e comensais, as quais se diferenciam pela capacidade de induzir 

resposta inflamatória. As cepas patogênicas são capazes de ativar o sistema imune 

através do Toll-Like Receptor (TLR), importante mecanismo de ativação do sistema 

imune inato (ADEREM; ULEVITCH, 2000). 

A infecção por esta espécie ativa o sistema imune fagocitário, bem como as 

proteínas do sistema complemento. Entretanto, Pasteurella multocida apresenta 

mecanismos de evasão que garantem o sucesso da infecção. A cápsula é 

considerada uma das mais importantes, já que confere resistência a fagocitose e 

impede a atividade do sistema complemento (HARMAN et al., 1991). Cepas 

acapsuladas são consideradas menos virulentas quando comparadas as capsuladas 

(TSUJI; MATSUMOTO, 1989). Boyce e Adler (2000) observaram que cepas 

mutantes acapsuladas do sorotipo B apresentaram alta sensibilidade a fagocitose 

por macrófagos murinos. Além da cápsula, os lipopolissacarídeos (LPS) são 

importantes fatores de virulência para esta espécie. P. multocida necessita de uma 

completa estrutura de LPS para sua replicação e para o desenvolvimento da doença 

(HARPER; BOYCE; ADLER, 2006). Além disso, são consideradas importantes pela 

sua capacidade de estimular imunidade humoral e por se apresentar como um 

antígeno protetor contra futuras infecções (WIJEWARDANA et al., 1990). Embora 

algumas bactérias sejam reconhecidas pela produção e liberação de potentes 

toxinas, as cepas da P. multocida envolvidas em septicemia hemorrágica, cólera 

aviária e pneumonia não possuem esse fator de virulência. A produção de toxina 

ocorre somente no sorotipo D, responsável pelo desenvolvimento de rinite atrófica 

em suínos (HARPER; BOYCE; ADLER, 2006).  

P. multocida é agente etiológico de enfermidades que geram consideráveis 

perdas econômicas, tais como septicemia hemorrágica bovina, cólera aviaria, rinite 

atrófica suína e pneumonia enzoótica (HARPER; BOYCE; ADLER, 2006). É 
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reconhecido como importante agente etiológico do complexo respiratório bovino 

(DABO; TAYLOR; CONFER, 2007), embora seja, também, isolada em animais sem 

a condição (THOMSON, 1981; AUTIO et al., 2007). A alta recuperação desta 

bactéria em animais sadios (GRIFFIN, 2010) sugere que esta espécie seja comensal 

nas membranas mucosas do trato respiratório superior e inferior. Por este motivo, as 

infecções por P. multocida ocorrem, em grande parte das vezes, por associação 

entre fatores predisponentes tais como questões climáticas, problemas nutricionais e 

a interação com outras bactérias, sendo que em relação a esta última, a literatura 

destaca a co-infecção entre Mannheimia haemolytica e Mycoplasma bovis 

(STIPKOVITS et al., 2000; THOMAS et al., 2002). 

Os animais acometidos por infecções respiratórias por P. multocida, 

apresentam sinais inespecíficos, tais como depressão, perda de apetite, aumento de 

temperatura e mudanças no padrão respiratório (GRIFFIN, 2010). À necropsia, os 

animais apresentam importantes lesões pulmonares e tipos de exsudato que variam 

de acordo com os relatos publicados. A literatura destaca broncopneumonias 

cranioventrais, agudas a subagudas, com exsudato variando entre o fibrinoso ao 

fibrino-necrozante, na dependência do estágio da infecção (DABO; TAYLOR; 

CONFER, 2007) e, também, na presença de co-infecções, que podem agravar o 

quadro. 

A taxa de isolamento de P. multocida varia entre animais sadios e doentes. 

Nos primeiros, reporta-se isolamento entre 20% e 60%, e o dobro em animais 

doentes (GRIFFIN et al., 2010). A alta taxa obtida nos animais sadios alerta para a 

possibilidade de esta espécie ser comensal e, portanto, parte da microbiota 

respiratória dos bovinos. Autio et al. (2007) obtiveram 34% de taxa de isolamento a 

partir de amostras de lavado traqueobrônquico de bezerros na Finlândia. Já na 

Dinamarca, Angen et al. (2009) analisaram amostras de lavado transtraqueal através 

de cultivo e ensaios moleculares. Em animais sadios, obtiveram 43% de positividade 

e 82% em animais doentes, corroborando com o intervalo descrito por Griffin et al. 

(2010). 
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2.1.3.3 Mannheimia haemolytica 

 

 

Mannheimia haemolytica pertence à Família Pasteurellaceae, Ordem 

Pasteurellales, Classe Preteobacteria e Gênero Mannheimia. É um coco bacilo 

Gram-negativo, anaeróbia facultativa e que, semeada em ágar sangue de carneiro, 

apresenta fraca hemólise. Na identificação bioquímica, destacam-se as seguintes 

características: é oxidase positiva, imóvel, indol negativa e fermentadora (GRIFFIN 

et al., 2010). Após os resultados publicados por Angen et al. (1999), sentiu-se a 

necessidade de revisar a taxonomia da então Pasteurella haemolytica, a qual foi 

reclassificada como integrante do Gênero Mannheimia. As principais diferenças 

bioquímicas dos Gêneros Pasteurella e Mannheimia são: a capacidade de 

fermentação de glicose e a incapacidade de utilizar a d-manose, ambas observadas 

somente no Gênero Mannheimia. 

O Gênero Mannheimia apresenta cinco espécies: granulomatis, glucosida, 

ruminalis, varigena e haemolytica, sendo esta última, importante espécie relacionada 

com as doenças respiratórias dos bovinos. M. haemolytica contém 12 sorotipos 

capsulares: A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A12, AQ13, A14, A16 e A17, sendo o A2 o 

predominante em animais clinicamente sadios e o A1 nos doentes (GRIFFIN, 2010). 

É também considerada comensal, colonizando o trato respiratório superior. No 

momento em que essa relação com o hospedeiro é interrompida por fatores como 

estresse e co-infeções, o sorotipo A1 torna-se predominante, ocorrendo o 

desenvolvimento da broncopneumonia (HODGINS; SHEWEN, 2004). Esta espécie 

apresenta diversos fatores de virulência responsáveis pela infecção e pela evasão 

do sistema imune do hospedeiro. Cápsula, proteínas de membrana, adesinas, 

neuraminidase, LPS e leucotoxinas são responsáveis, respectivamente, pela 

invasão e aderência às células hospedeiras, resposta imune, colonização do 

hospedeiro, resposta inflamatória e lise leucocitária e plaquetária (GIOIA et al., 

2006). 

Embora faça parte do microbiota da nasofaginge (SCHNEE et al., 2011), M. 

haemolytica é considerada a espécie bacteriana de maior importância entre os 

patógenos envolvidos no CRB.  Fatores que geram estresse tais como transporte, 

desmame e infecções virais, levam a imunossupressão e a mudanças no ambiente 
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respiratório, predispondo ao rápido crescimento desta bactéria, tornando-se a 

responsável pela infecção respiratória inferior e pelos sinais e sintomas observados. 

Os animais com infecção por M. haemolytica podem apresentar os sinais específicos 

e inespecíficos característicos das pneumonias. Theurer et al. (2013) ao estudar 

bezerros infectados experimentalmente com M. haemolytica, observaram 

temperatura corporal mais elevada que os animais controle, de modo que este dado 

poderia ser utilizado no monitoramento dos animais. Os bovinos infectados podem 

apresentar broncopneumonia cranioventral (THEURER et al., 2013) com exsudato 

fibrinoso e trombose de vasos linfáticos (RICE et al., 2007), septo interlobular 

edemaciado, necrose do parênquima e atelectasia (THEURER et al., 2013). 

A determinação da presença esta espécie pode ser realizada pelo cultivo e 

identificação bioquímica, bem como por métodos moleculares. 

 

 

2.1.4 Vírus 

 

 

Os vírus são considerados agentes etiológicos primários, alterando a 

mucosa respiratória, a produção de citocinas e o funcionamento de células do 

sistema imune (BOSCH et al., 2013), predispondo a infecções secundárias por 

bactérias. As células da mucosa do trato respiratório podem ser alvos de desarranjo 

devido a replicação viral intracelular. A replicação, ainda, pode levar a lise celular, 

bem como a destruição destas por exaustão metabólica (BOSCH et al., 2013). A 

destruição da mucosa respiratória implica na exposição da fibronectina, induzindo a 

adesão (VAN DER FLIER et al., 1995). 

A infecção viral afeta a produção de citocinas e, consequentemente, a 

função de células imunes. O vírus Influenza, por exemplo, é capaz de diminuir a 

resposta neutrofílica devido a produção inadequada de quimioatrativos 

(SHAHANGIAN et al., 2009). Sun e  Metzger (2008) observaram a diminuição da 

susceptibilidade a infecções secundárias bacterianas após a inibição do IFN-γ, 

citocina produzida durante a infecção viral. 

Existem ao menos quatro espécies virais importantes para a patogenia das 

doenças respiratórias nos bovinos, sendo eles: Vírus da diarreia viral bovina (VDVB), 

Herpesvírus bovino-1 (HVBo-1), Vírus respiratório sincicial bovino (VRSB) e 
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Parainfluenza bovina tipo-3 (PIb-3), sendo o que o Influenza vírus D (IVD) foi 

recentemente associado aos quadros e está sendo melhor estudado. 

 

2.1.4.1 Vírus da diarreia viral bovina 

 

 

Vírus da diarreia viral bovina (VDVB) é um importante micro-organismo para 

prática da clínica de ruminantes. É agente causador de diarreia, problemas 

reprodutivos, doença das mucosas e problemas respiratórios. Pertence à Família 

Flaviviridae e ao Gênero Pestivirus, assim como o Vírus da Febre Suína Clássica e o 

Vírus da Doença das Fronteiras, grupo viral com reação antigênica cruzada. 

Apresenta formato oval e pleomórfico, diâmetro de aproximadamente 120 nm 

(Figura 2) (HIRSH; ZEE, 2003). É um RNA vírus, com fita única, linear, cuja partícula 

viral apresenta envelope lipídico circundando o capsídeo (RIDPATH, 2010). 

 

Figura 2 - Eletromicrografia demonstrando VDVB com formato oval e pleomórfico 

 

  Fonte: (http://www.texcell.fr/viralclearence.html) 

 

É classificado de acordo com o genótipo, ou seja, de acordo com as 

diferenças no genoma e com o biótipo (no caso, a capacidade de ocasionar efeito 

citopático nas células por eles infectadas), relacionado às diferenças nas 

características expressas (RIDPATH, 2010). Os genótipos mais importantes são o 

VDVB-1 e VDVB-2, embora VDVB-3 vem sendo descrito na literatura e ganhando 

importância paulatinamente. VDVB-1 é o mais comumente encontrado nos 

http://www.texcell.fr/viralclearence.html
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rebanhos, enquanto o VDVB-2 tem grande prevalência na América do Norte (OIE, 

2015). De acordo com o biótipo, VDVB pode ser classificado como citopático, ou não 

citopático (RIDPATH, 2003), estando, portanto, relacionados com a capacidade de 

provocar alterações estruturais e bioquímicas nas células infectadas. Por ser um 

RNA vírus, o VDVB é mais predisposto a sofrer alterações genéticas ocasionadas 

por mutações. Enquanto os genótipos e sub-genótipos são formados a partir de 

múltiplas inserções errôneas de bases nitrogenadas (mutações pontuais), a 

recombinação é responsável pela formação dos biótipos ( MEYERS et al., 1991; 

KÜMMERER et al., 2000). 

A transmissão deste vírus pode ocorrer por aerossóis e contato com animais 

infectados, especialmente os persistentemente infectados (PI), grupo considerado 

como o maior responsável pela transmissão do VDVB (RIDPATH, 2010). O primeiro 

sítio de colonização é a mucosa nasal e, pelos vasos linfáticos, o vírus é espalhado 

para outros tecidos, tais como reprodutivo, intestinal e respiratório. A infecção por 

VDVB tem características diferentes conforme o momento da exposição dos animais 

ao vírus. 

A infecção transplacentária é característica de fêmeas não imunizadas, 

expostas ao vírus (RADOSTITS, 2002). Em fêmeas expostas no primeiro terço da 

gestação, observam-se perda embrionária bem como morte fetal. Em rebanhos com 

muitas fêmeas apresentando exposição neste momento inicial da gestação, 

observa-se queda nas taxas de concepção. Fetos não imunocompetentes expostos 

ao vírus não citopatogênicos tornam-se persistentemente infectados e 

soronegativos. Entretanto, após a infecção por outros genótipos ou exposição 

vacinal, os animais podem tornar-se soropositivos (NETTLETON, 1995). Os animais 

PI são os que mais sucumbem a Doença das Mucosas, quando da superinfecção 

por biótipos homólogos ao vírus persistente. Geralmente ocorrem em animais de 

dois a seis anos de idade que apresentam diarreia profusa, em alguns momentos 

sanguinolenta, e erosões digestivas (BAKER, 1995). Em fêmeas expostas entre 100 

e 150 dias de gestação, observa-se nascimento de bezerros fracos, com 

malformações neurológicas e esqueléticas, tais como hidrocefalia e hipoplasia 

cerebelar (BAKER, 1995). Por fim, fêmeas infectadas ao final da gestação 

apresentam bezerros aparentemente saudáveis e que, por serem 

imunocompetentes, desenvolvem eficiente resposta imune, apresentando, portanto, 

anticorpos pré-colostrais (BROWNLIE; CLARKE; HOWARD, 1989). 
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Assim como os demais vírus envolvidos nas doenças respiratórias, VDVB 

pode ser causa primária do CRB (RIDPATH, 2010), embora as infecções 

secundárias sejam mais corriqueiras. O vírus é capaz de facilitar a infecção por 

outros micro-organismos devido a mecanismos como sinergismo e 

imunossupressão, os quais são ativados dependendo do micro-organismo presente 

(RIDPATH, 2010) 

O estudo da prevalência da diarreia viral bovina é amplamente realizado nos 

mais diversos países. No Brasil, observam-se prevalências que chegam a 85% 

(PIOVESAN et al., 2013). Na região sul do país, Quincozes et al. (2007) observaram 

prevalência de 66,32% no Rio Grande do Sul. Pasqualotto, Sehnem e Winck (2015) 

observaram prevalência de 28,5% em animais no Estado de Santa Catarina. Na 

região centro-oeste, Brito et al. (2010) relataram prevalência de 64% bovinos não 

vacinados em Goiás. Na região sudeste, Samara, Dias e Moreira (2004) observaram 

ocorrência de VDVB de 57,56% e 56,49% nas regiões sul do Estado de Minas 

Gerais e nordeste do Estado de São Paulo, respectivamente.  

O diagnóstico pode ser realizado por meio da detecção do antígeno, 

utilizando isolamento viral e ELISA, bem como detecção de anticorpos por ELISA e 

vírusneutralização (OIE, 2015). 

A vírusneutralização (VN) é considerada a técnica padrão para detecção de 

anticorpos anti-VDVB. É sensível e específica, laboriosa e necessita de laboratórios 

e laboratoristas capacitados para trabalho com cultivo celular. Para esta técnica, é 

importante o uso de um vírus com características antigênicas similares ao presente 

na população a ser testada (SANDVIK, 1999). Baseia-se na observação da inibição 

da capacidade do vírus em infectar as células e nelas, provocar efeito citopático. A 

estirpe viral frequentemente utilizada é a VDVB-1 NADL, embora seja possível o uso 

de outras estirpes como Oregon C24V (FULTON et al., 2005). 

 

 

2.1.4.2 Herpesvirus bovino tipo-1  

 

 

Herpesvírus bovino tipo 1 (HVBo-1), isolado pela primeira vez nos Estados 

Unidos (MADIN; YORK; MCKERCHER, 1956) é o agente etiológico de três 

importantes enfermidades dos bovinos: rinotraqueíte infecciosa bovina, vulvovaginite 
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pustular infecciosa e balanopostite infecciosa. Pertence ao Gênero Varicellovirus, 

Família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, e Ordem Herpesvirales (ICTV, 

2014). É um vírus de DNA dupla fita, classificado em subtipos 1.1, 1.2a e 1.2b (com 

reatividade sorológica cruzada) de acordo com as características genotípicas e 

antigênicas (METZLER et al., 1985), estando relacionados às duas enfermidades 

anteriormente descritas. O subtipo 1.1 é o mais prevalente no Brasil, quando da 

presença de problemas respiratórios (D’ARCE et al., 2002). A morfologia deste 

herpesvirus depende da integridade do envelope vírico (estrutura lipídica derivada 

de membrana plasmática) (Figura 3), interferindo, também, no diâmetro da partícula 

viral, a qual varia entre 120-300 nm de diâmetro. Enquanto as partículas virais com o 

envelope íntegro apresentam morfologia quase esférica, àquelas com envelope 

rompido apresentam formado de “ovo frito” (ROIZMAN; PELLETT, 2001). 

 

Figura 3 - Componentes estruturais da partícula viral dos herpesvirus. Comparação entre micro-
eletrofotografia (à esquerda) e desenho esquemático (à direita) 

 

Fonte: (METTENLEITER, 2003), adaptado. 

 

 

A principal característica desta ordem é a capacidade de levar a infecções 

latentes. Em situações de estresse, tais como transporte, lactação, parto e 

administração exógena de corticoides, ocorre a reativação da infecção, e 

consequente transmissão do vírus. A infecção latente está relacionada a presença 

do DNA viral no gânglios paravertebrais e trigêmeo, após disseminação viral pelo 

transporte neuronal pelos axônios (ACKERMANN; WYLER, 1984). Os animais 

tornam-se portadores inaparentes, havendo eliminação viral esporádica, 
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contribuindo para a permanência e disseminação do vírus no rebanho (MÉDICI; 

ALFIERI; ALFIERI, 2000).  

 HVBo-1 pode ser transmitida através de aerossóis, contato direto ou indireto 

com secreções ocular, genital ou naso-faringeal, bem como por monta natural ou 

inseminação artificial, dado a eliminação do vírus pelo sêmen. Dentre as 

manifestações clínicas verificadas na presença de vulvovaginite pustular infecciosa, 

destacam-se vulva hiperêmica e edemaciada, presença de vesículas presentes na 

mucosa vaginal e abortamentos (FRANCO; ROEHE, 2007). Os animais jovens são 

os mais frequentemente acometidos pela IBR, apresentando sinais clínicos 

inespecíficos tais como febre, inapetência e depressão, além de secreção nasal 

mucopurulenta. Após a multiplicação do vírus na mucosa nasal, o tecido torna-se 

hiperêmico, com posterior presença de pústulas locais, de difícil observação, 

podendo evoluir para presença de grandes áreas hemorrágicas (OLIVEIRA, 2011). É 

comum a presença de infecção secundária por outros vírus como o VDVB e as 

bactérias citadas anteriormente. 

O estudo da prevalência de herpesvirus bovino tipo 1 é realizado 

continuamente no Brasil, principalmente para a investigação de enfermidades 

reprodutivas presentes nos rebanhos. O país apresenta prevalências entre 41,9% e 

92,95% (MÉDICI et al., 2000; POLETTO et al., 2004). Em outros países, a 

prevalência do HVBo-1 também é alta. Na Bélgica, Boelaert et al. (2000) observaram 

67% de animais positivos. Na América do Sul, Guarino et al. (2008) e Carbonero et 

al. (2011) relataram 37% e 43,2% de prevalência no Uruguai e Equador, 

respectivamente. Na Índia, Nandi et al. (2011) observaram 39,2%. Por fim, 48,28% 

dos animais apresentaram anticorpos para HVBo-1 na Zâmbia (MWEENE et al., 

2003). 

O diagnóstico da infecção pode ser realizado por meio da detecção do 

antígeno, por isolamento viral e detecção do ácido nucleico (Real Time PCR) e do 

anticorpo, por testes sorológicos, como ELISA e vírus neutralização. Estes, por sua 

vez, são amplamente utilizados já que, dado a latência viral característica da 

infecção, a presença de animais soropositivos indica status de infecção (OIE, 2010). 
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2.1.4.3 Vírus respiratório sincicial bovino 

 

 

O vírus Respiratório Sincicial Bovino (VRSB) pertence a ordem 

Mononegavirales, família Paramyxoviridae e gênero Pneumovirus (ICTV, 2014). É 

envelopado e apresenta RNA de fita simples negativa. Possui duas importantes 

determinantes para o início da infecção, proteínas: F e G (Figura 4).. Enquanto a 

proteína F promove a formação de sincícios através da fusão entre as células, 

permitindo a propagação viral, a proteína G é responsável pela adesão às células do 

hospedeiro e, devido a recorrentes mutações na região que codifica a proteína G, 

leva ao aparecimento de quasispécie (GERSHWIN, 2007). 

 

Figura 4 - Morfologia do Vírus Respiratório Sincicial Bovino 

 

Fonte: (VALARCHER; TAYLOR, 2007), adaptado 

 

 

 

Pertencente ao mesmo gênero que o Vírus Respiratório Sincicial Humano, o 

VRSB é um dos mais importantes agentes relacionados ao complexo respiratório 

bovino. Foi isolado e identificado pela primeira vez em 1970 na Suíça (PACCAUD; 

JACQUIER, 1970). Com maior susceptibilidade dos animais mais jovens 

(SARMIENTO-SILVA; NAKAMURA-LOPEZ; VAUGHAN, 2012), relatam-se índices 

de mortalidade entre 2% e 20% ao redor do planeta (GERSHWIN, 2007).  

As manifestações clínicas em animais adultos são mais leves que em 

bezerros. A infecção se caracteriza por sinais comuns a problemas respiratórios por 



48 

outros agentes, tais como, depressão, tosse, anorexia, taquipneia e temperatura 

acima de 40º C. À necropsia, observam-se áreas de consolidação pulmonar e 

enfisema nos casos mais severos (GERSHWIN, 2007). Em parte dos animais 

acometidos, é possível detectar respiração abdominal, além de ruídos pulmonares 

anormais (RADOSTITS; BLOOD; GAY, 2002). 

A transmissão pode ocorrer via aerossol, introdução de animais infectados 

em rebanhos livres da doença, além de higiene inadequada. Relata-se que o uso de 

um único calçado durante a visita em diferentes propriedades, pode transmitir o vírus 

entre os rebanhos (OHLSON et al., 2010). Outros fatores de risco associados à 

infecção tais como idade, presença de animais silvestres e altitude em que a 

propriedade está localizada ( SOLÍS-CALDERÓN et al., 2007; OHLSON et al., 2010; 

SAA et al., 2012). Embora a principal fonte de infecção sejam os bovinos, infecções 

experimentais em ovinos destacam esta espécie como uma possível e importante 

fonte (MASOT et al., 2000), principalmente na existência de produção consorciada 

de bovinos com esta espécie. 

Embora existam trabalhos que relatem animais com infecção confirmada por 

VRSB (DRIEMEIER et al., 1997), somente um trabalho descreve a ocorrência de 

anticorpos contra VRSB, no Brasil. Ao estudar três propriedades no Estado de São 

Paulo, Affonso et al. (2011) observaram prevalências entre 46% e 84%, indicando 

uma possível importância deste vírus nos problemas respiratórios no estado.  

Fora do país, entretanto, a ocorrência de anticorpos contra o vírus é 

largamente estudada. No continente americano, estudos foram conduzidos no 

México e no Equador, indicando a importância deste vírus nesses países. No 

México, Solís-Calderón et al. (2007) e Figueroa-Chávez et al. (2012) obtiveram 

ocorrência de 51% e 91%, respectivamente. Já no Equador, 80,48% dos animais do 

estudo de Saa et al. (2012) apresentaram anticorpos contra o VRSB. No continente 

europeu, Dinamarca, Estônia e Bélgica também conduziram estudos de prevalência 

e observaram positividade em 54%, 49% e 20% dos animais estudados 

(UTTENTHAL et al., 2000; RAAPERI et al., 2010; PARDON et al., 2011). 

O diagnóstico da infecção pode ser realizado por meio da detecção do 

antígeno, por isolamento viral células MDBK (DRIEMEIER et al., 1997) e detecção 

do ácido nucleico (Real Time PCR) e/ou por detecção do anticorpo, por testes 

sorológicos, como ELISA e vírus neutralização. 
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2.1.4.4 Vírus Parainfluenza bovina tipo-3 

 

  

 Parainfluenza bovina tipo-3 (PIb-3) pertence à ordem Mononegavirales e 

família Paramyxoviridae (ICTV, 2014), estando genética e antigenicamente 

relacionado ao Parainfluenza humano tipo-3, bem como o vírus Sendai, encontrados 

em ratos (MURPHY et al., 1999).  Apresenta genoma composto por RNA fita simples 

não segmentada, o qual codifica sete proteínas, com destaque para algumas 

proteínas de envelope, tais como Hemaglutinina-neuroaminidase (HN) e proteína de 

fusão (F), as quais estão envolvidas na ligação aos receptores e hemaglutinação de 

hemácias e na penetração às células do hospedeiro, respectivamente (ELLIS, 2010). 

São pleomórficos e envelopados, com diâmetro de 150 a 200ŋm e classificados em 

três sorotipos - A, B e C- de acordo com análises filogenéticas (NEILL; RIDPATH; 

VALAYUDHAN, 2015). 

O primeiro isolamento ocorreu em 1959 nos Estados Unidos da América, 

após estudo com amostras de descarga nasal de bovinos diagnosticados com “febre 

dos transportes” ou “shipping fever” (REISINGER; HEDDLESTON; MANTHEI, 1959). 

No Brasil, existem somente dois relatos sobre o isolamento deste vírus, sendo o 

primeiro em amostras de pulmão bovino (CANDEIAS; SUGAY; RIBEIRO, 1971) em 

São Paulo, e o segundo, em amostras de secreção nasal no Rio Grande do Sul 

(GONÇALVES et al., 2003). 

A transmissão ocorre por inalação da partícula viral, a qual apresenta 

tropismo por células que possuem alta concentração de ácido siálico, (células 

traqueais e ciliadas brônquicas, células bronquiolares e pneumócitos tipo I e II), 

substrato para a atividade da neuroaminidase (ELLIS, 2010). Estudos indicam que 

após a ligação com ácido siálico, o complexo HN interage com a proteína F, 

resultando em fusão entre o envelope viral e a membrana celular do hospedeiro, 

permitindo a entrada do material genético viral (KARRON; COLLINS, 2007). Como 

consequência, ocorre a replicação viral, a qual resulta na redução da camada 

epitelial, perda de cílios, descamação de células superficiais e formação de sincícios 

(CAMPBELL et al., 1969), modificações que elevam a probabilidade de infecções 

bacterianas secundárias. 
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Animais com Parainfluenza bovina tipo 3 apresentam desde infecções 

assintomáticas a severas pneumonias. Embora a literatura destaque a dificuldade 

em se determinar o patógeno responsável pela infecção somente pela observação 

dos sinais clínicos, Allan et al. (1978) referem que a tosse seca é o primeiro sinal 

clínico observado em surtos de pneumonia pelo vírus, além de aumento da 

temperatura corporal. Destaca-se, ainda, a presença de descarga nasal 

mucopurulenta e inapetência (ELLIS, 2010), além de taquipneia, febre e 

lacrimejamento. Os animais acometidos apresentam lesões pulmonares, tais como 

atelectasia e consolidação, principalmente em lobos craniais, áreas avermelhadas e 

até exsudato mucopurulento observado ao corte (BRYSON et al., 1999). Radostits, 

Blood e Gay (2002), ainda, referem que a infecção por este vírus diminui o clearence 

de P. multocida no pulmão, sendo uma forte evidência que confirma que a presença 

deste vírus predispõe a infecções bacterianas secundárias. 

Anticorpos contra Parainfluenza Bovina Tipo 3 já foram detectados em 

diversos países. Na Nigéria, observou-se 51,73% de animais positivos (IBU et al., 

2005). Já no México, o levantamento sorológico realizado por Solís-Calderón  et al. 

(2007) detectou 85,6% de positividade. Em território belga, no estudo para detectar a 

prevalência dos principais patógenos respiratórios em bezerros, conduzido por 

Pardib et al. (2011), detectou-se anticorpos contra o Parainfluenza bovino tipo 3 em 

53,3% dos rebanhos estudados. Com o objetivo de estimar a soroprevalência do 

virus em rebanhos do Irã, Ezzi et al. (2013) detectaram 77,02% de positividade. 

 No Brasil, são poucos os trabalhos que avaliaram a prevalência de 

anticorpos contra Parainfluenza Bovina tipo 3. O primeiro estudo foi realizado no 

Estado de São Paulo, onde houve detecção de 36,71% de amostras positivas 

(CANDEIAS; RIBEIRO, 1968). No Estado da Bahia, Sardi et al. (2002) detectaram 

68,5% de animais reagentes por meio da técnica de inibição da hemaglutinação. 

Ainda, foi detectado em ovinos, no estudo conduzido no Estado de São Paulo por 

Gonçalves et al. (2009). 

O diagnóstico pode ser realizado por meio de testes indiretos, tais como 

virusneutralização, Ensaio Imunoenzimático (ELISA) e teste de inibição da 

hemaglutinação além de testes para detecção do antígeno, tais como isolamento 
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viral e ensaios moleculares (FLORES, 2007), somado a observação dos sinais 

clínicos. 

 

 

2.1.4.5 Influenza vírus D 

 

 

O Influenza vírus pertence a família Orthomyxoviridae (ICTV, 2014) que 

apresenta uma única fita de RNA sentido negativo.  É reconhecidamente dividido em 

3 gêneros: Influenzavirus A, que é relacionado a infecção de mamíferos, 

Influenzavirus B  e Influenzavirus C, os quais apesar de muito específicos para seres 

humanos (KATAGIRI; OHIZUMI; HOMMA, 1983), já foram isolados a partir de 

amostras suínas (GUO et al., 1983). Recentemente, um vírus com 50% de 

homologia com o Influenza C humano foi isolado de suínos, (HAUSE et al., 2013) e 

bovinos (COLLIN et al., 2015), sendo inicialmente denominados como 

C/swine/Oklahoma/1334/2011 (C/OK). Após análises filogenéticas e sorológicas, 

foram classificados em um novo gênero, o Influenza vírus D (IVD).  

Estudos recentes reforçam a hipótese de que os bovinos seriam os 

reservatórios naturais destes vírus. Hause et al. (2013) verificaram que 9,5% dos 

suínos estudados apresentavam títulos de anticorpos contra C/OK detectáveis. Já 

Hause et al. (2014) relatam que somente 1,3% dos soros humanos estudados 

apresentaram títulos detectáveis. Esses resultados indicariam que nem suínos e 

nem humanos seriam os reservatórios naturais deste vírus. Em bovinos, este vírus já 

foi detectado em bovinos na Itália, (CHIAPPONI et al., 2016), França (DUCATEZ; 

PELLETIER; MEYER, 2015) e Estados Unidos (HAUSE et al., 2013; FERGUSON et 

al., 2015). No estudo  conduzido por  MITRA  et al. (2016 no prelo)1, obteve-se uma 

tendência de associação entre a emergência do IVD e as doenças respiratórias 

bovinas. Evidência sorológica da exposição de pequenos ruminantes ao IVD foi 

observada por Quast et al. (2015), sendo 5.2% em ovinos e 8,8% em caprinos  

estudados nos Estados Unidos e Canadá. 

                                                             
1
 MITRA, N.; CERNICCHIARO, N.; TORRES, S.; LI, F.; HAUSE, B. M. Metagenomic characterization 

of the virome associated with bovine respiratory disease in feedlot cattle identified novel viruses and 
suggests an etiologic role for influenza D virus. Journal of General Virology, 5 maio 2016. Disponível 
em: <http://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/jgv.0.000492.v1>. Acesso em: 
02 ago. 2014. no prelo. 
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Pouco é sabido sobre a patogênese deste vírus nos bovinos. No estudo 

conduzido por Ferguson et al. (2016), observou-se que o IDV é responsável por uma 

doença respiratória mediana, que leva a infiltração de linfócitos no epitélio traqueal e 

que pode ser transmitido por contato direto. Outros estudos são necessário a fim de 

se melhor caracterizar a infecção respiratória pelo IDV. 

Diante do exposto, têm-se bem estabelecido que a broncopneumonia é uma 

enfermidade respiratória de importância clínica e econômica para a produção de 

bovinos, acometendo animais de todas as idades, principalmente os mais jovens. 

Além de serem poucos os estudos brasileiros que avaliam as características 

microbiológicas do sistema respiratório de bovinos acometidos por problemas nesta 

sistema (GONÇALVES, 1987; BARROS et al., 1994; BENESI et al., 2013; DE 

OLIVEIRA et al., 2016) e da dificuldade de determinar o agente etiológico somente 

pelas manifestações clínicas, não existem trabalhos que avaliam essa problemática 

dentro de assentamentos brasileiros.   
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OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

  

O objetivo geral deste trabalho foi determinar a prevalência de M. bovis, M. 

díspar, M. mycoides subsp. mycoides SC, P. multocida, M. haemolytica, 

Parainfluenza Bovino tipo-3 (PIb-3) e Influenza vírus D (IVD) e a prevalência de 

anticorpos contra Vírus da Diarreia Viral Bovina (VDVB), Herpesvírus tipo -1 (HVBo-

1) e o Vírus Respiratório Sincicial Bovino (VRSB) em bezerros sadios e com 

broncopneumonia criados nos assentamentos de Caiuá, Presidente Epitácio e 

Mirante de Paranapanema - SP. Além disso, objetivou-se avaliar a associação 

destes micro-organismos com a presença da broncopneumonia e dos sinais e 

sintomas apresentados pelos animais durante a avaliação física.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar por meio de isolamento e identificação bioquímica a presença 

de P. multocida e M. haemolytica em bezerros sadios e com broncopneumonia 

criados nos assentamentos de Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante de 

Paranapanema - SP. 

 Avaliar por meio de isolamento, identificação bioquímica e PCR 

convencional a presença de M. díspar, M. bovis e M. mycoides subsp. myocoides 

SC  em bezerros sadios e com broncopneumonia criados nos assentamentos de 

Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante de Paranapanema - SP. 

 Avaliar por meio de PCR em Tempo Real (qPCR) a presença de 

Parainfluenza Bovina tipo-3 e Influenza vírus D em bezerros sadios e com 

broncopneumonia criados nos assentamentos de Caiuá, Presidente Epitácio e 

Mirante de Paranapanema - SP. 
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 Avaliar por meio de vírus neutralização a presença de anticorpos contra 

Vírus da Diarreia Viral Bovina (VDVB), Herpesvirus Bovino tipo 1(HVBo-1) e Vírus 

Respiratório Sincicial Bovino (VRSB) em bezerros sadios e com broncopneumonia 

criados nos assentamentos de Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante de 

Paranapanema - SP. 

 Relacionar os perfis de saúde (sadio e com broncopneumonia) obtidos 

por meio de exame físico dos bezerros com os achados microbiológicos e 

sorológicos.  

 Relacionar os sinais e sintomas apresentados pelos bezerros durante o 

exame físico com os dados obtidos nos isolamentos e identificações bioquímicas, 

nas PCRs  e nas vírus-neutralizações.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 AREA DE ESTUDO 

 

 

O estado de São Paulo fica localizado na região sudeste do Brasil. É 

composto por 645 municípios e uma área total de 248.222.362 Km2. A população 

bovina deste estado é de aproximadamente 10.126.223 animais, dos quais 

1.287.509 são bovinos leiteiros (IBGE, 2014). 

O Pontal do Paranapanema está localizado no extremo oeste do estado de 

São Paulo, possuindo 32 municípios (Figura 5). A Fundação Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo (ITESP) atende 95 assentamentos localizados em 13 

municípios. O presente estudo foi realizado nos municípios de Caiuá (249 

produtores), Presidente Epitácio (256 produtores) e Mirante do Paranapanema (632 

produtores), totalizando aproximadamente 1.137 produtores de leite (ITESP, 2010-

2011).  As propriedades são caracterizadas apresentarem até 10 hectares, com 

criação semi-intensiva composta por 01 a 200 animais, que recebem pastagem 

como alimentação durante todo o ano.  

 
 

Figura 5 - Caracterização da área de estudo  

 

Fonte: (vivapontal.wordpress.com; cátedra,editoraunesp.com.br), modificado  
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4.2 AMOSTRAGEM 

 

 

O estudo foi realizado entre Agosto de 2014 a fevereiro de 2015 nos 

municípios de Caiuá, Presidente Epitácio e Mirante do Paranapanema, extremo 

oeste do estado de São Paulo. Com o objetivo de se determinar o número de 

animas a serem estudados, foi realizado um desenho amostra em dois estágios, 

sendo o primeiro relacionado ao número de propriedades que foram visitadas e o 

segundo, ao número de animais amostrados em cada propriedade, com utilização 

da ferramenta EpiTools: Epidemiological Calculator (SERGEANT; ESG, 2015).  Para 

o cálculo, definiu-se como parâmetros de desempenho dos testes diagnósticos a 

serem utilizados: sensibilidade e especificidade de no mínimo 80%.  Assumiu-se, em 

animais e nas propriedades, prevalência esperada de 50% e 10%, respectivamente, 

com nível de confiança de 95%. Desta maneira, foram visitadas quarenta e duas 

propriedades distribuídas proporcionalmente nas regiões, com a coleta de amostras 

provenientes de quatro animais em cada totalizando 168 animais a serem 

estudados.  

A tabela 1 apresenta o número de propriedades visitadas em cada 

município, bem como o total de amostras coletadas. Mirante de Paranapanema foi o 

município com maior número de propriedades visitadas e de amostras coletadas. 

 
Tabela 1 - Distribuição de amostras coletadas e de propriedades visitadas nos assentamentos dos  

municípios de Caiuá, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 
Municípios Número de Propriedades 

N(%) 
Número de amostras 

 
N(%) 

Caiuá 06 (14,3) 22 (13,9) 
Presidente Epitácio 13 (54,8) 50 (54,5) 
M. de Paranapanema 23 (30,9) 86 (31,6) 
Total 42 (100,0) 158 (100,0) 

Fonte: Gaeta, N.C. (2016) 
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4.3 EXAME FÍSICO 

 

 

A fim de classificar os animais em sadios e doentes, foram utilizados os 

métodos descritos por Rosenberger (1993) para avaliação do estado geral, 

parâmetros vitais, grau de hidratação, coloração de mucosas aparentes e para o 

exame específico do sistema respiratório, com posterior compilação dos dados em 

ficha clínica (Anexo C). 

 

 

4.4 AMOSTRAS 

 

 

4.4.1 Soro 

 

 

As amostras foram obtidas por venipunção da veia jugular externa, com 

coleta de 8mL de sangue utilizando sistema a vácuo (BD vacutainer® seco). Os 

tubos foram centrifugados a 600 x g durante quinze minutos para obtenção do soro, 

os quais foram acondicionados em microtubos (Eppendorf®) e congelados até o 

momento da análise. 

 

 

 

 4.4.2 Lavado Traqueobrônquico 

 

 

Com o animal em estação, foi realizada a tricotomia da região do terço 

médio da traqueia, e posterior antissepsia, utilizando álcool 70º, clorexidine e 

iodopovidona. Em seguida, uma sonda do tipo Intracath® (BD, USA) foi introduzida 

por traqueocentese até a região brônquica. Foram instilados 20 mL-40 mL de 

solução fisiológica 0,9% estéril (Fresenius Kabi, São Paulo, Brasil), com posterior 
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aspiração do lavado, resultando em 2 a 5 mL de fluido aspirado. As amostras foram 

divididas em três alíquotas: 

 A primeira, adicionada em criotubos contendo 500 µL de meio de 

transporte para micoplasmas (Anexo A) e 500 µL de crioprotetor (glicerol), com 

acondicionamento em nitrogênio líquido até o momento do processamento no 

Laboratório de Micoplasmas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo; 

 A segunda, adicionada em tubos de ensaio contendo caldo BHI (BD 

DifcoTM, USA) para cultivo bacteriano, acondicionada sob refrigeração até o 

momento do processamento no Laboratório de Bacteriologia Geral o Instituto 

Biológico de São Paulo; 

 A terceira, aliquotada em criotubo seco e acondicionada em nitrogênio 

líquido até o momento do processamento no Laboratório de Virologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

 

4.5 PROCESSAMENTO LABORATORIAL 

 

 

4.5.1 Cultura e identificação de bactérias aeróbias 

 

 

As amostras de lavado traqueobrônquico aliquotadas em meio BHI (Brain 

Heart Infusion, Himedia®), foram incubadas em estufa a 35 ± 2ºC por 24 horas. Em 

seguida, 10 µL foram plaqueados em meio Ágar sangue e incubados em aerofilia a 

37ºC por 48 horas.  Após a observação das placas, as colônias foram caracterizadas 

por sua morfologia, cor, odor e presença de hemólise. Fez-se a prova da catalase e 

a coloração de Gram com o objetivo de classificá-las e dar seguimento a 

identificação. 

As bactérias classificadas como bacilos ou cocobacilos Gram positivas foram 

plaqueadas em meio Triple Sugar Iron – TSI (Himedia®), incubadas em aerofilia a 

37ºC por 24 horas e realizou-se o teste da oxidase. Com os resultados, outros testes 

para confirmação da espécie foram realizadas, com o auxílio dos protocolos 
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descritos por Koneman et al. (2008). Bactérias coco Gram positivas e catalase 

positivas foram classificadas como Staphylococcus sp.. A espécie foi determinada 

pelas provas de fermentação de manitol (Himedia®), sensibilidade a Polimixina B 

(DME®), ambas as placas incubadas em aerofilia a 37ºC por 24 horas e a prova da 

coagulase (Laborclin®). Já as bactérias coco Gram positivas e catalase negativas 

foram classificadas como Streptococcus sp e a determinação da espécie não foi 

realizada.  

Bactérias Gram negativas foram plaqueadas em meio EMB Levine 

(Himedia®) e em meio Triple Sugar Iron – TSI (Himedia®), ambas incubadas em 

aerofilia a 37ºC por 24 horas.  A prova da oxidase também foi realizada. Com os 

primeiros resultados, provas bioquímicas foram conduzidas, até obter a identificação 

da espécie (KONEMAN; ALLEN; JANDA, 2008). 

Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica são espécies importantes 

na etiologia das doenças respiratórias de bovinos. Características como morfologia 

colonial, coloração de Gram, crescimento em ágar EMB Levine e as provas da 

oxidase e catalase são importantes para determinação presuntiva destas espécies 

(Quadro 1) 

Quadro 1 - Características presuntivas para determinação de Pasteurella multocida e Mannheimia 
haemolytica 

Espécie Colônia Color. Gram Cesc. EMB 
Levine 

Oxidase Catalase 

P. multocida 
 

Redondas 
acinzentadas s/ 
hemólise 

CB negativo  Ausente Positiva Positiva 

M. haemolytica 
 
 
 

Redondas 
acinzentadas c/ 
hemólise 

CB negativo Presente     Positiva Positiva 

      Fonte: Quinn et al. (2005)           

 

 

4.5.2 Detecção de micoplasmas 

 

 

4.5.2.1 Cultivo e isolamento 
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Foi utilizado o meio SP4 (TRULLY, 1995) (Anexo B) com pH variando entre 

7,4 a 7,6. Foram utilizadas placas contendo 5 mL do meio sólido e tubos de ensaio 

contendo 2 mL do meio líquido. Depois de descongeladas, alíquotas de 25 µL de 

cada amostra foram plaqueadas em meio sólido (Figura 1) e 100 µL adicionados em 

meio líquido. A fim de eliminar vieses como a grande quantidade de células do trato 

respiratório, as quais dificultam a leitura das placas, e a possibilidade de crescimento 

de bactérias contaminantes, que podem impedir o crescimento dos micoplasmas, as 

amostras foram filtradas utilizando filtro estéril para seringa Nylon 30 mm 0,45 µm 

(JetBiofil, Shangai, China) (Figura 2). As placas e os tubos foram encubados em 

estufa em aerofilia à 37ºC com acompanhamento diário durante 15 dias.  

Durante a leitura das placas em microscópio atentou-se para a mudança de 

coloração do indicador de pH do meio líquido (vermelho de fenol) e para busca por 

colônias com aspecto de “ovo frito”, em meio sólido. Os isolados foram obtidos a 

partir de dois repiques consecutivos de colônias isoladas e a identificação da 

espécie realizada por PCR convencional. 

 

4.5.2.2 Extração de DNA 

 

 

O material genético foi obtido por meio do método de extração por fervura 

descrita por Fan et al. (1995). Utilizou-se 1 mL das amostras de lavado traqueal, o 

qual foi centrifugado a 220 x g por 10 minutos em centrífuga refrigerada (Boeco, 

Hamburgo, Alemanha). O sobrenadante foi descartado e o sedimento lavado duas 

vezes com 200 µL de PBS (2,6 mM NaH2PO4, 7,4 mM NaHPO4, 10 mM NaCl, pH 

7,2), e centrifugações a 220 x g por 5 minutos. Após a segunda lavagem, o 

sedimento obtido foi ressuspendido em 20µL do mesmo tempão e colocado em 

banho-maria seco (Nova Instruments, Piracicaba, Brasil) à 100ºC por 10 minutos e 

imediatamente após, em gelo por 5 minutos. Em seguida, centrifugou-se a 220 x g 

por 10 minutos e o sobrenadante acondicionado em microtubos de 0,6 mL (Quiagen, 

Limburgo, Países Baixos) à -4ºC até o momento do processamento. 
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4.5.2.3 Reação em Cadeia da Polimerase Convencional 

 

 

4.5.2.3.1 PCR para determinação da classe Mollicutes 

 

 

A PCR para determinação da classe Mollicutes, também denominada PCR 

“genérica” tem como iniciadores, primers complementares a sequência de 

oligonucleotídeos do gene 16S do RNA ribossômico dos gêneros pertencentes à 

Classe Mollicutes, descrito por Van Kuppeveld et al. (1992) (Quadro 2). A PCR 

genérica foi realizada em todas as amostras e isolados, como método de triagem. 

Quadro 2 - Oligonucleotídeos iniciadores específicos para detecção de bactérias da   Classe 
Mollicutes, sequências e tamanho do produto amplificado 

Iniciadores Sequências Produto 

MGSO 
 

5´-TGC ACC ATC TGT CAC TCT GTT AAC CTC-3´ 

270pb 
GPO3 

 
5’-GGG AGC AAA CAG GAT TAG ATA CCC T-3’ 

Fonte: Van Kuppeveld et al. (1992). 

 

A reação foi elaborada para um volume final de 50 µL, constituída por: 5,0 

µL de tampão para PCR (KCl 500 mM, Tris 200 mM em pH 8,4); 2,0 µL MgCl2 (50 

mM); 8 µL de solução de desoxiribonucleotídeos (1,0 mM); 0,8 µL de cada 

oligonucleotídeo iniciador (50 pmol), 0,2 µL de Ampli Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen™) e 2 µL de DNA cromossomal. O ciclo de amplificação foi estabelecido 

por Van Kuppeveld et al. (1992) e é descrito por: 1 ciclo por 5 minutos à 94ºC; 34 

ciclos à 94ºC por 30 segundos, 57,7ºC por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos e 1 

ciclo final a 72ºC por 10 minutos. O material amplificado foi acondicionado à 4ºC até 

o momento da eletroforese. 

 

 

4.5.2.3.2 PCR específico para Mycoplasma bovis 

 

 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados são complementares a sequência 

do gene 16S do RNA ribossômico da espécie Mycoplasma bovis, descrito por 
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González et al. (1995) (Quadro 3). A PCR específica para esta espécie foi realizada 

somente nas amostras positivas na PCR genérica. 

Quadro 3 - Oligonucleotídeos iniciadores específicos para detecção de bactérias da espécie M. bovis, 
sequências e tamanho do produto amplificado 

 
Iniciadores Sequências Produto 

MBoF 5’-CCT TTT AGA TTG GGA TAG CGG ATG-3’ 
 

360 pb 

MBoR 
5’-CCG TCA AGG TAG CAT CAT TCC CTAT-3’ 

 
 

Fonte: (GONZÁLEZ et al., 1995) 

A reação foi preparada para um volume final de 50 µL: 5 µL de tampão para 

PCR (KCl 500 mM, Tris 200 mM em pH 8,4); 1,5 µL MgCl2 (50 mM); 1 µL de solução 

de desoxiribonucleotídeos (1,0 mM); 1,0 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 

pmol), 0,4 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (Invitrogen™), 35,1 µL água livre de 

DNAse estéril e 6 µL de DNA cromossomal.O ciclo de amplificação foi estabelecido 

por Marques et al. (2008) e é descrito por: 1 ciclo por 5 minutos à 94ºC; 35 ciclos à 

94ºC por 45 segundos, 55,0ºC por 1 minuto e 72ºC por 2 minutos e 1 ciclo final à 

72ºC por 5 minutos. O material amplificado foi acondicionado à 4ºC até o momento 

da eletroforese. 

4.5.2.3.3 PCR específico para Mycoplasma díspar 

 

 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados são complementares a sequência 

do gene 16S do RNA ribossômico da espécie Mycoplasma díspar, descrito por 

Marques et al. (2007) (Quadro 4). A PCR específica para esta espécie foi realizada 

somente nas amostras positivas na PCR genérica. 

 

Quadro 4 - Oligonucleotídeos iniciadores específicos para detecção de bactérias da espécie M. dispar, 
sequências e tamanho do produto amplificado 

 
Iniciadores Sequências Produto 

MDF 5’-TTA AAG CTC CAC CAA AAA-3’ 

433 pb 

MDR 5’-GTA TCT AAA GCG GAC TAA A-3’ 
 

Fonte: Marques et al. (2008) 
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A reação foi preparada para um volume final de 50 µL: 5 µL de tampão para 

PCR (KCl 500 mM, Tris 200 mM em pH 8,4); 2,0 µL MgCl2 (50 mM); 1 µL de solução 

de desoxiribonucleotídeos (1,0 mM); 1,0 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 

pmol), 0,4 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (Invitrogen™), 38,6 µL de água livre de 

DNAse estéril e 1 µL de DNA cromossomal.O ciclo de amplificação foi estabelecido 

por Marques et al. (2007b) e é descrito por: 1 ciclo por 5 minutos à 94ºC; 35 ciclos à 

94ºC por 1 minuto, 53,6ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 minuto e 1 ciclo final à 72ºC por 

5 minutos. O material amplificado foi acondicionado à 4ºC até o momento da 

eletroforese. 

 

 

4.5.2.3.4 PCR específico para Micoplasma mycoides subsp. mycoides SC 

 

 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados são complementares a sequência 

do gene 16S do RNA ribossômico da espécie Micoplasma mycoides subsp. 

mycoides SC, descrito por Dedieu (1994) (Quadro 5). A PCR específica para esta 

espécie foi realizada somente nas amostras positivas na PCR genérica. 

Quadro 5 - Oligonucleotídeos iniciadores específicos para detecção de bactérias da espécie M. 
mycoides subsp. mycoides SC, sequências e tamanho do produto amplificado 

 
Iniciadores Sequências Produto 

MSC1 
 

5’-ATA CTT CTG TTG TAG TAA TAT G-3’ 
 270pb 

MSC2 5’-CTG ATT ATG ATG ACA GTG GTC A-3’ 

Fonte: Dedieu (1994). 
 

A reação foi preparada para um volume final de 50 µL: 5,0 µL de tampão 

para PCR (KCl 500 mM, Tris 200 mM em pH 8,4); 1,5 µL MgCl2 (50 mM); 1,0 µL de 

solução de desoxiribonucleotídeos (1,0 mM); 1,0 µL de cada oligonucleotídeo 

iniciador (50 pmol), 0,2 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (Invitrogen™) e 2,0 µL de 

DNA cromossomal. O ciclo de amplificação foi estabelecido por Dedieu et al. (1994) 

e é descrito por: 40 ciclos à 92ºC por 1 minuto, 53,0ºC por 1 minuto e 72ºC por 2 
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minuto e 1 ciclo final a 72ºC por 5 minutos. O material amplificado foi acondicionado 

à 4ºC até o momento da eletroforese. 

 

 

4.5.2.4 Eletroforese em gel de agarose 

 

 

Os amplificados obtidos pela PCR foram separados por eletroforese em gel 

de agarose 1,0%, com 0,5 µg/mL de brometo de etídeo, utilizando tampão tris-

acetato-EDTA (TAE) e marcador de peso molecular de 100pb DNA Ladder 

(Invitrogen™). A visualização dos produtos foi realizada sob luz ultravioleta por meio 

do Transiluminador Vilber Lourmat®.  

 

 

4.5.2.5 Cepas de Referência 

 

 

As cepas de referências utilizadas como controle positivo nas reações foram: 

Mycoplasma bovis Donetta, Mycoplasma díspar M29/79 e Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides PG1 pertencentes ao Laboratório de Micoplasmas do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Para controle negativo, utilizou-

se PBS 1x.  

 

 

4.5.3 Detecção de anticorpos contra VDVB, HVBo-1 e VRSB  

 

 

4.5.3.1 Vírus da diarreia viral bovina  

 

 

Para a reação de soro-neutralização, placas de micro titulação com 96 

cavidades de fundo chato (TPP- Techno Plastic Products AG, Switzerland) foram 

utilizadas com os seguintes objetivos: reação, controle de soro, controle de doses e 

retrotitulação. 
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Nas placas correspondentes a reação, adicionou-se 100µL de MEM (Meio 

Essencial Mínimo, Cultilab, Campinas, Brasil) na coluna um - correspondente ao 

controle de células - e 160 µL nas fileiras A e E - correspondentes ao local onde as 

amostras são adicionadas. Após a adição de 40 µL de cada amostra, 50 µL de cada 

poço da fileira A foram passados para a fileira B, repetindo o procedimento até a 

fileira H. A esta reação, outras duas placas foram adicionadas: a correspondente ao 

controle do soro e a outra, às doses. Na primeira placa, 100 µL de meio MEM foram 

adicionados a coluna um, e 40 µL os soros controle em duplicata na seguinte ordem: 

forte positivo, médio positivo, fraco positivo e negativo. Na segunda placa, 100 µL de 

meio MEM foram adicionados às colunas onze e doze, e nas demais, 40 µL das 

doses virais correspondentes a 1,56 DICTs, 3,125 DICTs, 6,25 DICTs, 12,5 DICTs, 

25 DICTs, 50 DICTs, 100 DICTs, 200 DICTs, 400 DICTs e 500 DICTs, 

respectivamente nas colunas um a dez. 

Todas as placas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 à 37ºC por uma 

hora. Em seguida, todas as placas receberam 50 µL de células MDBK (Madin-Darby 

bovine kidney) na concentração de 2X105 células/mL, exceto nas colunas de 

controle de soro das placas de reação e nas colunas cinco e dez da placa controle, 

as quais ficam completamente vazias. Ao final, as placas foram novamente 

incubadas à 37ºC em estufa com 5% de CO2 por quatro dias. 

As placas foram analisadas por meio de microscópio invertido, buscando 

pela presença do efeito citopático padrão (ECP) para o pestivírus. As amostras que 

não apresentaram ECP foram consideradas reagentes. A presença ECP indica a 

ausência de ligação antígeno-anticorpo e a amostra, portanto, foi considerada não 

reagente. O título de anticorpos foi obtido pelo inverso da maior diluição no qual o 

efeito citopático não foi observado. 

 

 

4.5.3.2 Herpesvírus bovino tipo 1  

 

 

Semelhante ao teste para VDVB, placas de micro titulação com 96 

cavidades de fundo chato (TPP- Techno Plastic Products AG, Switzerland) foram 

utilizadas com os seguintes objetivos: reação, controle de soro, controle de doses e 

retrotitulação. 
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A coluna um da placa teste foi destinada para o controle de células, a coluna 

dois para controle da toxicidade de cada soro e nas colunas três até 12, as amostras 

foram diluídas em série, na base logarítmica 2, a partir da diluição 1:2 até 1:1024, 

utilizando-se meio MEM. Feita a diluição das amostras, foi adicionada à placa 2000 

DICT50/mL do vírus, exceto no controle de células e de soro. Uma placa controle de 

DICT50 (de 1,98 a 1000 DICT50/mL) e um placa para retitulação do mesmo vírus 

utilizado na diluição das doses infectantes, em ambas as placas as colunas 11 e 12 

serviram como controle negativo, recebendo somente meio MEM.  

Todas as placas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 à 37ºC por uma 

hora. Em seguida, todas as placas receberam 100μL de suspensão de células 

MDBK na concentração de 3 x 105 células/mL, em cada cavidade. As placas foram 

analisadas por meio de microscópio invertido,  após quatro dias de incubação a 37ºC 

e 5% de CO2. Buscou-se pela presença do efeito citopático padrão (ECP) para o 

herpesvírus. As amostras que não apresentaram ECP foram consideradas 

reagentes. A presença ECP indica a ausência de ligação antígeno-anticorpo e a 

amostra, portanto, foi considerada não reagente. O título de anticorpos foi obtido 

pelo inverso da maior diluição no qual o efeito citopático não foi observado. 

O teste foi validado por meio do controle de células, do controle de soros, do 

resultado dos soros controle, doses de vírus e da retrotitulação, pelo método de 

Reed e Muench (1938).  

 

 

4.5.3.3 Vírus respiratório sincicial bovino 

 

 

Para a reação de soro-neutralização, placas de micro titulação com 96 

cavidades de fundo chato (TPP- Techno Plastic Products AG, Switzerland) foram 

utilizadas com os seguintes objetivos: reação, controle de soro, controle de doses e 

retrotitulação. A coluna um da placa teste foi destinada para o controle de células, a 

coluna dois para controle da toxicidade de cada soro e nas colunas três até 12, as 

amostras foram diluídas em série, na base logarítmica 2, a partir da diluição 1:2 até 

1:1024, utilizando-se meio MEM. Feita a diluição das amostras, foi adicionada à 

placa 2000 DICT50/mL do vírus, exceto no controle de células e de soro. Uma placa 

controle de DICT50 (de 1,98 a 1000 DICT50/mL) e um placa para retitulação do 
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mesmo vírus utilizado na diluição das doses infectantes, em ambas as placas as 

colunas 11 e 12 serviram como controle negativo, recebendo somente meio MEM. 

As placas foram incubadas por uma hora em estufa à 37ºC com 5% de CO2, 

após esse período receberam 100μL de suspensão de células MDBK na 

concentração de 3 x 105 células/mL, em cada cavidade. As placas foram analisadas 

por meio de microscópio invertido, após quatro dias de incubação a 37ºC e 5% de 

CO2. Buscou-se pela presença do efeito citopático padrão (ECP) para esta estirtpe. 

As amostras que não apresentaram ECP foram consideradas reagentes. A presença 

ECP indica a ausência de ligação antígeno-anticorpo e a amostra, portanto, foi 

considerada não reagente. O título de anticorpos foi obtido pelo inverso da maior 

diluição no qual o efeito citopático não foi observado. 

O teste foi validado por meio do controle de células, do controle de soros, do 

resultado dos soros controle, doses de vírus e da retrotitulação, pelo método de 

Reed e Muench (1938).  

 

 

4.5.3.4 Real-Time PCR para detecção de Parainfluenza bovina tipo- 3 e Influenza 

vírus D  

 

 

O RNA viral foi extraído a partir das amostras de lavado traqueobrônquico 

utilizando o método MagMAXTM Viral  RNA Isolation (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA). Inicialmente, preparou-se um mix de reagentes constituído por 10µL 

de RNA Binding Beads, 10µL Lysis/Binding Enhancer e 130µL de Lysis/Binding 

Solution. Em seguida, os reagentes foram distribuídos em 6 placas na seguinte 

orderm: placa 1 - 150µL do mix preparado; placa 2- 150µL wash solution 1; placa 3- 

150µL wash solution 1; placa 4- 150µL wash solution 2; placa 5- 150µL wash 

solution 2; placa6 - 75µL de Elution buffer. 

As detecções moleculares de PIb-3 e IVD foram realizadas por meio do One 

Step Real Time PCR. Para o PIb-3, foram utilizados oligonucleotídeos iniciadores e 

sonda desenhados especificamente para os genótipos (HORWOOD; GRAVEL; 

MAHONY, 2008), assim como descrito por Horwood e Mahony (2011) (Tabela 6). 

Para a pesquisa de IVD, foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores descritos 

por Ferguson et al. (2015) (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Sequência de oligonucleotídeos iniciadores sonda para detecção de Parainfluenza 
Bovino  tipo -3 e Influenza vírus D 

Iniciadores Sequências 

BPI3F* TGTCTCCACTAGATAGAGGGATAAAATT 

BPI3R* GACATGATAACAATGCCATGGA 

BPI3P* VICACAGCAATTGGATCAATAA-MGB-NFQ 

PB1F** 5′-GGC ATAAGCAGAGGATTTTAT-3′ 

PB1R** 5′-AGCAGTAGCAAGAGGATTTTTCTGTTA T-3′ 

FAM-probe** 5’-TTCAGGCAAGCAGCCCGTAGGATT-3’ 

 Fonte: *HORWOOD; MAHONY (2011); ** FERGUSON et al., (2015). 
 

A reação foi elaborada para volume final de 15 µL, constituída por: 3,5 µL de 

tampão para PCR; 0,25 µL Enzima (25X RT-PCR Enzyme - Ambion); 1,0 µL de 

sonda; 1,0 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 pmol), 5,25 µL de água 

deionizada estéril  e 5µL de RNA. O ciclo de amplificação utilizado para ambos foi 

aquele estabelecido por Horwood e Mahony (2011) e é descrito por: 1 ciclo por 15 

segundos a 45ºC; 45 ciclos a 95ºC por 10 minutos, 95ºC por 15 segundos e 60ºC 

por 1 minuto.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise descritiva dos resultados foi determinada pelas frequências 

relativas e absolutas. A comparação entre as proporções encontradas nos achados 

microbiológicos e sorológicos e o status de saúde e as manifestações clínicas 

apresentadas pelos bezerros, foram realizada por meio do teste Qui-Quadrado de 

Pearson, ou Teste Exato de Fisher quando da presença de variáveis com valores 

menores que cinco. Fez-se a determinação da ODDS RATIO, ou seja, razão de 

chances, o qual é apresentado a chance de um indivíduo exposto possuir a condição 

em estudo quando comparada ao indivíduo não exposto (FRANCISCO et al., 2008). 

As variáveis com nível de significância menores ou iguais a 10% nessas primeiras 

análises foram selecionadas e aplicadas no teste de regressão logística 

multivariada, a fim de determinar a real importância dessas variáveis no estudo. 

Para tal, utilizou-se o método Backward Conditional de seleção, no qual todas as 

variáveis são incorporadas ao mesmo tempo e depois, por etapas, cada uma pode 

ser ou não eliminada. Todas as análises bem como a montagem do banco de dados 
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foram realizadas com o auxilio d do software Statistical Package for Social Sciences  

(SPSS) 16.0. 

 

4 RESULTADOS 

 

 
Com os dados obtidos pelo exame físico, os animais foram classificados em 

dois grupos: sem broncopneumonia (sadios) e com broncopneumonia (doentes), 

baseando-se nos critérios utilizados por Benesi et al. (2013) modificado, no qual os 

animais deveriam apresentar pelo menos dois dos seguintes parâmetros: secreção 

nasal muco purulenta ou purulenta, tosse, reflexo de tosse positivo, auscultação 

pulmonar apresentando crepitação, ronco, frequência respiratória acima de 36 

movimentos respiratórios por minuto e temperatura retal acima de 39,5ºC.  

Devido a falta de dados relacionados  

às manifestações clínicas utilizadas na classificação dos animais em algumas fichas 

clínicas, somente 141 animais puderam ser corretamente classificados e utilizados 

nas análises. Neste contexto, 57,45% (81/141)  animais pertenceram ao grupo dos 

sadios e 42,55% (60/141) animais ao grupo dos animais com broncopneumonia 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Distribuição dos animais sadios e doentes estudados nos assentamentos das regiões de 
Caiuá, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 

 

Municípios 
Sadios 
N(%) 

Doentes 
N(%) 

Total 
N(%) 

Caiuá 08 (10) 14 (23) 22 (16) 

M. de Paranapanema 32 (40) 12 (20) 44 (31) 

Presidente Epitácio 41(50) 34 (57) 75 (53) 

Total 81 (100) 60 (100) 141 (100) 

Fonte: (Gaeta, N.C., 2016) 

 

5.1 BACTÉRIAS AERÓBIAS 

 

 

Após o crescimento bacteriano por 48h em estufa, obteve-se 176 isolados 

bacterianos, sendo 77% (135/176) Gram-positivas e 23% (41/176) Gram-negativas. 

Em relação ao total de animais, observou-se maior frequência de isolamento de 
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Bacillus sp., Staphylococcus intermedius e bactérias Gram-negativas não 

fermentadoras (56%, 32% e 9%, respectivamente) (Tabela 3). Colônias fúngicas e 

ausência de crescimento foram observadas em 6% dos achados. Não houve o 

isolamento de Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica  

Tanto no grupo sadio quanto o doente foram isolados Bacillus sp. e 

Staphylococcus intermedius numericamente semelhantes, sendo no primeiro grupo 

de 58% e 31%, respectivamente e no segundo grupo de 53% e 35%, 

respectivamente. Bactérias Gram-negativas não fermentadoras foram identificadas 

em 10% dos animais do grupo sadio e 8% do grupo doente. Finalmente, como a 

quarta espécie mais prevalente detectada, ressalta-se a presença de Pantoea 

agglomerans em 5% dos animais do grupo sadio e 10% do grupo doente (Tabela 3). 

O crescimento de colônias fúngicas foi observado em 9% das amostras do grupo um 

e em 2% no grupo dois. 

 
Tabela 3 - Frequência de observação de bactérias aeróbias em amostras de lavado traqueobrônquico 

de bezerros sadios e doentes criados nos assentamentos dos municípios de Caiuá, 
Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio, segundo status de saúde - São Paulo - 
2016 

  
Bactérias aeróbias Animais sadios Animais doentes Total 

 Positivo/total(%) Positivo/total(%)  Positivo/total(%) 
Bacillus sp 47/81 (58,00) 32/60 (53,00) 79/141 (56,00) 
S. intermedius 25/81 (31,00) 21/60 (35,00) 46/141 (32,00) 
GNNF 08/81  (10,00) 05/60 (08,00) 13/141 (09,00) 
P. agglomerans 04/81  (05,00) 06/60 (10,00) 10/141 (07,00) 
Streptococcus sp. 05/81  (06,00) 04/60 (07,00) 09/141 (06,00) 
Enterobactérias 01/81  (01,00) 04/60 (07,00) 05/141 (03,50) 
Escherichia  coli 02/81  (02,50) 02/60 (03,00) 04/141 (03,00) 
S. aureus 02/81  (02,50) -- (--) 02/141 (01,50) 
S. rubidae 02/81  (02,50) -- (--) 02/141 (01,50) 
E. cloacae 01/81  (01,00) 01/60 (02,00) 02/141 (01,50) 
Proteus sp. -- (--) 01/60 (02,00) 01/141 (00,07) 
Pseudomonas sp. -- (--) 01/60 (02,00) 01/141 (00,07) 
E. aerogenes 01/81  (01,00) -- (--) 01/141 (00,07) 
S. maltophilia 01/81  (01,00) -- (--) 01/141 (00,07) 

Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 
Nota: Abreviação utilizada: GNNF Gram negativas não fermentadoras; -- (--): isolamento 

negativo 
  

Setenta e duas amostras apresentaram colônias puras de oito das 14 

espécies identificadas. Bacillus sp. foi a espécie mais prevalente dentre as colônias 

puras encontradas em relação a todos os animais  (30,49%), seguida por S. 

intermedius (6,38%), P. agglomerans (4,96%) e Gram-negativas não fermentadoras 

(4,25%) (Tabela 2). O grupo dos sadios apresentou a maior ocorrência de colônias 

puras (44/81), com destaque para as espécies mencionadas anteriormente. Proteus 
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sp., Pseudomonas sp. E. coli, E. aerogenes e enterobactérias foram identificadas 

somente nos animais sadios. Serratia rubidae e S. maltophilia, no entanto, foram 

detectadas somente no grupo dos doentes (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Frequência de observação de colônias puras em amostras de lavado traqueobrônquico de 

bezerros sadios e doentes criados nos assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante 
do Paranapanema e Presidente Epitácio, segundo status de saúde - São Paulo – 2016 

Espécies 
 
 

Sadios 
Positivo/total (%) 

Doentes 
Positivo/total (%) 

Total 
Positivo/total (%) 

   
Bacillus sp. 28/81 (34,57) 15/60 (25,00) 43/141 (30,49) 
S. intermedius 06/81 (07,40) 03/60 (05,00) 09/141 (06,38) 
P. agglomerans 03/81 (03,70) 04/60 (06,67) 07/141 (04,96) 
GNNF 04/81 (04,94) 02/60 (03,33) 06/141 (04,25) 
Streptococcus sp. 01/81 (01,23) 02/60 (03,33) 03/141 (02,12) 
Serratia rubidae 01/81 (01,23) -- (--) 01/141 (00,71) 
Proteus sp. -- (--) 01/60 (01,67) 01/141 (00,71) 
Pseudomonas sp. -- (--) 01/60 (01,67) 01/141 (00,71) 
E. coli -- (--) 01/60 (01,67) 01/141 (00,71) 
E. aerogenes -- (--) 01/60 (01,67) 01/141 (00,71) 
S. maltophilia 01/81 (01,23) -- (--) 01/141 (00,71) 
Enterobactéria -- (--) 02/60 (03,33) 02/141 (01,42) 

TOTAL 44/81 (54,32) 32/60 (53,34) 76/141 (53,90) 

Fonte: (Gaeta, N. C., 2016) 
Nota: Abreviação utilizada: GNNF Gram negativas não fermentadoras; -- (--):isolamento negativo 

 

5.2 MICOPLASMAS 

 

 
Colônias foram isoladas em 7,0% (10/141) das amostras. Os cultivos 

positivos apresentaram diminuição do pH, com mudança da coloração do alaranjado 

para o amarelo, ausência de turbidez e colônias com aspecto de “ovo frito” (Figura 

5).  

 
igura 6 - Colônias de micoplasma isoladas de amostras de lavado traqueobrônquico de bezerros 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 
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Todas as colônias foram determinadas como integrantes da classe 

Mollicutes. Após PCR espécie-específica, observou-se, numericamente, maior 

frequência de colônias cuja espécie de bactéria da classe Mollicutes não fora 

determinada com os oligonucleotídeos iniciadores utilizados (Tabela 5). 

Tabela 5 - Isolamento e identificação de bactérias da classe Mollicutes em colônias isoladas de 
amostras de lavado traqueobrônquico de bezerros criados nos assentamentos dos 
municípios de Caiuá, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio, segundo status de 
saúde - São Paulo - 2016 

Espécies Sadios 
Positivo/total (%) 

Doentes 
Positivo/total (%) 

Total 
Positivo/total (%) 

   
M. dispar 01/81 (01,23) 01/60 (01,67) 02/141 (01,42) 
M.  bovis  -- (--) -- (--) -- (--) 
M. m. subsp. mycoides SC -- (--) -- (--) -- (--) 
Não determinada 05/81 (06,17) 03/60 (05,0) 08/141 (05,67) 
Total 06/81 (07,40) 04/60 (06,67) 10/141 (07,09) 

Fonte: (Gaeta, N.C., 2016) 
-- (--): isolamento negativo 
  
 

O PCR “genérico” também foi realizado para detectar a presença dessas 

bactérias diretamente nas amostras de lavado traqueobrônquico (Tabela 6). Foram 

detectadas 29 amostras positivas (20,57%) para a classe Mollicutes, das quais 

18,5% também não puderam ter a espécie detectada com os oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados.  

 

 

Tabela 6 - Detecção de bactérias da classe Mollicutes e suas espécies por reação da cadeia da 
polimerase em amostras de lavado traqueobrônquico de bezerros criados nos 
assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio 
- São Paulo - 2016 

 

Espécies 
Sadios 
N(%) 

Doentes 
N(%) 

Total 
N(%) 

Indeterminada 14/81 (17,30) 12/60 (20,00) 26/141 (18,44) 
M. dispar 02/81 (02,50) 01/60 (01,67) 03/141 (02,13) 
M. m. subsp. mycoides SC -- (--) -- (--) -- (--) 
M.  bovis -- (--) -- (--) --(--) 
Total 16/81 (17,80) 13/60 (21,67) 29/141 (20,57) 

Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 
-- (--): negativo 
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5.3 VÍRUS-NEUTRALIZAÇÃO PARA VDVB, HVBo-1 E VRSB 

 

 

A soro-neutralização para VDVB foi realizada somente com 122 amostras, 

das quais 24,59% (30/122) foram reagentes, sendo que o grupo de animais doentes 

apresentou, numericamente, maior frequência de animais positivos (29,63%) quando 

comparado aos animais sadios (20,59%) (Tabela 4). A frequência de reagentes para 

anticorpos contra HVBo-1 e contra VRSB foi semelhante no grupo de animais sadios 

(31,88% e 33,87%, respectivamente). Comparando com os demais, os anticorpos 

contra VRSB foram, numericamente, os mais prevalentes no grupo de animais 

doentes (44,44%) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distribuição de animais reagentes e não reagentes ao teste de vírus-neutralização para 
VRSB, HVBo-1 e VDVB em amostras de soro de bezerros criados nos assentamentos dos 
municípios de Caiuá, Mirante de Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 

 
Vírus Sadios Doentes Total 

R NR R NR 
 Positivo/total (%) Positivo/total (%) Positivo/total (%) Positivo/total (%) Positivo/total (%) 

     
VRSB 21/62 (33,87) 41/62 (66,13) 24/54 (44,44) 30/54 (55,55) 45/116 (38,79) 

HVBo-1 22/69 (31,88) 47/69 (68,11) 17/54 (31,48) 37/54 (68,52) 39/123 (31,71) 
VDVB 14/68 (20,59) 54/68 (79,41) 16/54 (29,63) 38/54 (70,37) 30/122 (24,59) 

Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 
R: reagente; NR:não reagente 
 

É possível observar que numericamente, os rebanhos localizados nos 

municípios de Caiuá e Presidente Epitácio apresentam maior prevalência de 

anticorpos contra VRSB (Tabela 8). Já àquelas localizadas em Mirante de 

Paranapanema apresentaram maior prevalência de anticorpos contra HVBo-1. 

 

Tabela 8 - Prevalência de anticorpos contra VDVB, HVBo-1 e VRSB após vírus-neutralização em 
amostras de soro de bezerros criados nos assentamentos dos municípios de Caiuá, 
Mirante de Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 

 
Município HVBo-1 

Positivo/Total (%) 
VRSB  

Positivo/Total (%) 
VDVB 

Positivo/Total (%) 

Caiuá 03/06 (50,00) 04/06 (66,67) 03/06 (50,00) 
Presidente Epitácio 06/13 (46,15) 08/13 (61,54) 05/12 (41,67) 
M. de Paranapanema 11/19 (57,89) 10/20 (50,00) 09/20 (45,00) 

 Fonte: (GAETA, N.C., 2016) 
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De maneira geral, anticorpos contra dois ou três vírus foram observados em 

29 animais estudados, sendo a presença de anticorpos contra HVBo-1 e contra 

VRSB a mais prevalente (Tabela 9). No grupo dos doentes, anticorpos contra VDVB 

e VRSB foram os mais frequentes, diferindo do grupo dos animais sadios, no qual a 

presença simultânea de anticorpos contra HVBo-1 e VRSB foi a mais observada. 

Notou-se, ainda, a presença de anticorpos contra os três vírus estudados em cinco 

animais, sobretudo no grupo dos animais sadios. 

Tabela 9 - Frequência simultânea de anticorpos contra os principais vírus relacionados às 
pneumonias bovinas, de acordo com o status de saúde de bezerros criados nos 
assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante de Paranapanema e Presidente Epitácio 
- São Paulo - 2016 

Anticorpos Sadios 
Positivo/Total (%) 

Doentes 
Positivo/Total (%) 

Total 
Positivo/Total (%) 

   
HVBo-1+VRSB 06/62 (09,67) 04/54 (07,41) 10/116 (08,62) 
BVD+VRSB 01/62 (01,61) 08/54 (14,81) 09/116 (07,76) 
VDVB+HVBo-1 02/62 (03,22) 03/54 (05,55) 05/116 (04,31) 
VDVB+HVBo-1+VRSB 04/62 (06,45) 01/54 (01,55) 05/116 (04,31) 
Total 13/62 (20,97) 16/54 (29,63) 29/116 (25,00) 

Fonte: Gaeta, N. C. (2016) 

 

A predominância de animais apresentando título de anticorpos contra VDVB 

e VRSB entre 0,3-0,9, com predomínio do segundo grupo foi observada. O intervalo 

mínimo de título de anticorpos contra VDVB, no entanto, foi de 1,0-1,3, com a 

maioria dos reagentes para esta imunoglobulina apresentando valores dentro deste 

intervalo. Os maiores títulos obtidos (2,8-3,7) foram notados somente no grupo dos 

doentes com anticorpos contra VDVB (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Frequência de título de anticorpos contra HVBo-1, VDVB e VRSB determinada pela reação 
de vírus-neutralização em soro de bezerros criados nos assentamentos dos município de 
Caiuá, Mirante de Paranapanema e Presidente Epitácio, segundo status de saúde - São 
Paulo - 2016 

 

 
 

Fonte: (GAETA, N.C., 2016) 
 
 
 

5.4 DETECÇÃO DE PARAINFLUENZA BOVINO TIPO-3 E INFLUENZA VÍRUS 

D POR RT-PCR 

 

 

Devido a falta de quantidade de reagente necessária para a reação, a pesquisa 

pelo vírus Parainfluenza bovina tipo-3 e o Influenza vírus D por meio de Real-Time PCR foi 

realizada em 70 amostras, sendo 39 bezerros sadios e 31 bezerros com broncopneumonia. 

Não houve detecção destes vírus em nenhuma das amostras analisadas.  

 

 

5.5 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

 

5.5.1 Micro-organismos e pneumonia 

 

 

Não foi observada associação entre as bactérias aeróbias isoladas bem 

como àquelas da Classe Mollicutes e o status de saúde dos animais, ao nível de 

significância de 10%. Nenhum destes micro-organismos foi caracterizado como 
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possíveis fatores de risco para a ocorrência de broncopneumonia nos bezerros dos 

assentamentos estudados (Tabela 10).  

 
Tabela 10 - Associação entre as bactérias aeróbias, Mollicutes  e M. dispar e o status de saúde de 

bezerros criados nos assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante do 
Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 

 

Bactérias aeróbias 
Sadios doentes 

Odds Ratio 
(IC 95%) 

p-valor 

    

Proteus sp. -- (--) 01 n.c. 0,247 
Pseudomonas sp. -- (--) 01 n.c. 0,247 
S. aureus 02 -- (--) n.c. 0,216 
S. intermedius 25 21 1,181 (0,576-2,418) 0,650 
Bacillus sp 47 32 0,786 (0,394-1,568) 0,493 
Streptococcus sp. 05 04 1,067 (0,273-4,161) 0,926 
S. rubidae 02 -- (--) n.c. 0,605 
Escherichia  coli 02 02 1,339 (0,183-9,800) 0,773 
GNNF 08 05 0,814 (0,252-2,630) 0,730 
Enterobactérias 01 04 5,630 (0,612-51,777) 0,213 
P. agglomerans 04 06 2,106 (0,566-7,837) 0,424 
E. cloacae 01 01 1,333 (0,082-21,773) 1,000 
E. aerogenes 01 -- (--) n.c. 1,000 
S. maltophilia 01 -- (--) n.c. 1,000 
Mollicutes 16 13 1,124 (0,492-2,558) 0,781 
M. díspar 02 01 0,669 (0,059-7,559) 0,744 
M. m. subsp. mycoides SC -- (--) -- (--) n.c n.c 

Fonte: (GAETA, N. C., 2016) 
Nota: Abreviação utilizada: GNNF Gram negativas não fermentadoras; n.c. valor não calculado;          
-- (--)valor nulo 

 

Assim como as bactérias, a presença de anticorpos contra VDVB, HVBo-1 e 

VRSB não foi associada ao status de saúde dos animais. De forma semelhante aos 

outros micro-organismos avaliados, a presença de anticorpos não foi determinada 

como fator de risco para a pneumonia (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Associação entre VDVB, VRSB e HVBo-1 e o status de saúde de bezerros criados nos 
assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante do Paranapanema e Presidente 
Epitácio - São Paulo - 2016 

 

Anticorpos Sadios Doentes Odds Ratio (IC) p-valor 

VDVB 14 16 1,322 (0,081-21,575) 1,000 

HVBo-1 22 17 0,981 (0,483-1,995) 0,959 

VRSB 21 24 1,583 (0,784-3,198) 0,199 

 Fonte: (Gaeta, N. C., 2016) 
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5.5.2 Dados da ficha clínica X micro-organismos 

 

 

Não foi encontrada associação entre o status de saúde dos animais com as 

variáveis sexo e idade. De maneira semelhante, nenhuma associação entre os 

micro-organismos, bem como os anticorpos estudados com as variáveis sexo e 

idade foram identificadas. Entretanto, associações entre alguns sinais e sintomas e 

os achados microbiológicos e sorológicos foram identificadas após análise 

univariada (Tabela 12).  

 A chance dos bezerros terem enterobactérias e apresentarem 

desidratação é 7,7 vezes maior do que estarem hidratados. Quando comparada a 

presença de desidratação leve, observou-se que a chance dos animais 

apresentarem enterobacterias e desidratação leve é 10,25 vezes maior que serem 

hidratados. 

 Em relação aos mollicutes, a chance dos animais apresentarem 

estas bactérias e secreção nasal serosa é 2,325 vezes a chance de não 

apresentarem secreção.  

Tabela 12 - Associação entre os dados do exame físico e os resultados microbiológicos e 
sorológicos de bezerros criados nos assentamentos dos municípios de Caiuá, Mirante do 
Paranapanema e Presidente Epitácio - São Paulo - 2016 

 

Micro-organismo/anticorpos Variável OR (I.C. 95%) p-valor 

Enterobactérias  Desidratação leve 11,25 (1,703-74,309) 0,019 

Mollicutes Secreção nasal serosa 3,325 (1,192-9,274) 0,030 

Fonte: (Gaeta, N. C., 2016) 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

O caráter multifatorial e multi – agente dos problemas respiratórios dos 

bovinos faz com sejam caracterizados como grande complexo (GRIFFIN et al., 

2010). Somado aos quadros de diarreia, os problemas respiratórios são os principais 

problemas na criação de bezerros (AUTIO et al., 2007) e podem ocorrer como 
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infecções inaparentes, agudas ou crônicas, dependendo do micro-organismo 

envolvido. A combinação dos fatores ambientais e de manejo predispõe os animais 

a pneumonia (TAYLOR et al., 2010). As infecções virais, da mesma maneira, são 

frequentemente descritas como importantes fatores predisponentes às infecções 

bacterianas, devido às mudanças no ambiente respiratório e as interações entre 

esses micro-organismos (BOSCH et al., 2013). Embora as infecções virais possam 

ocorrer na ausência de co-infecção bacteriana (DECARO et al., 2010), são 

comumente descritas como infecções que antecedem ou que ocorrem 

concomitantemente com as infecções bacterianas (HÄRTEL et al., 2004; AUTIO et 

al., 2007b).  

No presente trabalho, 14 diferentes grupos de bactérias aeróbias foram 

identificados, sendo que Bacillus spp., Staphylococcus intermedius e bactérias 

Gram-negativas não fermentadoras foram os micro-organismos mais prevalentes 

nas amostras estudadas. Nenhuma associação entre as espécies detectadas e o 

status de saúde dos animais foi constatada. Os resultados concordam com o 

trabalho conduzido por Benesi et al. (2013), no qual observou Staphylococcus sp., 

Bacillus sp., Streptococcus sp., Pseudomonas aeruginosa e enterobactérias como 

os micro-organismos predominantes no sistema respiratório dos bezerros. 

Enterobactérias também foram detectadas no trabalho realizado por Barros et al. 

(1994). Estudando o trato respiratório superior (TRS) de bezerros e outros animais 

de produção, Garg e Sharma (1979) identificaram E. coli, Serratia rubidae e 

Enterobacter spp.. Por outro lado, estudando o trato respiratório inferior (TRI) de 

bovinos, Elshafee (2003) avaliou 50 pulmões de animais com pneumonia abatidos 

no Sudão, dos quais, 34 apresentaram crescimento bacteriano, com identificação de 

Staphylococcus sp., Bacillus sp., Enterobacter sp., Escherichia sp., Pseudomonas 

sp. e Serratia sp. Estudando amostras de lavado traqueobrônquico de bovinos em 

propriedades paulistas, De Oliveira et al. (2016) detectou principalmente 

Staphylococcus sp. e Bacillus sp.  Avaliando amostras de ambos TRS e TRI, Asaye, 

Biyazen e Bezie (2015) isolaram Staphylococcus sp. e Bacillus sp, concordando com 

os resultados do presente trabalho. As enterobactérias, ainda, foram associadas a 

desidratação leve. Sabe-se que muitas das espécies deste grupo são responsáveis 

por quadros de diarreia (ADEN et al., 1969; GUINÉE et al., 1981; RIBEIRO et al., 

2000), levando a desidratação. Sabe-se, ainda, que a diarreia é a principal causa de 
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morbidade e mortalidade em bezerros, seguida pelas pneumonias. Neste caso, a 

associação encontrada pode não estar relacionada ao quadro de pneumonia, mas, o 

estresse provocado por esta afecção pode ter sido um fator predisponente para a 

instalação do quadro de pneumonia. 

Muitas das espécies relatadas anteriormente estão presentes no meio 

ambiente, podendo ser inaladas pelos animais e, portanto, serem detectadas 

durante o diagnóstico, seja no TRS quanto TRI, como demonstrado pelos resultados 

descritos acima. Embora muitos trabalhos não caracterizem estas bactérias como 

importantes agentes relacionados às pneumonias (LONERAGAN et al., 2001b; 

GRIFFIN, 2010; GRIFFIN et al., 2010), sua presença não deve ser negligenciada, 

dada a característica oportunista destas espécies. Sabe-se que, em situações 

particulares, espécies que não são descritas como patógenos responsáveis por 

pneumonias em humanos são capazes de desenvolverem esse quadro. Dentre os 

Bacillus spp., B. cereus já foi associado a infecções respiratórias em adultos e 

neonatos devido a circuitos de ventilação contaminados (MILLER et al., 1997). S. 

intermedius, por sua vez, são considerados agentes zoonóticos, existindo relatos de 

otite média em humanos, com transmissão do agente por cães (TANNER; 

EVERETT; YOUVAN, 2000). São espécies frequentemente isoladas em pele de 

cães com piodermite (PELLERIN et al., 1998; GUARDABASSI; LOEBER; 

JACOBSON, 2004) e leite de vacas com mastite (ROBERSON et al., 1996; 

PELLERIN et al., 1998). O único caso de pneumonia associada a esta espécie foi 

descrita em humanos por Gerstadt et al. (1999), após procedimento de 

revascularização (“coronary artery bypass grafting”). Embora alguns trabalhos 

tenham descrito a presença de Staphylococcus sp. no TRI de bovinos, ao nosso 

conhecimento este é o primeiro relato de Staphylococcus intermedius nesta região.  

O terceiro grupo mais prevalente detectado no presente trabalho foi o das 

bactérias Gram-negativas não fermentadoras. Dentre as muitas espécies que 

compõe este grupo, destaca-se Moraxella catarrhalis, diplococo aeróbio considerado 

como parte da microbiota normal do trato respiratório superior e inferior dos seres 

humanos (ARIZA-PROTA et al., 2016). Atualmente é apontada como a terceira mais 

importante bactéria associada a quadros de pneumonia nesta espécie, 

principalmente entre os idosos (JOHNSON; DREW; ROBERTS, 1981; ARIZA-

PROTA et al., 2016) e crianças (SY; ROBINSON, 2010; HONKINEN et al., 2012). 
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Utilizando sequenciamento de nova geração, Holman, Timsit e Alexander (2015) 

detectaram o gênero Moraxella em 9,4% das amostras de TRS de bovinos. Embora 

seja descrita como patógeno exclusivo de seres humanos (GOLDSTEIN; MURPHY; 

PARAMESWARAN, 2009), M. catarrhalis já foi isolada a partir de pulmões de 

bezerros com pneumonia e sua presença confirmada nas lesões pulmonares dos 

mesmos bezerros por meio de imunohistologia (NAGAI et al., 1995). Moraxella spp. 

foi isolada a partir de aspirado trans-traqueal de bezerros doentes e sadios no 

estudo conduzido por Angen et al., (2009a). Desta maneira, ainda que não tenha 

sido confirmada a existência desta espécie nas amostras do presente trabalho, a 

detecção do grupo de bactérias a qual pertence nos alerta para a possível presença 

deste micro-organismo nos animais do presente estudo, já que não há relatos de 

seu isolamento e/ou identificação nos rebanhos brasileiros. 

Embora Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica sejam 

reconhecidas como os principais micro-organismos associados aos quadros de 

pneumonias em bovinos (HARPER; BOYCE; ADLER, 2006; DABO; TAYLOR; 

CONFER, 2007; GRIFFIN, 2010; GRIFFIN et al., 2010), essas espécies não foram 

detectadas no presente trabalho. Nossos resultados concordam com aqueles 

obtidos por Benesi et al. (2013) os quais também não detectaram a presença destas 

bactérias. Por outro lado, esses micro-organismos se sobressaem em muitas 

pesquisas que avaliam animais com pneumonia. Ambas as espécies foram 

encontradas nos estudos conduzidos por Härtel et al. (2004) e por Autio et al. 

(2007a), nos quais o lavado traqueobrônquico também foi a amostra de escolha.  

Em um trabalho realizado no Estado de São Paulo, De Oliveira et al. (2016) detectou 

P. multocida em 16% (11/68) das amostras de lavado traqueobrônquico. Ressalta-se 

que no segundo estudo citado, P. multocida foi a espécie mais prevalente, sendo 

isolada em 34% das amostras e associada as doenças respiratórias. Ao investigar o 

aspirado trans-traqueal de bezerros sadios e doentes, Angen et al. (2009) detectou 

P. multocida e M. haemolytica em ambos os grupos, com destaque para a primeira, 

mais prevalente nos animais doentes (82%) que nos sadios (48%). Estas espécies 

também foram encontradas no TRS de bovinos. Seker, Kuyucuoglu e Konak (2009) 

detectaram tanto em animais doentes como em sadios, sendo que nos primeiros, M. 

haemolytica foi detectada em 100% dos animais.  
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Como citado anteriormente, não houve isolamento dessas espécies durante 

o desenvolvimento do presente trabalho. Acredita-se que a alta concentração de 

bactérias como Bacillus spp. pode ter inibido o crescimento de P. multocida e M. 

haemolytica, seja através da competição pelos nutrientes contidos no meio de 

cultura, seja pela produção de substâncias com propriedades antimicrobianas que 

impeçam o crescimento de algumas espécies, caracterizando a interação negativa 

do tipo amensalismo. Corroborando com nossa hipótese, Corbeil et al. (1985) 

estudaram a capacidade de micro-organismos pertencentes a microbiota respiratória 

favorecerem ou inibirem o crescimento de P. multocida, M. haemolytica e H. somni in 

vitro. Os pesquisadores verificaram que Bacillus spp. foram os responsáveis pelo 

maior número de inibições de crescimento dentre as espécies estudadas. Sabe-se 

que algumas das espécies do gênero Bacillus são capazes de produzir peptídeos 

antimicrobianos que inibem o crescimento de determinadas bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas (CHERIF et al., 2001; SHELBURNE et al., 2006). A capacidade de 

modular o crescimento de algumas espécies levou a utilização do B. subitilis na 

formulação de probióticos (GUO et al., 2006; OPALINSKI et al., 2007). Xie et al. 

(2009), observaram-se que a bacteriocina produzida por um isolado de B. subtilis (B. 

subtilis LFB 112) foi capaz de inibir consideravelmente o crescimento de algumas 

espécies, dentre elas a P. multocida. Diante do exposto, levantou-se a seguinte 

hipótese em relação aos resultados obtidos no presente trabalho: a possibilidade de 

os resultados serem falsos negativos, sendo a interação ocorrida in vitro. 

Cultura pura de Proteus sp., Pseudomonas sp., E. coli, E. aerogenes e 

enterobactérias foi observada somente no grupo dos animais doentes. A obtenção 

de culturas puras em um exame diagnóstico é fator determinante para a confirmação 

do agente etiológico do quadro estudado. Em relação aos resultados da presente 

pesquisa, sabe-se que Pseudomonas aeruginosas já foi relatada como responsável 

por pneumonias em humanos (TAKAKURA et al.,  2015;  MAMOUDOU et al., 2015; 

MICEK et al., 2015; KINOSHITA et al., 2015) e em bovinos (PRASAD et al., 1967; 

BARBOUR et al., 1997; COUTINHO, 2005). E. coli, por sua vez, embora seja 

responsável por casos de diarreia (GUINÉE et al., 1981), é caracterizado como 

causa comum de pneumonia comunitária adquirida em humanos (MARRIE et al., 

1998), assim como E. aerogenes, embora em menor prevalência (BOYER et al., 

2011). Parte do gênero Proteus, Proteus miriabilis também já fora relatado como 
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agente responsável por pneumonia em humanos (OKIMOTO et al., 2010). Sabendo 

do papel destas bactérias no desenvolvimento de pneumonia em humanos, faz-se 

necessário, portanto, mais estudos para determinar sua importância na pneumonia 

dos bovinos. 

Bactérias da Classe Mollicutes foram isoladas em 7% (10/141) das 

amostras, com maior frequência nos animais sadios. A taxa de isolamento obtido foi 

menor daquela obtida por De Oliveira et al. (2016), o qual isolou essas bactérias em 

25% (12/96) das amostras de lavado traqueobrônquico. Já a detecção de Mollicutes 

diretamente no lavado resultou na identificação de 20,5% de positivos, 

principalmente no grupo dos sadios. Esse resultado discorda do encontrado por De 

Oliveira et al. (2016), o qual observou 70,83% de positivos, embora também tenha 

constatado maior frequência nos animais sem broncopneumonia. Ao avaliar o TRS 

de bovinos sadios e doentes, Marques et al. (2007) detectaram alta frequência 

dessas bactérias (72,1%), principalmente no grupo dos doentes (90,9%), embora 

também tenha sido observada alta prevalência no grupo de animais sadios (52,0%). 

Diante do exposto, os achados em ambos os grupos reafirmam a hipótese de que os 

Mollicutes fazem parte da microbiota do sistema respiratório dos bovinos e que, 

após mudanças na mucosa e em todo ambiente respiratório, se tornariam 

patogênicos levando aos problemas respiratórios. Além disso, sabe-se que a 

infecção inicial ocorre no TRS, com posterior disseminação para o TRI (HODGE; 

SIMECKA, 2002), de modo que o estudo de ambos seja imprescindível na tentativa 

de melhor entender o papel dessas bactérias na patogênese das doenças 

respiratórias. A classe Mollicutes  foi associada a variável “secreção nasal serosa”. 

De Oliveira et al. (2016), no entanto, observou associação entre esta classe e a 

presença de alteração na percussão pulmonar. Maeda et al. (2003) estudaram a 

pneumonia por M. bovis e verificaram, dentre outros sinais e sintomas, a presença 

de secreção nasal, embora os autores não tenham caracterizado o exsudato.  

 A utilização de oligonuceotídeos iniciadores para detecção de M. díspar, M. 

bovis e M. mycoides subsp. mycoides SC nas colônias bem como nas amostras 

resultou somente na identificação da primeira espécie, em frequência semelhante 

nos grupos sadio e doente. De Oliveira et al. (2016), observou maior frequência de 

M. díspar nas amostras de lavado traqueobrônquico, com predominância no grupo 

dos sadios. Autio et al. (2007) identificou alta ocorrência de M. díspar tanto em 
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animais sadios (40,4%) quanto doentes (45,3%). Já Marques  et al. (2007) e Angen 

et al. (2009), embora tenham detectado esta espécie em ambos os grupos, 

observaram predominância no grupo dos doentes. Com o objetivo de determinar a 

prevalência de M. díspar no TRS de bovinos, Šiugždaitė, Gabinaitienė e Šiugžda 

(2015) observaram 17,9% de positivos no grupo de animais sadios e 83,3% no 

grupo de animais com problemas respiratórios. Em um estudo retrospectivo 

conduzido no Reino Unido, Ayling, Bashiruddin e Nicholas (2004) verificaram que M. 

díspar já fora detectado em pulmões de bovinos com pneumonia. Diante do exposto, 

observa-se o constante aumento na ocorrência desta espécie tanto em animais 

sadios quanto naqueles com problemas respiratórios, sugerindo-se, então, que não 

só o M. bovis deve ser indicado como potencial espécie de micoplasma relacionado 

ao complexo respiratório bovino.  

Embora M. bovis esteja entre as quatro espécies mais relacionadas aos 

problemas respiratórios nos bovinos (GRIFFIN, 2010; GRIFFIN et al., 2010), esta 

espécie não foi identificada nas amostras do presente trabalho, assim como nos 

estudos realizados por Nikunen et al. (2007) e Angen et al. (2009). Já De Oliveira et 

al. (2016), detectou 3% de amostras positivas, com mesma frequência nos grupos 

sadio e doente. Estudando pulmões de bezerros com pneumonia na Finlândia, 

Tegtmeier et al. (1999) isolou M. bovis em somente um caso de broncopneumonia 

supurativa. No trabalho conduzido por Ayling, Bashiruddin e Nicholas (2004), M. 

bovis foi a espécie mais identificada, especialmente em pulmões de bovinos com 

problema respiratório, embora também tenha sido detectado em casos de mastite e 

artrite. Marques et al. (2007), por sua vez, identificaram esta bactéria somente no 

grupo dos doentes, totalizando 6,3% das amostras. Szeredi, Jánosi e Pálfi (2010) 

estudaram pulmões de bezerros diagnosticados com pneumonia e detectaram alta 

frequência de M. bovis nas amostras (12/40; 30%). 

Não existam relatos de isolamento e/ou identificação de M. mycoides subsp. 

mycoides SC em bovinos no Brasil.  Em âmbito internacional, o país não possui 

status oficial quanto a presença desta espécie, de acordo com a OIE. Oficialmente, 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austrália, África do Sul, Índia, China, Portugal, 

Suíça, França e Singapura são os países livres da Pleuropneumonia Contagiosa 

Bovina (CBPP) (OIE, 2015). Assim como nos trabalhos nacionais realizados por 

Marques et al. (2007) e De Oliveira et al. (2016), esta bactéria também não foi 
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detectada durante a presente pesquisa. É curioso notar que embora esta espécie 

não tenha sido identificada em bovinos, sua presença foi detectada em amostras de 

conduto auditivo de caprinos saudáveis no estado do Rio de Janeiro (BARBOSA et 

al., 2000; PEREIRA et al., 2003). Por consequência, a vigilância deve ser redobrada 

nas propriedades, principalmente naquelas em que há produção consorciada com 

caprinos e bovinos, para que não haja a transmissão deste agente para o rebanho 

bovino e leve aos problemas decorrentes da CBPP. 

A maioria das colônias isoladas e das amostras não tiveram as espécies 

determinadas com os três oligonucleotídeos iniciadores utilizados. Embora M. 

díspar, M. bovis e M. mycoides subsp. mycoides SC sejam comumente relacionadas 

aos quadros de pneumonias, outras espécies dentro da classe Mollicutes são 

pesquisadas em alguns trabalhos e podem ser parte do complexo respiratório 

bovino. Marques et al. (2007) detectaram Ureaplasma diversum em 31,6% das 

amostras de animais com pneumonia e 8,2% em animais doentes. A associação 

entre U. diversum e as doenças respiratórias foi encontrada no estudo desenvolvido 

por  Autio et al. (2007). Angen et al. (2009) detectaram Mycoplasma bovirhinis em 

79% dos animais com pneumonia e em 14% dos animais sadios. Além desta mesma 

espécie, Acholeplasma sp. foi detectado em amostra de swab nasal no estudo de 

Zinka e Maid (2012). Da mesma forma que no presente estudo, a maioria dos 

isolados obtidos no estudo de Zinka e Maid (2012) não tiveram as espécies 

determinadas. M. alkalescens e M. arginini foram detectados somente no lavado 

bronco-alveolar de animais com pneumonia no estudo realizado por Thomas et al. 

(2002), na Bélgica. A classe Mollicutes apresenta cinco ordens, cada uma 

subdividida em famílias e gêneros. Portanto, determinar com precisão a presença de 

todos as espécies presente nas amostras clínicas é uma tarefa quase impossível, 

dado a grande quantidade de micro-organismos presentes nesta classe.  

A composição da microbiota do sistema respiratório pode ser influenciada 

por vários fatores, podendo estar relacionado a fatores intrínsecos do hospedeiro, 

tais como idade, genética e higiene; fatores ambientais, como sazonalidade, tipo de 

produção e manejo e as interações entre os micro-organismos (BOSCH et al., 2013). 

Mudanças nos padrões de interação e no ambiente respiratório devido ao aumento 

na concentração de uma espécie, situações de estresse (como transporte, 

desmame) e as interações bactéria - vírus, são determinantes para o 
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desenvolvimento dos problemas respiratórios (BOSCH et al., 2013a). Os principais 

vírus relacionados ao complexo respiratório bovino são o Vírus da Diarreia Viral 

Bovina (VDVB), Herpes vírus tipo -1 (HVBo-1), Vírus Respiratório Sincicial Bovino 

(VRSB) e o Parainfluenza Bovina tipo-3 (PIb-3), sendo a importância do Influenza 

vírus D (IVD), ainda questionada. 

O presente estudo detectou prevalência de 31,71% de anticorpos  contra 

HVBo-1 nos bezerros estudados, sendo 22/69 (31,88%) em animais sadios e 17/54 

(31,48%) em animais doentes. Esses resultados são semelhantes àqueles descritos 

por Poletto et al. (2004), o qual detectou 32,4% de positividade em bovinos adultos 

no estado do Rio Grande do Sul. Recentemente, frequências menores foram 

encontradas no mesmo estado por Becker et al. (2015), os quais detectaram 26,4% 

em 2013 e 21,7% em 2014. Muitos são os estudos que detectaram altas ocorrência 

ou prevalência desses anticorpos no Brasil. Na região nordeste, Silva et al. (2015) 

observaram prevalência de 79,5% em Pernambuco. Estudando animais submetidos 

a um sistema semi-intensivo de produção leiteira no Maranhão, Sousa et al. (2013), 

observaram anticorpos contra o vírus em 67,5% de animais. Na região Centro-Sul, 

De Oliveira et al. (2016), estudou animais de propriedades mais tecnificadas no 

estado de São Paulo, e observou 61,4% (35/57) de animais reagentes. Todos os 

trabalhos anteriormente citados utilizaram a vírus-neutralização como técnica 

diagnóstica. Utilizando a técnica de ELISA indireto, Santos et al. (2014) detectaram 

66,75% de positividade no Espirito Santo. A alta frequência de animais que 

apresentam anticorpos  contra HVBo-1 no Brasil, pode estar relacionada, dentre 

outros fatores, a capacidade do vírus em se manter latente nos gânglios nervosos, 

permitindo a eliminação viral recorrente e a manutenção da infecção dentro dos 

rebanhos (MÉDICI; ALFIERI; ALFIERI, 2000). Assim como no Brasil, fora do país a 

ocorrência de anticorpos contra HVBo-1 é variável (BOELAERT et al., 2000; 

RAAPERI et al., 2010; SZEREDI; JÁNOSI; PÁLFI, 2010; RAAPERI; ORRO; 

VILTROP, 2014).  

A prevalência de anticorpos contra VDVB foi 24,59% no presente estudo.  

Os trabalhos nacionais mais recentes apresentam ocorrência/prevalência de 

anticorpos contra VDVB maiores que as apresentadas no presente trabalho, 

utilizando a vírus-neutralização. Estudando animais do estado de São Paulo e Minas 

Gerais, Alexandrino (2011) observaram 69,70% de animais reagentes. No Rio 
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Grande do Sul, 85,4% dos bovinos estudados por Piovesan et al. (2013) 

apresentaram anticorpos contra VDVB. No mesmo estado, Quincozes  et al. (2007) 

detectaram 66,32% de animais positivos. Na região central do país, Brito  et al. 

(2010b) obtiveram 64% de animais reagentes em propriedades estudadas na região 

de Goiás. No nordeste brasileiro, Fernandes  et al. (2015) obtiveram uma das 

menores prevalências relatadas (39,1%). No estado de São Paulo, De Oliveira et al. 

(2016) observaram 55,35% de positividade, sendo 39,3% (22/56) em animais sadios 

e 16% (9/56) em doentes. No presente estudo, entretanto, encontramos maior 

prevalência em doentes (29,63%) comparado aos sadios (20,59%). Já no estudo de 

animais da região amazônica estado do Maranhão,  Chaves  et al. (2010) 

detectaram 61,5% de positividade utilizando a técnica de ELISA. Fora do Brasil, as 

prevalências também são variáveis, sendo que muitos deles utilizam a técnica de 

ELISA. Na Bélgica, Sarrazin et al. (2013) detectaram prevalência de 32,9% entre os 

animais detectados, utilizando ensaio imunoenzimático. Utilizando o mesmo ensaio, 

Talafha et al. (2009) obtiveram 31,9% de bovinos reagentes nos rebanhos 

estudados na Jordânia. Solis-Calderon, Segura-Correa e Segura-Correa (2005) 

estimaram prevalência de 14% em Yucatán, México.  

Na presente pesquisa, a prevalência de anticorpos contra VRSB foi 38,79%. 

Avaliando três municípios do estado de São Paulo, Affonso et al. (2011), observaram 

prevalências de 45,61% - 84,42% de anticorpos contra VRSB. Em dois municípios 

diferentes do mesmo estado, De  Oliveira  (2015) detectou animais reagentes em 

93,10% das amostras. No sul do Brasil, Campalans e Arns (1997) detectaram 75% 

de animais reagentes nas 65 propriedades estudadas. A fim de estudar a 

participação do VRSB em casos de pneumonia em bezerros no estado de Minas 

Gerais, Flores et al. (2000) detectaram anticorpos em 8/41 pulmões por meio de 

imunofluorescência indireta. Anticorpos contra o VRSB também foram detectados 

em outros países. No Equador, a soroprevalência foi de 80,48%, utilizando o teste 

de ELISA (SAA et al., 2012). Por meio do mesmo teste, Socha e Rola (2013) 

observaram 61,9% de reagentes na Polônia. No estudo conduzido por Odeón et al. 

(2001), a prevalência de bezerros reagentes na Argentina foi 10,7%. Moore et al. 

(2015) estimaram, por meio de ELISA, soroprevalência de 46% em animais 

australianos que foram exportados para a Rússia e Oriente Médio. 
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No presente estudo, observamos soroprevalência de rebanho para HVBo-1 

variando entre 46,15%-57,89%. No estudo conduzido no Rio Grande do Sul, a 

soroprevalência de rebanho foi numericamente maior (92,85%) (POLETTO et al., 

2004). Com soroprevalência igualmente alta, Barbosa et al. (2005) observaram 

animais reagentes em 98,2% dos rebanhos estudados. Na Belgica, Boelaert et al. 

(2000) detectaram animais reagentes em 67% dos rebanhos avaliados. Observamos 

ainda que 41,67%-50,00% de rebanhos apresentaram animais com anticorpos 

contra VDVB, dependendo do município estudado. A literatura destaca altas 

soroprevalências dentro e fora do Brasil, indicando que a disseminação do vírus 

ainda é alta. No estado do Rio Grande do Sul, Poletto et al. (2004) detectaram 

67,85% dos rebanhos com pelo menos um animal reagente. Brito et al. (2010a) 

avaliaram rebanhos do estado de Goiás e observaram que 88,3% das propriedades 

apresentaram animais com anticorpos contra VDVB. No Equador, a soroprevalência 

de rebanho foi de 74% (SAA et al., 2012). A prevalência de anticorpos contra VRSB 

nos rebanho foi 50,00%-66,67% nos animais estudados. Affonso et al. (2011) 

detectaram prevalências entre 45,61% - 84,42% nos três rebanhos estudados no 

estado de São Paulo. Baixa prevalência ao nível de rebanho foi observada no Irã 

(19%), no estudo conduzido por Shakhaee, Khalili e Kazemi Nia (2009). 

Discrepâncias entre os resultados sorológicos do presente estudo e 

naqueles encontrados na literatura podem ocorrer devido a diferenças entre as 

regiões estudadas, os sistemas de produção e de manejo, diferentes faixas etárias 

estudadas e os métodos diagnósticos utilizados (SILVA et al., 2015).    

Não houve detecção de Parainfluenza bovina tipo-3 e Influenza vírus D na 

presente pesquisa. No Brasil, são poucos os trabalhos que avaliaram a presença do 

PIb-3 nos bovinos. O primeiro estudo foi realizado no Estado de São Paulo, onde 

houve isolamento de PIb-3 após estudo com 25 amostras de tecido pulmonar de 

bovinos com problemas respiratórios (CANDEIAS; SUGAY; RIBEIRO, 1971). Já no 

Estado do Rio Grande do Sul PIb-3 foi isolado por Gonçalves et al., (2003) a partir 

de amostras de secreção nasal de um animal com pneumonia. Ao nosso 

conhecimento, esta é o primeira vez que se objetivou detectar a presença de IVD 

nos rebanhos brasileiros. Fora das nossas fronteiras, já fora detectado em bovinos 

na Itália, (CHIAPPONI et al., 2016), França (DUCATEZ; PELLETIER; MEYER, 2015) 

e Estados Unidos (HAUSE et al., 2013; FERGUSON et al., 2015). No estudo 
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conduzido por MITRA et al. (2016 no prelo)2, obteve-se uma tendência de associação 

entre a emergência do IVD e as doenças respiratórias bovinas.  

Ao nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que avalia a situação 

epidemiológica do complexo respiratório bovino em assentamentos do estado de 

São Paulo e é um dos poucos dentro desta temática em todo território nacional. 

Salientamos que, embora haja assistência veterinária nas propriedades, a ausência 

de parcerias com institutos de pesquisa impede a realização de constantes 

monitoramentos epidemiológicos na região. Por esse motivo, nosso trabalho é 

imprescindível para que as medidas sanitárias sejam tomadas de maneira correta, 

de forma a permitir que os rebanhos aumentem a produção leiteira constantemente 

e permita melhor qualidade de vida para a população. Os dados microbiológicos do 

presente estudo demonstram a complexidade na determinação do agente etiológico 

responsável pelo desenvolvimento do quadro. Evidenciamos, ainda, possível 

importância de enterobactérias e bacilos Gram-positivos na evolução do processo. 

Além disso, a demonstração das associações entre os micro-organismos e algumas 

manifestações clínicas auxiliam o clínico na tomada de decisão no momento do 

diagnóstico e do tratamento.    

 

 

 

 

 

  

                                                             
2
 MITRA, N.; CERNICCHIARO, N.; TORRES, S.; LI, F.; HAUSE, B. M. Metagenomic characterization 

of the virome associated with bovine respiratory disease in feedlot cattle identified novel viruses and 
suggests an etiologic role for influenza D virus. Journal of General Virology, 5 maio 2016. Disponível 
em: <http://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/jgv.0.000492.v1>. Acesso em: 
02 ago. 2014. no prelo. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

 Não houve isolamento de P. multocida e M. haemolytica a partir das 

amostras de lavado traqueobrônquico dos bezerros sadios e com broncopneumonia. 

 Dentre as bactérias aeróbias isoladas, observou-se maior prevalência 

de Bacillus sp., Staphylococcus intermedius e bactérias Gram-negativas não 

fermentadoras. 

 Observou-se a presença de colônias puras de Proteus sp., 

Pseudomonas sp., E. coli, E. aerogenes e Enterobactérias no grupo de animais 

doentes.  

 M. díspar foi a única espécie de micoplasma identificada com os 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados. Faz-se necessário a busca por outras 

espécies de micoplasmas que podem estar relacionadas aos casos de 

broncopneumonia em bovinos.   

 A prevalência de Parainfluenza bovina tipo-3 e Influenza vírus D nas 70 

amostras de lavado traqueobrônquico foi zero. 

 Observou-se prevalência de HVBo-1, VDVB e VRSB de 31,7%, 24,6% 

e 38,8%, respectivamente. 

  Não houve associação entre o status de saúde dos bezerros e os 

achados microbiológicos e sorológicos. 

 Foi observada associação entre a presença de enterobactérias e a 

variável “desidratação leve” (p=0,033) e entre Mollicutes e a variável “secreção nasal 

serosa” (p=0,03). 

 A broncopneumonia é uma enfermidade de caráter multifatorial e 

multiagente. Faz-se, necessário, portanto, a associação dos achados de exames 

físico, microbiológicos e características do ambiente e manejo para a elucidação do 

agente.  
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ANEXO A - Meio de transporte para micoplasmas e ureaplasmas 

 

Para preparo de 200 mL: 

- Sacarose (Synth®) ..................................................................................... 8,0g 

- Fosfato de sódio monobásico (Synth®) .................................................... 0,2g 

- Fosfato de sódio dibásico (Synth®) ........................................................... 0,4g 

 Autoclavar por 20 minutos a 121 ºC 

Após autoclavagem, acrescentar os seguintes suplementos: 

-Soro fetal equino estéril (Vitrocell®)......................................................100,0 mL 

-Acetato de tálio (Inlab®) ...........................................................................1,0 mL 

- Penicilina  .............................................................................................100,0 µL 
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ANEXO B -  Meio de cultivo para micoplasma 

 

Para preparo de 1000 mL 

-Triptone (DIFCO®)  ................................................................................... 10,0g 

-Peptona (Merck®) ....................................................................................... 5,3g 

-Mycoplasma Broth Base (BBL®)...................................................................3,5g 

-Água deionizada ....................................................................................750,0mL 

Ágar noble - para meio sólido (DIFCO®)................................................... 10,0g 

Ajustar pH  entre 7.4 e 7.8 

Autoclavar a 121ºC por 20 minutos; 

Suplementar o meio base, assepticamente, no momento do uso: 

- Soro fetal equino estéril (Vitrocell®) ...................................................... 180mL 

-199 .............................................................................................................50mL 

-Extrato de levedura ....................................................................................35mL 

-Glicose 10% ...............................................................................................10mL 

-Arginina 10% ................................................................................................1mL 

-Yeastolate 20% (DIFCO®)..........................................................................10mL 

- Vermelho de Fenol 0,05% ..........................................................................4mL 

- Acetato de Tálio 1% (Inlab®) ....................................................................10mL 

-Penicilina ......................................................................................................1mL 

 

 

 






