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RESUMO 

 

A pesquisa consistiu em avaliar a frequência de animais soropositivos para diarreia viral e 

rinotraqueite infecciosa bovina e determinar correlações com características ambientais, 

sociais e sanitárias da região. O estudo foi realizado em rebanhos do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, localizado no norte do estado de Goiás, é uma área de Cerrado 

com pastagens nativas e poucas áreas formadas. Foram colhidas amostras sanguíneas de 2.612 

bovinos de diferentes raças e faixas etária, machos e fêmeas, correspondentes a 79 rebanhos 

predominantemente de corte. Durante a coleta de amostras aplicou-se questionário 

epidemiológico para investigar fatores que poderiam estar associados às infecções.  As 

amostras foram submetidas pelo método de ELISA, para detecção de anticorpos contra BVD 

e IBR. A frequência média de rebanhos soropositivos foi 88,6% para BVD e 97% para IBR, a 

sorologia positiva individual correspondeu à 17,8% para BVD e 45,5% para IBR. Houve 

diferença significativa (p<0,05) entre as regiões e faixa etária para as ambas doenças. As 

variáveis ambientais associadas a com a frequência de BVD foram: nível de precipitação e 

temperatura máxima do mês mais quente do ano, e para IBR: INDV e sazonalidade de 

temperatura. Contato com outras espécies de animais, problemas reprodutivos, presença de 

área alagadiça, utilização dos bovinos como principal fonte de renda, grau de escolaridade do 

produtor e estado civil foram correlacionados fator de risco para ocorrência de BVD e IBR.  

 

 

 

Palavras chave: BoHV, BVDV, fator de risco, Goiás, ocorrência, soropositividade 
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ABSTRACT 

 

The research consisted of evaluating the frequency of seropositive animals for viral diarrhea 

and infectious bovine rhinotracheitis and determining correlations with environmental, social 

and health characteristics of the region. The study was carried out in herds of the Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, located in the north of the state of Goiás, it is an 

area of Cerrado with native pastures and few formed areas. Blood samples were collected 

from 2,612 cattle of different breeds and age groups, male and female, corresponding to 79 

predominantly beef cattle. During sample collection, an epidemiological questionnaire was 

applied to investigate factors that could be associated with infections. The samples were 

submitted by the ELISA method, to detect antibodies against BVD and IBR. The average 

frequency of seropositive herds was 88.6% for BVD and 97% for IBR, the individual positive 

serology corresponded to 17.8% for BVD and 45.5% for IBR. There was a significant 

difference (p <0.05) between the regions and age group for both diseases. The environmental 

variables associated with the frequency of BVD were: level of precipitation and maximum 

temperature of the hottest month of the year, and for IBR: INDV and temperature seasonality. 

Contact with other species of animals, reproductive problems, presence of wetland, use of 

cattle as the main source of income, educational level of the producer and marital status were 

correlated risk factors for the occurrence of BVD and IBR. 

 

Keywords:  BoHV, BVDV, Goiás, occurence, risk factors, serologically positive 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor agropecuário é altamente relevante para a economia do Brasil, atualmente 

o país possui o segundo maior rebanho bovino do mundo com mais de 212 milhões de 

cabeça
1
. A introdução das tecnologias agrícolas contribuíram significativamente para o 

aumento da produtividade no campo, embora o país ainda apresenta potencial para expandir o 

mercado agropecuário considerando a extensão territorial e as características climáticas 

propícias
2
. Entretanto em muitas regiões o sistema de criação ainda é extensivo e rudimentar o 

que pode vir a desencadear problemas de diferentes ordens, em especial os sanitários
2
. 

Nesse aspecto cabe destacar que o controle e erradicação de enfermidades de 

importância à saúde pública  no país e, a produtividade do rebanho são essenciais para 

garantir espaço no mercado interno e exportador como uma das garantias da qualidade dos 

produtos e subprodutos
2
. 

É importante considerar que cada sistema de exploração é o resultado da maneira 

como o homem se utilizou dos recursos naturais disponíveis como clima, características do 

relevo e do ambiente, a fim de satisfazer as suas necessidades, desenvolvendo em alguns 

espaços geográficos formas específicas de produção e, de acordo com o sistema de criação, 

como rebanho de ciclo completo, corte, leite ou misto, para fins comerciais ou para atender as 

necessidades básicas da família
2
. 

Apesar da reestruturação dos sistemas criação de bovinos que levou Goiás a 

posição de destaque em relação ao números de bovinos confinados (sistema intensivo), em 

vista das demais regiões do Brasil
3
, no Estado ainda existem regiões em que predomina o 

ciclo completo em sistemas de criação de bovinos extensivos ou superextensivos
4
. 

Do ponto de vista social e sustentável, saúde animal é o estado em que se obtém a 

otimização da produção, controlando os riscos em toda a cadeia de alimentar. Dessa forma, as 

medidas de controle sanitárias devem ser as mais adequadas, visando a viabilidade 

econômica
5
. Para avaliar as condições de sanidade do rebanho, índices reprodutivos e 

produtivos devem ser considerados, a fim de realizar mudanças de manejo para garantir a 

saúde e bem-estar animal
6
. 

O manejo geral de rebanhos por vezes previne ou então expõe os animais a fatores 

de riscos, em função da ação antrópica do homem
7
. Se por um lado a saúde influência nos 

índices de produção e produtividade tornando os animais mais precoces, do outro modo, uma 



2 

vez que alguma doença esteja presente no rebanho, poderá haver comprometimento do estado 

de saúde geral e surgir problemas na reprodução e produção
6
.  

Em uma importante área do Cerrado, no estado de Goiás, inserida nos municípios 

de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre o sistema de criação de bovinos é 

predominantemente extensivo e superextensivo. Dentro desses três municípios, encontra-se o 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK), que abriga uma comunidade 

formada por negros remanescentes de quilombo, tendo a população em torno de 5.000 

pessoas, distribuídas em mais de 30 grupos na zona rural
8
.  

As condições de vida da comunidade exige que sejam empreendidas ações que 

possibilitem a inserção econômica de seus membros a partir de projetos de desenvolvimento 

local sustentável, com a articulação do conhecimento baseado na experiência da comunidade 

e o conhecimento científico e tecnológico das instituições de apoio. Um dos desafios para os 

pesquisadores do agronegócio para esta população quilombola é a melhoria na qualidade de 

vida dos grupos rurais, incluindo a criação de bovinos de forma sustentável com garantia da 

sanidade do rebanho
9
. 

Os quilombolas do SHPCK têm duplo propósito na criação de bovinos. O 

primeiro é a criação de vacas para produção de leite, especialmente na época das águas, 

utilizado para consumo da família. Seguindo da produção de bezerro, que normalmente é 

vendido ou trocado na região, ação que representa significativa fonte de renda, sendo 

efetuada, por todas as famílias em momentos de maior necessidade
8
. 

Os bovinos da região se alimentam exclusivamente de pastagem nativa, com 

pouca suplementação, feita de forma irregular e normalmente utilizando misturas de raspas de 

plantas locais. De modo parecido, o manejo sanitário do rebanho também é aplicado de forma 

empírica pela maioria dos produtores da região para o controle de parasitas, adicionalmente se 

faz o uso de vacinas para prevenção de febre aftosa e raiva, preconizados pela Agência 

Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA)
8
. 

A distribuição espacial da vegetação e outras características geográficas do 

SHPCK é heterogênea, o que influencia na forma de manejo criação de bovinos, bem como 

pode ter relação com a frequência e distribuição das doenças nos rebanhos local
10

.  

Embora o controle sanitário seja de extrema relevância ao rebanho, deve-se 

considerar sua viabilidade econômica, sobretudo quando se trata de uma região onde os 

recursos são limitados
5
. Logo, caracterizar o perfil local com dados de qualidade do solo 

pastagens, topografia, presença de água, densidade bovina, manejo dos animais, finalidade da 



3 

produção, frequência de assistência veterinária, entre outros, é fundamental para  determinar 

estratégias condizente com a realidade da população
7
. 

Neste contexto temos o herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) e o vírus da diarreia 

viral bovina (VBVD), como patógenos bovinos responsáveis por grandes prejuízos 

econômicos por interferirem na produção e reprodução, comprometendo a viabilidade 

econômica
11,12

.  

Considerando as características geográficas e ambientais do bioma do Cerrado na 

área de preservação do Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, bem como os aspectos 

culturais e sistema de criação de bovinos é de fundamental importância conhecer a condição 

do rebanho local para estabelecer medidas de melhorias avaliando os fatores de risco 

existentes. Sobretudo medidas sanitárias com ênfase nas principais doenças infecciosas de 

impacto reprodutivo, que embora algumas das enfermidades não apresentam sinais clínicos, 

interferem diretamente na produtividade do rebanho, consequentemente na renda familiar.  

Com esse estudo objetivou-se realizar avaliação epidemiológica, por meio de 

testes sorológicos, das condições sanitárias relativas à rinotraqueíte infecciosa bovina e 

diarreia viral bovina, em rebanhos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 

Correlacionar com socioeconômicos do produtor, índices zootécnicos e dados ambientais 

foram extraídos do banco de dados do Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás a fim de determinar 

correlações com a ocorrência das doenças na região.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga e a atividade pecuária 

 

Parte integrante de três municípios do estado de Goiás, o Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, constitui comunidades de negros remanescentes de quilombo, 

formando uma população em torno de 5.000 pessoas em mais de 30 comunidades da zona 

rural
8
. Ocupa uma área de 253,2 mil hectares, dividida em cinco núcleos: Vão do Moleque, 

Ribeirão dos Bois, Vão das Almas, Contenda e Kalunga, subdivididos em 62 povoados que 

no ano de 2004, possuíam 958 famílias com 3.752 habitantes na zona rural dos municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás na microrregião Chapada dos Veadeiros, no 

Nordeste do Estado de Goiás. As principais vias de acesso são a rodovia GO-118 e os Rios 

Paranã e Almas
13

. 

As famílias da comunidade desenvolvem atividades relacionadas aos recursos 

naturais disponíveis na região, como práticas agricultura de subsistência, pecuária extensiva e 

extrativismo vegetal
14

. As principais lavouras cultivadas pelas famílias são milho, mandioca, 

abóbora, arroz e feijão. Em relação à produção animal, as famílias criam bovinos para 

produção de leite, galinhas e suínos que se destinam principalmente para o autoconsumo. A 

estrutura da renda das famílias é composta pelos rendimentos obtidos com a venda de 

produtos agropecuários, aposentadorias, salários das esposas (funcionárias públicas), 

programas sociais e outras rendas provenientes de atividades temporárias desenvolvidas fora 

da unidade familiar
8
. 

A comunidade Kalunga enfrenta problemas relacionados à carência de serviços 

básicos e infraestrutura como: ausência de estradas, assistência médica e escolas, lutam pela 

regularização de suas terras e alguns se encontram abaixo da linha da pobreza (figura 1)
15

. O 

atendimento aos problemas de saúde é feito por agentes de saúde e, em situações mais graves, 

as pessoas se deslocam até o município de Cavalcante
8
. Especialmente na época seca do ano, 

em alguns lugarejos mais isolados e distantes dos rios da região, os moradores têm que andar 

longas distâncias para buscar água para as atividades do dia a dia como cozinhar e beber, e 

também para fornecer aos animais
8,14

. Na maioria das comunidades a dificuldade de 

transporte e o acesso a comunidade é um problema comum, sendo que o uso de muares e 

asininos é o meio de locomoção mais comum (figura 2)
14

. 
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FIGURA 1 – Casa típica da comunidade Kalunga com paredes de adobe e teto de palha.  

Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Curraleiro e Pantaneiro 

 

Outro problema social é a evasão escolar, em função das grandes distâncias que 

crianças e jovens precisam percorrer a pé para chegar até as escolas, bem como o êxodo rural 

em busca de melhores condições de vida, principalmente pelos jovens
8,14

. 

 

 

 
FIGURA 2 – Acesso à comunidade Kalunga. (A) Rio Paranã que corta uma das principais estradas da 

região. (B) Um dos poucos trechos com boa condição de acesso. 

Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Curraleiro e Pantaneiro 

 

Em relação a atividade pecuária nessa região, os bovinos são alimentados 

exclusivamente a pasto, com pouca ou nenhuma suplementação na época seca. De modo 

geral, as pastagens da região são formadas por espécies como o capim agreste (Panicum 

chapadense) e espécies cultivadas como os capins andropogon (Andropogon gayanus), 

elefante (Pennisetum purpureum) e jaraguá (Hyparrhenia rufa)
8
. O manuseio dos animais são 

feios em currais com pouca estrutura, em sua grande maioria sem corredor e brete de 

contenção (figura 3), os animais têm que ser laçados e estabilizados no chão para realização 

de intervenção mais específica (figura 4). 

A B 
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A diversidade das características geográficas, a diferente distribuição espacial da 

vegetação e épocas de chuva e seca, influenciam na disponibilidade de alimentação aos 

animais. Em determinados momentos o capim não é suficiente para atender às exigências de 

consumo dos diferentes nutrientes sendo necessário o uso suplementação para garantir os 

requerimentos de metabolismo geral, crescimento e reprodução
10

.  

 

FIGURA 3 – Currais com estrutura precária em propriedades do Sítio Histórico Patrimônio Cultural 

Kalunga. Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Curraleiro e Pantaneiro 

 

As práticas de mineralização de bovinos, utilizadas pelos quilombolas incluem o 

fornecimento irregular ao longo ano, de sal comum ou sal mineral, normalmente misturado 

com raspas de plantas da região, como sucupira (Pterodon emarginatus), chapada (Acosmiun 

dasycarpum), quina (Strychnos pseudoquina), batatão (não identificada), genipapo (Genipa 

americana) e mandiocão (Didymopanax morototonii) 
8
. 

Em relação ao manejo sanitário do rebanho de bovinos algumas medidas 

empíricas profiláticas para endo e ectoparasitas são adotadas por vários produtores dessa 

região, que utilizam plantas medicinais da região
8
 e, isso possibilita a produção de alimentos 

saudáveis com menor dependência de insumos externos
16

. O uso de vacinas para febre aftosa, 
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raiva e clostridioses, também tem sido uma prática descrita
8
, sendo que para as duas últimas 

doenças a profilaxia não é adotada por todos os produtores. 

Acrescenta-se que características regionais e de manejo como a qualidade do solo, 

pastagens, topografia, presença de água, densidade bovina, finalidade da produção, manejo 

dos animais, são pontos a serem considerados para determinar as condições sanitárias e 

medidas profiláticas aplicadas a cada sistema de criação
7
. 

 

FIGURA 4 – Condições de colheita de sangue a campo. A - Contenção em uma propriedade sem 

brete com ajuda de laçadores da região; B - Colheita de amostra de sangue da veia 

jugular. Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Curraleiro e Pantaneiro 

 

 

2.2. Aspectos geográficos e características epidemiológicas de doenças infecciosas em 

rebanhos bovinos 

 

O uso da terra para exploração dos recursos naturais, construção de novas cidades, 

fins industriais e agropecuários têm modificado o habitat disponível para a vida selvagem, 

muitas vezes fragmentando ou reduzindo. Isso estreitou o contato entre humanos e as 

diferentes espécies selvagens e domésticas. Por outro lado, pode ter contribuído para 

aumentar o risco de doenças para as diferentes espécies animais, inclusive as de uso 

pecuário
17–19

 e para o próprio homem
20

. Como exemplo pode-se citar os agentes causadores 

da malária, da tuberculose, da imunodeficiência adquirida, do vírus Ebola
20

 e da brucelose
19

. 

Usar as características do espaço para compreender a ocorrência e a distribuição 

das doenças na população é prática secular. Segundo a teoria dos focos naturais a vertente 

ecológica, geográfica e a circulação de um agente infeccioso é alterada quando há mudança 

nas características do espaço (clima, paisagem, etc.), modificando sua epidemiologias
17

. 

A B 
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Algumas zoonoses têm habitats naturais em ecossistemas bem definidos, nos 

quais os patógenos, vetores e hospedeiros naturais formam associações, onde circula o agente 

infectante. Assim, a paisagem é um fator epidemiológico a se considerar, pois suas 

características são do ecossistema local
17

. Elementos ambientais como altitude, temperatura, 

chuvas e umidade também influenciam a presença, desenvolvimento, atividade e resistência 

de patógenos, vetores e reservatórios de infecções e suas interações
18,21

. Por estar associado a 

esses aspectos, algumas doenças podem surgir em decorrência da vulnerabilidade em 

diferentes condições, como exemplo a espécie e categorial animal, a faixa etária e a 

disponibilidade limitada de alimentos
19

. 

A exemplificação de como a distribuição das doenças é influenciada pelas 

características ecológicas favoráveis a transmissão do agente, é a ocorrência da leptospirose, 

que tem relação com mudanças climáticas, altitude, tipo e forma de uso de solo
22

. 

Independente do agente, isso é importante não só do ponto de vista de ocorrência da doença, 

mas também em relação as consequências em rebanhos vulneráveis, pois uma vez instalada a 

infecção, os impactos podem influenciar negativamente nos índices reprodutivos e 

produtivos
6
. 

Nos diferentes sistemas de criação de bovinos os indicadores produtivos e 

reprodutivos são parâmetros que devem ser considerados na avaliação do desempenho do 

rebanho e, consequentemente, auxiliam na tomada de decisões, a fim de produzir melhores 

índices de produtividade e lucratividade na atividade
23,24

. Nesse contexto, o intervalo entre 

partos é um importante indicador da presença de distúrbios reprodutivos, considerando causas 

multifatoriais e multietiológicas, que podem atuar de forma isolada ou associada
6
.  

Entre as causas multietiológicas destacam-se as doenças causadas por bactérias, 

vírus, protozoários e fungos, sendo alguns agentes primários e outros secundários. Dentre as 

classes de microorganismos causadores de doenças infecciosas que afetam a reprodução estão 

os agentes da neosporose
25

, brucelose
26

, campilobateriose, triconomose
27

, leptospirose
28

, 

rinotraqueite infecciosa bovina
29

 e diarreia viral bovina
30

, sendo importante conhecer os 

aspectos epidemiológicos para estabelecer o controle sanitário do rebanho
6
. 

 

 

2.3. Diarreia viral bovina (BVD) 

 

A diarreia viral bovina (BVD) é uma doença infecto-contagiosa que acomete o 

trato digestivo e reprodutivo, principalmente de ruminantes. Sinais clínicos como leucopenia, 
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linfopenia, trombocitopenia, apoptose no timo, febre, diarreia e imunossupressão, podem 

levar a infecções secundárias. A diarreia está associada com a infecção dos gânglios e 

submucosa do trato gastrointestinal principalmente em animais que apresentam a forma 

aguda. Em bovinos não vacinados e não-prenhes a infecção aguda resulta em viremia 

transitória que inicia até três dias pós contágio, sendo seguida do desenvolvimento da resposta 

imunológica, após duas semanas. Nos bovinos infectados apenas com o vírus da diarreia viral 

bovina (VBVD) a recuperação ocorre em três semanas, entretanto os bovinos passam a ser 

potenciais disseminadores do vírus por até por três meses
30

. 

As alterações reprodutivas que o VBVD pode provocar nas fêmeas são aborto, 

defeitos congênitos e diminuição da taxa de concepção
30

. Estudos realizados com fêmeas 

persistentemente infectadas (PI), encontraram o vírus no oócito, o que pode explicar o 

nascimento de bezerros PI
31

; assim a fêmea ao se infectar nos três primeiros meses da 

gestação pode gerar uma cria PI. Já em machos há diminuição da qualidade do sêmen, com 

espermatozoides defeituosos, em menor quantidade e com baixa motilidade
30

. 

Parâmetros clínicos como temperatura, frequência cardíaca e respiratória não são 

alterados nos animais PI, no entanto os bovinos podem apresentar menor crescimento e ganho 

de peso, quando comparados aos saudáveis. Acredita-se que o sistema imune dos animais PI 

não é tão eficiente quanto o de animais normais, tornando-os mais suscetíveis a infecções 

secundárias
30

. 

2.3.1. Características etiológicas 

O agente etiológico da BVD é um RNA vírus pertencente à família Flaviriridae, 

gênero Pestivírus,
32–34

. Os pestivírus são vírus envelopados, de 40 a 60nm e contêm uma 

molécula de RNA linear, fita simples, polaridade positiva, de aproximadamente 12,5kb como 

genoma
35

. O pestivírus apresenta capacidade de estabelecer dois tipos de infecção, a 

transitória que induz imunidade e a persistente que é acompanhada da imunotolerância 

específica
18

. 

O vírus da BVD apresenta capacidade de produzir citopatologia em cultivo celular e, 

os isolados de VBVD são denominados em biótipos não-citopático (NCP) e citopático (CP), 

sendo estes últimos presentes, quase que unicamente em animais acometidos da doença das 

mucosas, uma forma clínica severa da infecção. A grande maioria das amostras de campo são 

NCP, e está associada às infecções naturais, enfermidades entéricas, reprodutivas e 

congênitas
35,36

. O NCP atravessa a placenta, invade o feto e estabelece infecção persistente, 

propiciando a disseminação do vírus no rebanho
11

. 
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O vírus da diarreia viral bovina (VBVD) apresenta uma ampla variabilidade 

antigênica, sendo identificados dois grupos o VBVD tipo 1 e VBVD tipo 2, de grande 

importância na produção de bovinos. O genótipo VBVD 1 representa a maioria dos vírus 

vacinais e das cepas de referência
35

. Porém, existem relatos de outro subgenótipo o VBVD 3, 

pestivírus atípico também denominado HoBi-like, identificado primeiramente na Europa, a 

partir de soro bovino fetal importado do Brasil, com baixo nível antigênico
37

. Posteriormente 

foi isolado de outras amostras de bovinos e búfalos oriundos do Brasil e da Ásia
38–40

 e de 

bovinos de diferentes regiões da África, Norte da América e Austrália
37

. 

Os subgenótipos 1 e 2 do vírus podem estar distribuídos de forma distinta 

apresentando natureza ubíqua. A presença e a prevalência das subespécies VBVD variam, nos 

diferentes continentes e países, sendo ruminantes selvagens e domésticos, suínos e coelhos os 

principais hospedeiros. Algumas regiões europeias encontram-se em fase de erradicação do 

VBVD 1; o VBVD 2 é mais prevalente no Norte e Sul da América e também se encontra em 

fase de erradicação na Europa
40

. 

Estudo realizado na Austrália avaliou dados de 20 anos, em diversas regiões do 

país e revelou alta porcentagem apenas do subgenótipo 1. Acredita-se que a doença foi 

introduzida no país com a importação de gado, ovelhas ou cabras e, provavelmente, a 

limitação geográfica do país contribuiu para a menor diversidade genética do vírus
40

. 

No Brasil, os dois subgenótipos estão distribuídos de maneira equitativa
41–43

. 

Quando avaliado separadamente, o VBVD 2 ocorre em maior frequência no Brasil em relação 

aos países como Estados Unidos
44

, Europa
45

, Ásia
46

 e Austrália
37

; mas, a frequência é similar 

a encontrada no Chile
47

. Ainda não existem estudos com genotipagem das cepas presente no 

Brasil
41

. 

2.3.2. Aspectos epidemiológicos e importância econômica 

A infecção pelo VBVD entre os bovinos pode ocorrer por contato direto com 

narinas ou contato sexual com animais persistentemente infectados. Indiretamente ocorre por 

partículas virais no ambiente ou até mesmo por fômites levado por tratadores ou 

veterinários
30

. 

A BVD é uma doença de grande importância para os ruminantes, pois pode 

ocasionar perdas significativas
48,49

, devido as consequências clínico-patológicas e 

epidemiológicas e, seu impacto econômico frequentemente está relacionado a fenômenos 

reprodutivos, por vezes os únicos indicativos da presença da infecção
35

. Em rebanhos com 

infecção endêmica, a infertilidade temporária, retorno ao cio, mortalidade embrionária ou 
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fetal, abortos ou mumificação, malformações fetais ou o nascimento de bezerros fracos e 

inviáveis, são os sinais mais evidentes, reduzindo a eficiência reprodutiva rebanho
35,36,50

. 

Infecção aguda pelo VBVD resulta em viremia transitória, anterior a soroconversão e pode 

levar, além das disfunções reprodutivas, a imunossupressão com elevação da ocorrência de 

doenças secundárias
30

.  

A transmissão horizontal, frequentemente resulta na produção de bezerros 

imunotolerantes, persistentemente infectados (PI), geralmente soronegativos e clinicamente 

normais, porém é possível encontrar o vírus em grandes quantidades na urina, fezes, 

descargas nasais, leite e sêmen
35

. O agente se propaga principalmente por contato com 

animais PIs e pode permanecer no ambiente por períodos curtos ou ser transmitido por 

materiais contaminados. Afeta ambos os sexos e a todas as categorias de bovinos e, uma vez 

estabelecida a infecção, a taxa de morbidade pode chegar a 90% e a mortalidade a 8%
36

. 

Os impactos econômicos são bem conhecidos na maioria dos países 

desenvolvidos, situação oposta do que ocorre em grande parte dos países em 

desenvolvimento
51

. Por meio análises de amostras de leite em tanques de expansão de várias 

propriedades e amostras sanguíneas individuais de bovinos, a prevalência da doença foi de 

67% e 24% respectivamente, na Tailândia
46

.  

Na Itália, em regiões onde há programa de controle e erradicação para BVD, a 

prevalência individual em bovinos leiteiros foi de 25,5%
52

. No Canadá a prevalência foi de 

91,8% em bovinos corte
53

. 

A ampla distribuição do VBVD no cone sul da América do Sul também foi 

comprovada. Na Venezuela a prevalência em bovinos de corte foi alta, equivalendo a 82%
53

. 

No Uruguai, a prevalência estimada de exposição ao BVD em rebanhos de bovinos foi 100% 

e, aproximadamente 69% dos animais apresentaram soroconversão. Além disso, somente em 

3% do rebanho existe implantação de calendário profilático para esse agente
54

. 

No Brasil, diversos trabalhos comprovaram a existência da circulação do VBVD 

em diferentes regiões do país. Levantamentos epidemiológicos considerando características 

geográficas, tipo de criação e a faixa etária dos animais, em inúmeras propriedades da Paraíba 

mostraram ampla distribuição de soropositivos
55

.  

Em rebanhos leiteiros, considerando a frequência de animais reagentes ao BVD, 

na região nordeste do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, a ocorrência foi de 56,49% 

e 57,56%, respectivamente
56

. Ainda no Estado de Minas Gerais, em Uberaba, a incidência foi 

de 71,42%
57

. Em um abrangente número de propriedades no Rio Grande do Sul, a aptidão do 

rebanho, corte, leite ou misto, o sistema de criação, o manejo de ordenha, uso de touros 
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associado ou não a inseminação artificial e assistência técnica veterinária, foram considerados 

fatores que interferiram na incidência da doença. Nesta região brasileira a prevalência foi de 

82,35% e incidência de animais 66,32%
58

. 

Na região amazônica do Maranhão, estudos realizados com bovinos leiteiros, 

indicaram como fator de risco para a presença da infecção por VBVD, ausência de assistência 

veterinária, uso de monta natural, monta natural associada à inseminação artificial, bem como 

rebanhos com baixa produção de leite
59

. Em estudos posteriores com maior abrangência 

regional, a monta natural associada à inseminação artificial foi, mais uma vez, apontada como 

fator de risco
60

. 

No Centro Oeste do Brasil, em Goiás a prevalência foi 100% para as variadas 

aptidões e a faixa etária foi considerada um fator importante, com maiores frequências nos 

bovinos mais velhos
61,62

. Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso a prevalência foi 94%, com 

incidência de 91,1% e 84,8%, respectivamente
63

. 

2.3.3. Detecção e controle 

Em vários países, programas de controle e erradicação estão surgindo, com 

estratégias em âmbito nacional, regional ou rebanhos voluntários
30

. Estas campanhas incluem 

identificação e eliminação dos bovinos positivos e persistentes infectados, controle sanitário 

por ocasião da aquisição de animais. A maioria não adota a vacina como ferramenta de 

suporte, sendo utilizada somente nas áreas de alta prevalência
50

. 

A vacinação contra o BVD também tem sido utilizada em animais em fase 

reprodutiva, para protegê-los da enfermidade clínica, reduzir a circulação de vírus e para 

tentar impedir a infecção fetal, consequentemente a produção de bezerros PI. No Brasil, o uso 

de vacinas contra o BVD ainda é incipiente, sendo realizado de forma irregular nas diferentes 

regiões e sistemas de produção
35

. 

Considerando que a infecção fetal pode resultar na produção de bezerros PI, sua 

identificação e descarte é etapa essencial para o controle do BVDV em rebanhos
35

. Por outro 

lado, a heterogeneidade dos rebanhos bovinos, em todos os aspectos, torna extremamente 

complicado encontrar uma solução efetiva
56

. De acordo com a OIE (2015), em alguns países 

onde a VDBV está em fase de erradicação, animais PI são removidos e os demais são 

vacinados para impedir a geração de mais animais PI
64

. 

Em alguns países encandinavos citam-se como medidas de controle amostragens 

periódicas de sangue e leite do tanque de expansão para armazenamento de leite, de rebanhos 

não vacinados, a fim de mantê-los livres da infecção
31

. 
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O Brasil ainda não possui programa de controle e erradicação da doença e a 

vacinação ocorre de maneira aleatória, nos diferentes sistemas de produção e regiões
41

. 

Considerando a similaridade clínica, para os diferentes subgenótipos de vírus da 

BVD e a habilidade para tornar os animais persistentemente infectados, algumas pesquisas 

sugerem a presença do VBDV 3 no rebanho, sem ter efetivado sua identificação
37,40,65

. Em 

adição às diferenças filognéticas e antigênicas dos três subgenótipos do VBDV, as vacinas 

contra BVDV 1 e 2 podem não ser eficazes contra o BVDV 3, caso haja introdução deste em 

uma área geográfica, causando sérias consequências para os programs de controle da 

doença
40

, uma vez que sua distribuição já está confirmada em rebanhos de bovinos do Sul da 

América, Sudoeste da Asia e Europa
37,65

. 

 

2.4. Rinotraqueite infecciosa bovina (IBR) 

 

A rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) é uma doença contagiosa causada pelo 

herpesvírus, que pode causar variados sinais clínicos como abortos, infertilidade, nascimento 

de animais fracos, conjuntivite e encefalites, associados a enfermidade respiratória conhecida 

como IBR, vulvovaginite pustular e balanopostite pustular infecciosas
66,67

. A ocorrência 

conjunta das formas genital e respiratória da doença raramente acontece
12

. 

A manifestação clínica da forma respiratória caracteriza-se por febre, anorexia, 

apatia, descargas mucopurulentas nasais e oculares, conjuntivite, erosões e hiperemia na 

mucosa nasal, dispneia, tosse, estridor traqueal e aumentos dos linfonodos locais
36

. 

Em machos a balonopostite pode desenvolver uma severa inflamação do pênis e 

prepúcio assim a monta é evitada, pode também haver aumento dos defeitos morfológicos e 

funcionais dos espermatozoides
68

. Já a vulvaginite pode ser desenvolver dois a quatro dias 

após episódios de cobertura natural ou inseminação com sêmen infectado. Os sinais clínicos 

caracterizam-se por hiperemia, corrimento genital seromucoso a mucopurulento, edema da 

região genital, aparecimento de pústulas distribuídas na mucosa que podem evoluir para 

úlceras com conteúdo fibroso
69

. 

Os surtos em matrizes gestantes podem provocar aborto, especialmente entre o 

quinto e oitavo mês de gestação, ou os bezerros nascem como portadores do vírus
36

. Durante 

os estágios finais do desenvolvimento fetal, estes podem apresentar a forma sistêmica da 

enfermidade, caracterizada por infecção aguda, com aparecimento de lesões necróticas nas 

mucosas dos tratos digestivo e respiratório, fígado, rins e quadros de encefalite, e o óbito 

poucas horas após o nascimento
12

. Dessa forma, é caracterizada como uma doença 
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responsável por significativas perdas produtivas, decorrentes do aumento da mortalidade, do 

menor desenvolvimento entre animais jovens, da menor produção leiteira e ganho de peso, 

além de interferir na reprodução do rebanho
36

. 

 

2.4.1. Características etiológicas 

O vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (BoHV-1), pertence à família 

Herpesviridae, sub-família Alphaherpesvirinae e gênero Varicellovirus. O vírus com DNA de 

fita dupla, com tamanho pode variar entre 102 a 200mn de diâmetro, possui um 

nucleocapsídeo de simetria icosaédrica, envolvido por duas camadas. A primeira compreende 

uma zona eletrodensa, também conhecida por tegumento e a segunda o envelope de dupla 

camada glicoproteica
70,71

. 

O envelope viral contém dez glicoproteínas que podem atuar de diversas maneiras 

no ciclo de replicação do vírus, com reconhecimento e ligação aos receptores celulares, fusão 

das membranas do vírus e da célula, introdução do material no citoplasma celular, maturação 

e saída do vírus da célula para o hospedeiro
72–74

. Ou seja, influência nas propriedades 

moleculares, antigênicas e função biológica dos processos de interação com o hospedeiro
71

. 

Em ruminantes, diferentes herpesvírus da subfamília Alphaherpesvirinae são 

capazes de causar infecção sendo o BoHV-5 e BoHV-1 isolados de bubalinos e bovinos, 

CpHV-1 de caprino e os CvHV-1 e CVV2 em cervídeos e alces
75

. Embora a maioria não seja 

capaz causar infecção em bovinos, sabe-se que são responsáveis por sorologia falsa positiva 

para o vírus BoHV-1, caracterizando a necessidade de realização de exames que diferencie o 

subtipo viral, tanto em bovinos quanto em outros ruminantes, principalmente em se tratando 

de países ou regiões que possuem programa de controle e erradicação
75

. 

Estudos genômicos do vírus BoHV-1 o categorizaram em quatros subtipos: 

BoHV-1.1, BoHV-1.2a, BoHV-1.2b e BHV-1.3, todos relacionados a problemas respiratórios, 

sendo que o ultimo último é o que provoca alterações menos graves
76

. Além disso, BoHV-1.1 

pode ser responsável por infertilidade e abortamento no rebanho e, o BoHV-1.2 está associado 

também doenças do trato genital e aborto, porém menos virulento. O subtipo 3 é estão 

relacionados a alterações neuropatogênicas
67,77

. 

Em decorrência das inúmeras reações cruzadas entre o vírus BoHV-1 e BoHV-1.3 

acreditava-se que este era subtipo do BoHV-1, mas após estudos genéticos, antigênicos e 

epidemiológicos evidenciou-se que não se tratava de um subtipo e sim de um tipo viral, o 

BoHV-5
67

.  
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A viabilidade do vírus varia com fatores ambientais como luminosidade, umidade, 

temperatura e pH, e podem influenciar na integridade das partículas. Avaliando o 

comportamento do vírus com relação à temperatura, sabe-se que este se mantém viável a 4°C 

por até um mês; sobrevive em temperaturas de 22°C e 37°C, por 50 e 10 dias, 

respectivamente; a inativação ocorre em 21 minutos a 56°C e também rapidamente, na 

presença de solventes orgânicos e desinfetantes
67

. 

 

2.4.2. Aspectos epidemiológicos e importância econômica 

Os bovinos são os principais reservatórios do BoHV-1, contudo outras espécies de 

ruminantes domésticos e silvestres podem apresentar o vírus
78

. Em búfalos já foi comprovada 

a presença de partículas virais em fezes, de modo que esta espécie pode representar uma fonte 

de contaminação ambiental. A transmissão de BoHV-1 ocorre por contato direto entre 

secreções nasais, oculares e genitais, sêmen e anexos fetais de animais infectados ou por 

inalação de aerossóis contaminados. O contato direto é o mais relevante na epidemiologia da 

doença, principalmente, em rebanhos criados semi ou intensivamente
71

. A transmissão 

transplacentária está condicionada ao estado imunológico da fêmea, no momento da 

infecção
12

.  

A consequência da primo-infecção pelo BoHV-1 é o estado de latência do vírus, 

persistindo por toda a vida do animal e, em condições de baixa imunidade sofre replicação, 

podendo ocasionar sinais clínicos e excreção do agente por diversas vias. Animais nesta 

condição são potenciais disseminadores da doença no rebanho
70

. 

O BoHV-5 está associado a encefalites em bovinos, caracterizada por apresentar 

baixa morbidade e alta mortalidade. Contudo, como a diferenciação entre os tipos virais é 

realizada por meio de testes moleculares e não sorológicos, torna-se complicado estabelecer a 

situação da prevalência do BoHV-5 nos rebanhos bovinos
76,79

.  

O BoHV-1 tem distribuição mundial e a situação é endêmica na Europa e na 

América do Norte, com taxas de infecção variada entre as regiões. Em países europeus onde 

frequência de animais positivos é baixa, associada a um programa de erradicação, com adoção 

do sacrifício dos animais portadores, o status é considerado como livre do BoHV-1
71

. Na 

Itália a prevalência foi de 26,3%
52

 e, nos países em que não existem medidas profiláticas mais 

rígidas, a soropositividade média foi de 52%
71

. 

Estudos de prevalência também foram desenvolvidos em países do continente 

asiático. Na Índia, observou prevalência geral dos rebanhos foi de 38,1%, com variação de 
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15,78% a 21,42% em bovinos e 6,45% em búfalos
80

. Na Tailândia foi de 73% e a individual 

de 5%
46

. 

Na América, em bovinos de corte do Canadá e Venezuela a prevalência foi de 

20,4% e 51%. Em rebanhos leiteiros no México, a prevalência geral estimada foi de 37% e a 

individual de 22%
53

. No Uruguai, a prevalência estimada de exposição ao BoHV-1 em 

rebanhos foi 99% e, aproximadamente 37% dos animais apresentaram soroconversão para 

BoHV-1
54

. 

No Brasil inúmeros estudos de levantamentos epidemiológicos, considerando 

diferentes espécies de ruminantes, sistemas de criação e fatores de riscos foram 

desenvolvidos, com resultados variados para as diferentes regiões do país
55,61,71,81–85

. Na 

região Norte, considerando as diferentes aptidões zootécnicas a prevalência de bovinos com 

anticorpos contra BoHV-1 foi alta
86,87

. Em bovinos leiteiros criados em sistemas semi-

intensivos na ilha de São Luiz, Maranhão, a frequência foi de 67,50%
87

. Em pesquisa 

realizada na Ilha de Marajó observou-se sorologia positiva de 82,4% em búfalos machos
88

. 

Estudos envolvendo bovinos do estado da Paraíba relacionados a fatores e eco 

regiões, unidades de produção e características intrínsecas a cada propriedade, demonstraram 

alto índice de positividade 46,6% no rebanho, para o BoHV-1
55

. 

Na região Sul do Brasil, o índice de animais soropositivos e a frequência da 

doença em rebanhos com distúrbios reprodutivos, foram maiores em bovinos de corte, em 

relação aos de aptidão leiteira, indicando ampla disseminação do vírus no estado do Paraná 

84,89
. A compra de animais para reprodução sem controle sanitário, o uso de pastagens em 

comum com outras propriedades e presença de animais silvestres, foram considerados fatores 

de riscos importantes
84

. 

No estado de São Paulo rebanhos bovinos de corte criados extensivamente, 

naturalmente infectados a taxa de soropositivos foi 68,3%, a frequência de vacas foi quase o 

dobro da de novilhas e, quanto maior o número crias maior o percentual de positividade
83

.  

Na região Centro Oeste alguns trabalhos de identificação de anticorpos para o 

BoHV-1 foram desenvolvidos, em amostras sorológicas de rebanhos com problemas 

reprodutivos. Em Goiás foi observada alta prevalência de animais soropositivos e de 

propriedades com bovinos reagentes, sendo 51,9% e 98,5%, respectivamente
61

. Observou-se 

maior frequência em rebanhos leiteiros
82

. Outros estudos apresentam índices de positividade 

variando de 63,4% a 100% e, com número significativo de animais com titulação elevada, 

sugerindo que poderia haver infecção ativa nesses animais
85

. 
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Em se tratando de impactos econômicos o BOHV-1 pode causar perdas pelos 

efeitos clínicos que a doença causa no animal, como perda de peso, baixa produção de leite, 

óbitos, como também pela redução na eficiência reprodutiva do rebanho, com índices 

insatisfatórios e aumento dos custos de produção
71

. Acrescenta-se a isso os embargos 

econômicos do comércio internacional, que exige que os animais ou seus subprodutos sejam 

originários de regiões livre da doença
70

.  

Países como o Canadá adotaram programas de vacinação, há mais de duas 

décadas, quando a taxa de soropositivos chegou a 59%
71

. 

 

2.4.3. Detecção e controle 

Os bovinos são os principais hospedeiros e disseminadores do BoHV-1, animais 

infectados podem eliminar o vírus pelas secreções respiratórias, oculares, genitais e sêmen. O 

herpesvírus, além de provocar uma ampla variedade de manifestações clínicas, comuns a 

outras doenças, pode comprometer o trato respiratório, reprodutivo e nervoso, dificulta o 

diagnóstico clínico conclusivo, sendo necessário diferenciar de outras doenças
71

. 

 

2.5. Métodos de diagnóstico laboratorial para BVD e IBR 

 

O conhecimento da distribuição dos vírus da diarreia viral e rinotraqueíte 

infecciosa bovina oferece suporte aos programas de controle e erradicação da doença, na 

determinação das medidas a serem estabelecidas, visando diminuição das perdas econômicas 

e produtivas. 

Historicamente, o isolamento do vírus em cultivos celulares tem sido o padrão, 

porém, outros testes têm sidos utilizados. Em função do menor custo e agilidade de execução 

da técnica, a detecção do antígeno por imunoistoquímica ou ensaio imunoenzimático (ELISA) 

e de detecção de ácido nucleico por reação em cadeia da polimerase-transcriptase reversa 

(PCR), tem sido empregado na rotina. Entretanto esses métodos não diferenciam se o agente é 

um remanescente viral que não sofre replicação ou se é um vírus biologicamente ativo
40,90

. 

Técnicas como imunoperoxidase, imunofluorescência e imunoistoquímica 

também podem ser utilizadas, na condição de não infecciosidade, mas com integridade 

estrutural da partícula viral. Para a imunoperoxidase o método requer um número significativo 

de células no esfregaço celular e antissoro de boa qualidade. Ao optar pela 

imunofluorescência, um grande número de células infectadas viabiliza a leitura das lâminas
71

. 
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Várias metodologias para realização de diagnóstico sorológico foram 

desenvolvidas, porém ainda não é possível diferenciar a soroconversão associada à infecção 

natural ou por vacinação. Para detectar anticorpos específicos pode ser empregado o método 

de soroneutralização e ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Importante ressaltar a importância 

da sensibilidade do teste a ser utilizado, quando se trata prevenir a introdução de animais 

infectados em rebanhos ou centrais de inseminação, a fim de evitar resultados falso-negativos, 

principalmente quando a carga de anticorpos específicos para este vírus é baixa
71

. 

A identificação do genoma viral por meio de testes moleculares como a 

hibridização, que detecta sequências alvo do DNA ou RNA viral por meio de sondas ligadas a 

marcadores e reação em cadeia pela polimerase (PCR), também podem ser empregados
33,71

. 

 

2.5.1. Isolamento viral 

O isolamento viral é um método de diagnóstico com alta sensibilidade e 

especificidade, que consiste na detecção do vírus nas amostras de sangue, soro, leite e 

diversos tecidos. Depende da viabilidade da partícula viral, em amostras clínicas que devem 

ser conservadas adequadamente. Dessa forma, algumas variáveis podem influenciar o 

diagnóstico principalmente em relação à colheita, transporte e processamento da amostra no 

laboratório. O vírus é sensível e pode ser inativado facilmente dificultando a viabilidade do 

isolamento podendo levar a resultado falso negativo, assim como se a técnica não for 

empregada adequadamente. Considerada como padrão ouro a utilização dessa técnica 

necessita de mão de obra qualificada, tem custo elevado, dispendiosa em relação ao tempo 

dedicado para a sua elaboração e conclusão do diagnóstico, que varia de 2 a 14 dias, sendo 

fatores limitantes para estabelecer como rotina de laboratório
33,71

. 

Como medida de avaliação epidemiológica e tomada de decisões em programas 

de controle e profilaxia da doença em rebanhos, a caraterização dos subtipos virais, apresenta 

grande importância
71

. 

 

2.5.2. Imunofluorescência e imunoistoquímica 

Imunofluorescência e imunoistoquímica são técnicas diretas de detecção de 

antígeno em tecido de animal infectado, utilizando anticorpos. Por detectar facilmente 

antígenos presente em biópsia do epitélio, a imunofluorescência é indicada principalmente na 
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detecção de animais PI por VBVD. A técnica apresenta alta especificidade antigênica, 

sensibilidade, rápida execução e custo médio, tornando-a um pilar nos testes de diagnóstico
33

. 

A imunoistoquímica permite o uso de tecidos fixados em formalina, mantendo a 

amostra estável e viável por semanas após a colheita para então ser submetidos à técnica. 

Adicionalmente com o uso de anticorpo monoclonal (AcMs), capaz de amplificar sinal em 

tecidos fixados em formalina, permitindo que a fluorescência seja vista durante meses, porém 

o custo de execução não é baixo
91

. 

 

2.5.3. Reação em cadeia de polimerase 

As técnicas moleculares de diagnóstico estão se tornando mais frequentes, à 

medida que o sequenciamento do genoma das espécies vem sendo difundido. Nesse contexto, 

a utilização da reação em cadeia da polimerase (PCR), precedida de uma etapa de transcrição 

reversa, contribui para a detecção do antígeno gerando resultados com alta sensibilidade e 

especificidade, em qualquer tipo de amostra biológica, independentemente da quantidade de 

vírus presente
33,71

. 

Essa técnica também pode ser realizada em tempo real, com possibilidade de 

diminuir a probabilidade de haver resultado falso. O diagnóstico pode ser individual ou 

múltiplo em forma de pool de amostras de vários animais, principalmente na tentativa de 

minimizar os custos, que é a maior barreira para a difusão do teste
33

. 

 

2.5.4. Neutralização do vírus (NV) 

A neutralização vírus é uma técnica sorológica capaz de avaliar a concentração de 

anticorpos presente para cada cepa viral, tornando uma prova de referência e de ampla 

realização principalmente nos países em que a infecção e vacinação são frequentes. É baseada 

na detecção de anticorpos neutralizantes, porém fatores como tempo, custo e dificuldade de 

execução fazem com que a técnica seja pouco utilizada nos exames de rotina e mais 

empregada nos trabalhos científicos
35

.  
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2.5.5. Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) 

O ensaio de imunoabsorção enzimática – Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA), também denominado imunoenzimático, é um método de diagnóstico amplamente 

empregado tanto na detecção de antígenos como de anticorpos
33

. 

A técnica para a detecção de antígenos é desenvolvida baseada na interação do 

antígeno com um anticorpo monoclonal (AcMs), presente na placa de acrílico. A escolha de 

AcMs que esteja presente nas regiões conservadas de todas as cepas de vírus do vírus 

analisado, garante a sensibilidade e especificidade do teste. É possível identificar antígenos 

em soro e tecido epitelial, no entanto é importante que amostra biológica contenha o maior 

número de partícula viral possível minimizando a possibilidade de resultado falso negativo. 

Em caso de animais com idade menor que três meses, os anticorpos maternos podem capturar 

o antígeno ocupando o sítio de ligação dos anticorpos monoclonais da placa e gerar também 

resultado falso negativo
92

. Da mesma forma pode ocorrer com animal PI recentemente 

vacinado, que mesmo o animal não reconhecendo o vírus como seu antígeno, a vacina induz 

resposta imunológica às outras cepas presentes na vacina
33

. 

Para a detecção de anticorpo, principalmente no soro e no leite, o ELISA foi 

desenvolvido fundamentado na relação antígeno-anticorpo, a qual o antígeno presente em 

uma placa previamente impregnada captura o anticorpo da amostra, porém ainda não é 

possível diferenciar se o anticorpo da amostra é decorrente de uma infecção ou resposta a 

vacinal. Nos países onde programas de controle e erradicação são adotados e com vacinação 

restrita, o ELISA-ac é importante na determinação distribuição do vírus
33,71

. 

O diagnóstico de ELISA captura de antígeno e de detecção de anticorpos são 

amplamente utilizados entre os laboratórios. A técnica é relativamente simples, com 

possibilidade de padronização dos resultados, demanda pouco tempo, equipamento e as 

amostras se refrigeradas podem ser utilizadas por dias após a colheita
89

.  

Estudos demonstraram que o teste de ELISA, empregado na detecção de 

anticorpos neutralizantes das glicoproteínas do BoHV-1, foi mais sensível que a técnica de 

soroneutralização, tendo sido capaz de detectar baixo título de anticorpos em animais 

inoculados experimentalmente
71

. 

No Brasil o custo para realização depende de reagentes comerciais importados. 

Atualmente o custo do reagente comercial para realização de 94 amostras é aproximadamente 

US$ 183,36 para BVD e US$ 105,6 para IBR.  



21 

No Quadro 1 estão relacionados os métodos de diagnósticos para BVD e IBR em 

rebanhos ou individuos, nas diferentes situações, indicados também pela Organização 

Mundial da Saúde
64,71,93

. 

A técnica de soroneutralização, além de ser onerosa em função da manutenção de 

linhagens celulares, é menos sensível em relação à ELISA. Em amostras de animais em que o 

vírus se encontra em latência ou infectados recentemente, pode não haver detecção de 

anticorpos. Bovinos em estado de latência viral são ponto chave para os programas de 

controle e erradicação da doença
71

. 

Métodos que detectam antígenos como imunoistoquímica e ELISA são eficazes e 

muito utilizados nos laboratórios, no entanto dependem de anticorpo monoclonal que tem 

como alvo proteínas virais. Uma variante viral que tenha sido detectada por PCR, pode não 

ser identificada por meio de imunoistoquímica e ELISA. Como estratégia, para identificar 

bezerros PIs e facilitar a erradicação do vírus pode-se fazer testes múltiplos, incluindo 

anticorpos policlonais ou conjunto de monoclonais para identificar a proteína viral
40,90

.  

 

QUADRO 1 - Tipos de técnicas de diagnóstico e indicação na utilização da detecção individual do 

animal ou rebanho para o vírus da diarreia viral bovina e herpesvírus da rinotraqueite 

infecciosa bovina 

Indicação 

Técnicas de diagnóstico  

Isolamento 

do vírus 

Detecção de 

antígenos 

ELISA 

Detecção do 

Antígeno 

Imunoisto-

química 

Detecção  

do antígeno  

RT-PCR 

Detecção 

do 

anticorpo 

ELISA  

Neutralização 

do vírus 

População livre de 

infecção 
- ++ - +++ +++ + 

Avaliação individual 

para movimentação 

de animais livre de 

infecção 

+++ +++ - +++ ++ +++ 

Auxílio nas políticas 

de erradicação 
++ +++ - +++ +++ ++ 

Confirmação de 

casos clínicos 
+++ +++ ++ +++ - - 

Prevalência da 

infecção - vigilância 
- +++ - +++ +++ + 

Avaliação da 

resposta imunológica 

do animal ou 

rebanho após 

vacinação 

- - - - +++ +++ 

Fonte: Adaptado de OIE (2015)
64

; OIE (2010)
93

; TAKIUCHI et al (2001)
71

. 
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A OIE (2015) recomenda a combinação de métodos aplicados para a mesma 

amostra, quando o objetivo é identificar o agente. Em casos de detecção da resposta imune a 

escolha de qualquer um dos testes sorológicos é suficiente
64

. 

É importante salientar que nenhum método de diagnóstico diferencia o animal 

persistentemente infectado (PI) da infecção subclínica ou aguda. Por essa razão, dois testes 

positivos, com intervalos de três semanas são necessários para diagnosticar os PIs
33,40

. 

Finalizando, considerando a importância econômica dessas doenças é 

imprescindível conhecer os dados epidemiológicos associados particularidades geográficas 

regionais e a estirpe viral envolvida, a fim de criar estratégias de controle e erradicação, 

visando diminuir os riscos de infecções, considerando ainda o custo benefício das medidas a 

serem adotadas, em função das características do rebanho e de manejo adotado em cada 

propriedade
90

. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFG, tendo sido 

registrado sob o número 009359/2014 com o número do parecer 629.723. Também foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob o parecer número 008/14. 

 

3.1. Área e período de abrangência do estudo 

 

A área de abrangência do estudo foi o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

Kalunga (SHPCK), compreendendo uma área total é de 253,2 mil hectares de preservação 

natural, destinada à população remanescente dos quilombolas. Está localizado nos municípios 

de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, estado de Goiás. Existe uma 

subdivisão do SHPCK utilizada pelo comunidade, e foi considerada na realização das análises 

deste estudo (Figura 5). A região tem altitude variável (300m a 1.000m) e clima tropical, com 

período de seca e chuvoso com precipitações que variam de 1.300mm a 1.400mm, 

temperatura entre 28ºC a 34ºC e umidade relativa de 48% a 78%, com vegetação 

característica do Cerrado, pastagens nativas e poucas áreas formadas. 

  FIGURA 5 – Divisões de regiões do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 
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Foram realizadas seis viagens ao SHPCK entre novembro de 2014 à dezembro de 

2015, com a duração média de 12 dias cada para realizar a colheita das amostras de sangue 

dos bovinos, que totalizou 2.612 animais de diferentes raças, sexo e idade, correspondentes 79 

rebanhos (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – Número de animais e rebanhos avaliados para pesquisa de anticorpos contra o vírus 

da diarreia viral bovina e herpesvírus da rinotraqueite infecciosa bovina, do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga conforme as regiões, no período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015 

MUNICÍPIO/MACRORREGIÃO Nº DE ANIMAIS Nº DE REBANHOS 

Engenho 829 15 

Monte Alegre 459 13 

Teresina de Goiás 342 11 

Vão de Almas 493 22 

Vão do Moleque 489 18 

Total 2.612 79 

 

O cálculo do número amostral de um estudo de prevalência é baseado na 

prevalência estimada da doença na região usando a fórmula abaixo, em que n representa o 

tamanho da amostra, Pesp é a prevalência esperada e d o erro (95% de intervalo de confiança 

e 5% de erro). Em estudos prévios a prevalência estimada de Goiás para BVD é de 64%
62

 e 

IBR de 40,8%
85

. De acordo com a fórmula a amostragem mínima é de 353 e para IBR é de 

370, valores menores ao número de amostras deste estudo, 2.612. 

 

𝑛 =
1,962𝑃𝑒𝑠𝑝 (1 − 𝑃𝑒𝑠𝑝)

𝑑²
 

 

O critério de escolha das propriedades baseou-se nos dados microrregionais e 

contingentes de animais cadastrados no órgão de defesa sanitária do estado, a Agência Goiana 

de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA), na possibilidade de acesso às propriedades e na 

adesão voluntária dos produtores rurais ao estudo. Para tanto, os produtores assinaram termo 

de consentimento permitindo a colheita de amostras biológicas. Além disso, os produtores 

responderam a um questionário epidemiológico e socioeconômico (Anexo), para estabelecer 

possíveis relações das informações do questionário com os resultados sorológicos. 
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3.2. Obtenção dos dados geográficos, edafoclimáticos e socioeconômicos  

 

Foi estabelecida pelo sistema de posicionamento global - GPS (Garmin MIN 

Oregon® 450) a localização geográfica das propriedades, obtendo-se as coordenadas 

geodésicas: latitude, longitude e altitude geométrica. 

Dados edafoclimáticos dos municípios de Monte Alegre de Goiás, Teresina de 

Goiás e Cavalcante, estado de Goiás, foram obtidos por meio do banco de dados do 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de 

Goiás (LAPIG), sendo os valores médios do índice de vegetação da diferença normalizada 

(NDVI) e os dados de precipitação e solo. A amplitude térmica, umidade, e temperatura do 

período de 15/11/2015 a 04/02/2016, obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). 

Outros dados foram colhidos por um questionário (Anexo) aplicado à cada visita, 

o qual buscava mais informações a respeito da vegetação, tipos de pastagem, perfil 

zootécnicos do rebanho, além de dados socioeconômicos dos produtores  (Anexo). 

 

3.3. Colheita e armazenamento das amostras de sangue 

 

Foi realizada a identificação individual de cada animal e as características As 

individuais (raça, sexo e idade) foram anotadas na ficha de campo durante colheita de sangue.  

A colheita de sangue foi feita por punção da veia jugular, empregando tubos 

esterilizados com vácuo e sem anticoagulante, deixados em descanso por seis horas em 

temperatura ambiente para separação do soro e posterior centrifugação, por oito minutos a 

2.800rpm, As alíquotas do soro foram transferidas para tubos criogênicos e armazenadas em 

botijão contendo nitrogênio líquido, para posteriormente serem transferidas para freezers a  

-18°C, onde permaneceram armazenadas até a realização dos testes, no Laboratório 

Multiusuário de Pós-Graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 

de Goiás (EVZ/UFG). 

 

3.4. Avaliação sorológica dos animais 

 

Para determinar os soropositivos ao VBDV e BoHV-1 foi empregada a técnica 

imunoenzimática indireta (ELISA) para detecção de anticorpos. 
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3.4.1. Detecção de anticorpos anti-VBDV 

Para a detecção de anticorpos anti-BVDV utilizou-se reagente comercial (Idexx 

BVDV Total AB Ab® Idexx Laboratories) seguindo as orientações do fabricante. 

Para a realização do teste de ELISA 25 µl de soro e 100 µl de diluente foram 

colocados em cada um dos poços da placa. A base do teste consiste na interação antígeno-

anticorpo que se inicia quando os anticorpos presentes no soro da amostra bovina se ligam a 

antígenos de BVDV, impregnados nas cavidades de placa de acrílico. Depois do 

preenchimento da placa com as amostras, a mesma foi depositada em câmara úmida, onde 

permaneceu por 90 minutos. Em seguida o conteúdo foi removido e as cavidades foram 

lavadas com 300µl de solução de lavagem 1%, por cinco vezes repetidas. Na sequência 

adicionou-se 100µl de conjugado e manteve-se a placa sob incubação em câmara úmida por 

30 minutos para a detecção de anticorpos de captura contra o vírus. Repetiu-se o processo de 

lavagem para remover o conjugado que não foi aderido e, em seguida foi adicionado 100µl do 

substrato (cromógeno), para mais uma vez incubar a placa por 10 minutos. O substrato 

quando em contato com a enzima converte-se em um subproduto que reage com o cromógeno 

resultando na cor azul. Finalmente, adicionou-se 100µl de solução de interrupção e as reações 

que foram positivas mudam a cor para amarelo. 

A avaliação da densidade óptica (DO), ou seja, a absorbância das amostras foi 

realizada em um espectrofotômetro (POLARIS MA616 – Celer Biotecnologia, Belo 

Horizonte, Brasil), com filtro de 450 nm. As placas validadas foram as em que a média dos 

dois controles positivos (CP) e entre os dois negativos (CN) enquadraram-se nas razões: CP𝑥 

– CN𝑥 ≥ 0,150 e CN𝑥 ≤ 0,250. O resultado é determinado pela avaliação da presença ou 

ausência (A/P) de anticorpo da amostra em relação à CP𝑥 para cada amostra, onde A/P = 

(Amostra A(450)-CN𝑥) / CP𝑥-Cp𝑥. As amostras negativas foram as que apresentaram 

A/P<0,20, as suspeitas 0,20 ≤ A/P< 0,30 e para amostras positivas A/P ≥ 0,30. 

 

3.4.2. Detecção de anticorpos anti-BoHV-1 

A avaliação dos animais em relação ao vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina foi 

realizada por meio do ELISA indireto utilizando reagente comercial (Idexx IBR gB X3, Ab® 

Idexx Laboratories). 

Quantidade de 50µl das amostras de soro bovino foram diluídas em 50µl de 

solução de lavagem e adicionadas a uma placa previamente impregnada pelo vírus da BoHV-

1, que permaneceu incubada em câmara úmida por duas horas, em seguida lavada com 300µl 
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de solução de lavagem 1% por cinco vezes repetidas para a retirada de anticorpos q µl ue não 

se ligaram na placa. Em seguida, houve a adição de 100µl de conjugado de anticorpo 

monoclonal gB-específico com peroxidade que se ligaram ao antígeno BOHV1 presente na 

placa livre, ou seja, não se acoplaram aos antígenos (bloqueados) que tiveram ligação com o 

anticorpo da amostra do animal. Na sequência repetiu-se o processo de lavagem para a 

retirada do conjugado não ligado, seguido pela adição de 100µl de substrato-cromógeno que 

seguiu incubado por 10 minutos. Ao entrar em contato com a enzima, o substrato converte-se 

em um produto que reage com o cromógeno liberando a cor azul. Posteriormente, foram 

adicionados 100µl de solução de interrupção convertendo as amostras negativas que tinham a 

coloração azul em amarela.  

A leitura da absorbância foi realizada em um espectrofotômetro, POLARIS 

MA616, utilizando o comprimento de onda de 450nm. Houve verificação da validação das 

placas utilizando a média dos dois controles positivos (CP) e entre os dois negativos (CN) na 

proporção de %CP = 100 (CN𝑥 – CP𝑥)/CN𝑥. Com %CP > 80% e CN𝑥 ≥ 0,500. A presença 

ou ausência de anticorpos foram determinadas pela percentagem de bloqueio, as amostras 

negativas tiveram %bloqueio < 45, as suspeitas 45≤ %bloqueio < 55 e as positivas 

a %bloqueio ≥ 55. 

 

3.5. Análise estatística  

 

Os resultados sorológicos, informações geoepidemiológicas das 79 propriedades e 

2.612 animais foram organizados sistematicamente município, região, rebanhos/propriedades, 

sexo e idade (0 a 24 meses; de 25 a 36 meses e acima de 36 meses) e resultados das análises, 

em positivo e negativo. Rebanhos que possuíam menos que dez animais foram agrupados ao 

vizinho mais próximo. 

Os resultados em relação a cada doença (IBR e BVD) foram avaliados de forma 

independente estimando as frequências em relação as diferentes regiões, sexo, raça e 

intervalos de idade (0 a 24 meses; de 25 a 36 meses e acima de 36 meses), com a formação de 

tabelas de contingência. 

Posteriormente, aplicou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson para determinar 

significância entre as variáveis. As variáveis que tiveram grau de confiança menor que 0,20 

foram selecionadas para a análise regressão logística múltiplas, aplicada ao conjunto de 

variáveis independentes para determinar os efeitos envolvidos na ocorrência das doenças.   O 

teste de Tukey, para avaliar a diferença entre os grupos dentro de cada variável, considerando 
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grau de significância adotado foi de 5%
94

. Calculou-se Odds ratio (OR) em intervalos de 

confiança no nível de 95% (IC), considerando-se p<0,05. Então, formou-se os mapas de 

maior probabilidade de ocorrência e sua distribuição na região no QGIS (versão 2.12.2-Lyon) 

com apoio do Instituto de estudos Sócio-Ambientais (LAPIG) da Universidade Federal de 

Goiás. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa R versão 3.1.3 e 

Excel do pacote Microsoft Office 2010.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização dos produtores, das propriedades e dos rebanhos 

 

A maioria dos produtores afirmaram que a propriedade rural foi herdada e, 95,2% 

residem no local. Atualmente o período médio de permanência por eles na propriedade é de 

28,3 ± 18,2 anos, embora haja uma importante saída dos mais jovens para cidades maiores, 

71,4% acreditam que seus filhos continuarão na atividade rural.   

Considerando o nível de escolaridade, 40,8% dos produtores declararam serem 

analfabetos, 52,7% cursaram até o ensino fundamental e apenas 6,5% cursaram o ensino 

médio. A fonte de renda é variada na região, apenas 24% consideram os bovinos como 

principal fonte de renda. Na grande maioria comercialização dos animais era realizada entre 

os vizinhos, embora não seja incomum a presença de boiadeiros vendando e/ou comprando 

animais do SHPCK. A média de animais por rebanho é de 33 ± 10 animais. 

No Engenho II não há divisão entre as propriedades e os animais são criados de 

forma coletiva e, as demais propriedades têm aproximadamente 50 hectares de área. Embora 

nas outras propriedades a área seja delimitada por cerca, é comum pela pouca disponibilidade 

de pastagem, principalmente na seca, alguns rebanhos dividiam a mesma pastagem. 

O SHPCK está situado em uma região de relevo irregular, o que pôde ser 

confirmado ao avaliar os níveis altimétricos captados pelo GPS durante as visitas nas 

propriedades, observou valores de 334 a 1.060 metros. O Engenho II se destacou por possuir 

maior altitude e os Vão de Almas e do Moleque apresentaram menor altitude. Os níveis de 

precipitação durante o período foram comuns para a maioria das propriedades estudada, 

variou de 1.300 a 1.600 mm. A temperatura foi comum em 79% avaliado, o valor médio 

acima de 30º C. 

O sistema de criação de bovinos é predominantemente extensivo com cerrado 

nativo, a pouca pastagem formada era composta por capim braquiária e andropogon. A 

disponibilidade de alimento variava conforme o período de chuva, sendo mais precária 

durante as secas e, com mínima mineralização em ambos períodos.  

A água fornecida para os animais em 98,8% era proveniente de rios ou córregos, 

os demais contatam com auxílio de cisternas ou represas.  

O controle sanitário do rebanho era feito de forma frequente para as vacinas 

obrigatórias (aftosa, brucelose e raiva), apenas 43% dos produtores declararam utilizar as 
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vacinas contra as clostridioses e 41,8% contra botulismo. Não era comum o uso das demais 

vacinas. Os ectoparasitas eram controlados por 65,8% dos produtores, que utilizavam o 

conhecimento empírico para o uso de medicamentos e plantas.  

 

4.2. Avaliação sorológica  

 

Foi realizado teste sorológico pelo método de ELISA indireto para detecção de 

anticorpos contra os vírus da diarreia viral bovina e rinotraqueite infecciosa bovina em 2.612 

bovinos proveniente de 79 rebanhos. 

 

4.2.1. Presença de anticorpos anti-VBDV 

O SHPCK apresentou frequência de 17,8% (464/2.612) de animais positivos para 

a infecção pelo VBDV e 88,6% (70/79) dos rebanhos foi detectada sorologia positiva em pelo 

menos um animal.  A distribuição da frequência por município está descrita na tabela 1 e 

figura 6, em que observou diferença significativa entre eles. 

 

TABELA 1 - Número absoluto de bovinos declarados à Agrodefesa, número avaliado no estudo, 

número e porcentagem soropositivos para o vírus da diarreia viral bovina (teste de 

ELISA indireto) de acordo com os municípios inseridos no Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga 

Município 
Nº de bovinos 

declarados 

Nº e % de bovinos 

avaliados 

Nº e % de bovinos 

positivos 

Cavalcante  8.092 1.811 (22,4%) 269 
a
 (14,8%) 

Teresina de Goiás 2.420 342 (14,1%) 90 
b
 (26,3%) 

Monte Alegre de Goiás 3.229 459 (14,2%) 105 
b
 (22,8%) 

Total 13.741 2.612 464 
a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 
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FIGURA 6 – Mapa de distribuição da ocorrência de animais positivos para o vírus da diarreia 

viral bovina nos rebanhos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 

 

 

Houve uma diferença significativa da prevalência de BVD nas regiões do 

SHPCK, o maior risco de ocorrência é Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, tabela 2. 

A prevalência nos rebanhos está e descrita na tabela 3.  

 

TABELA 2 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral 

bovina (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos provenientes do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, durante o período de novembro de 2014 

a dezembro de 2015, de acordo as regiões. 

Regiões Positivo Negativo Total 

Teresina de Goiás 90 
c
 (26,3%)  252 (73,6%) 342 

Monte Alegre de Goiás 105 
b, c

 (22,9%) 354 (77,1%) 459 

Engenho II 141
a, b

 (17%) 688 (82,9%) 829 

Vão de Almas 69 
a
 (14%) 424 (86%) 493 

Vão do Moleque 59 
a
 (12%) 430 (88%) 489 

Total 464 2.148 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 
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TABELA 3 - Ocorrência de rebanhos soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral 

bovina (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos do Sítio Histórico 

e Patrimônio Cultural Kalunga durante o período de novembro de 2014 a dezembro de 

2015 

Regiões Positivo Negativo Total 

Teresina de Goiás 13 (72,2%) 5 (27,7%) 18 

Monte Alegre de Goiás 19 (86,4%) 3 (13,6%) 22 

Engenho II 15(100%) 0 (0%) 15 

Vão de Almas 13(100%) 0 (0%) 13 

Vão do Moleque 10 (90%) 1 (10%) 11 

Total 70 9 79 

 

Os resultados de prevalência da BVD de acordo a raça estão informados na tabela 

4, em que não houve diferença significativa entre os grupos.  

 
TABELA 4 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral 

bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos provenientes do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de novembro de 2014 a 

dezembro de 2015, separados por raças. 

Raças Positivo Negativo Total 

Raças zebuínas 314 
a
 (18%) 1426 (82%) 1.740 

Raças naturalizadas 20 
a
 (17,8%) 92 (82,2%) 112 

Mestiça 130 
a
 (17,1%) 630 (82,9%) 760 

Total 464 2.148 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

 

A ocorrência de BVD foi significativamente diferente ao comparar as diferentes 

faixas etárias, animais acima de 36 meses apresentaram maior risco de infecção quando 

comparados aos animais mais jovens, tabela 5.  

 

TABELA 5 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral 

bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos provenientes do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de novembro de 2014 a 

dezembro de 2015, separados pela faixa etária. 

Faixa etária Positivo Negativo Total 

0 a 24  117 
a
 (11,7%) 875 (88,2%) 992 

25 a 36 57 
a
 (15,1%) 320 (84,8%) 377 

Acima de 36 285 
a
 (23,5%) 926 (76,4%) 1.211 

Total 459 2.121 2.580* 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

*32 amostras não apresentaram indicação de idade 
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O risco de machos e fêmeas serem infectados pelo VBDV foi estatisticamente 

igual, tabela 6. 

 

TABELA 6 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral 

bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos provenientes do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de novembro de 2014 a 

dezembro de 2015, separados por diferenciado pelo sexo. 

Sexo Positivo Negativo Total 

Fêmea  398 
a
 (17,81%) 1.836 (82,1%) 2.234 

Macho 66 
a
 (17,4%) 312 (82,5%) 378 

Total 464 2.148 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

 

4.2.2. Presença de anticorpos anti-BoHV-1 

A frequência de soropositivos para a infecção pelo vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina foi de 45,4% (1.187/2.612) em bovinos e, 97,4% (77/79) nos rebanhos. A 

avaliação da frequência por município apresentou que animais de Cavalcante têm menor risco 

de infecção que animais de Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, tabela 7 e figura 7. 

 

TABELA 7 - Número absoluto de bovinos declarados à Agrodefesa, número avaliado no estudo, 

número e porcentagem soropositivos para o vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina 

(teste de ELISA indireto) de acordo com os municípios inseridos no Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga. 

Município 
Nº de bovinos 

declarados 

Nº e % de bovinos 

avaliados 

Nº e % de bovinos 

positivos 

Cavalcante 8.092 1.811 (22,3%) 878 
b
 (14,8%) 

Monte Alegre de Goiás 3.229 459 (14,2%) 177 
a
 (38,5%) 

Teresina de Goiás 2.420 342 (14,1%) 132 
a 
(38,5%) 

Total 13.741 2.612 464 
a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 
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FIGURA 7 – Mapa de distribuição da ocorrência de animais positivos para o vírus da 

rinotraqueíte infecciosa bovina nos rebanhos do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. 

 

As frequências da IBR nos bovinos e rebanhos das diferentes regiões do SHPCK 

estão apresentadas respectivamente: tabela 8 e tabela 9.  

 

TABELA 8 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos 

provenientes do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, durante o período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015, de acordo as regiões. 

Regiões Positivo Negativo Total 

Monte Alegre de Goiás 117 
a (38,6%) 282 (61,4%) 459 

Teresina de Goiás 132 
a (38,6%)  210 (61,4%) 342 

Vão do Moleque 198 
a (40,5%) 291 (59,5%) 489 

Vão de Almas 228 
a (46,3%) 265 (53,7%) 493 

Engenho II 452 
b (54,5%) 377 (45,5%) 829 

Total 1.187 1.425 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 
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TABELA 9 - Ocorrência de rebanhos soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga durante o período de novembro de 2014 

a dezembro de 2015. 

Regiões Positivo Negativo Total 

Vão do Moleque 10 (90%) 1 (10%) 11 

Teresina de Goiás 17 (94,5%) 1 (5,5%) 18 

Engenho II 15(100%) 0 (0%) 15 

Monte Alegre de Goiás 22 (100%) 0 (0%) 22 

Vão de Almas 13(100%) 0 (0%) 13 

Total 70 9 79 

 

Não houve diferença significativa da ocorrência de IBR em relação aos grupos 

raciais, tabela 10. 

 
TABELA 10 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos 

provenientes do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015, separados por raças. 

Raças Positivo Negativo Total 

Raças zebuínas 771 
a
 (44,4%) 969 (55,6%) 1.740 

Raças naturalizadas 48 
a
 (42,8%) 64 (57,2%) 112 

Mestiça 368 
a
 (48,4%) 392 (51,6%) 760 

Total 464 2.148 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

 

A idade dos animais apresentou ser um fator de risco para a ocorrência de IBR, 

houve diferença significativa nas três faixas etárias, sendo que animais mais velhos 

apresentaram maior risco, tabela 11. 

 

TABELA 11 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos 

provenientes do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015, separados pela faixa etária. 

Faixa etária Positivo Negativo Total 

0 a 24  287 
a
 (28,9%) 705 (71,1%) 992 

25 a 36 165 
b
 (43,7%) 212 (56,3%) 377 

Acima de 36 719 
c
 (59,4%) 492 (40,6%) 1.211 

Total 459 2.121 2.580* 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

*32 amostras não apresentaram indicação de idade 
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Não houve diferença estatística da ocorrência de IBR entre machos e fêmeas do 

grupo de animais avaliados, tabela 12. 

 

TABELA 12 - Ocorrência de animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina, (teste de ELISA indireto) em amostras sorológicas de bovinos 

provenientes do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015, separados por diferenciado pelo sexo. 

Sexo Positivo Negativo Total 

Fêmea  1.006 
a
 (45%) 1.228 (55%) 2.234 

Macho 181 
a
 (48%) 197 (52%) 378 

Total 464 2.148 2.612 

a,b,c- valores com letras não coincidentes indicam diferenças estatística significativa (p < 0,05), pelo teste de 

Tukey. Odds ratio com IC 95%. 

 

4.3. Estudo de associação entre as frequências de BVD e IBR com dados ambientais, 

socioeconômicos e indicadores zootécnicos 

 

Para determinar fatores de risco na ocorrência de BVD e IBR foi realizado um 

estudo que correlacionou as frequências com as informações obtidas no questionário, que foi 

elaborado para estabelecer o perfil socioeconômico do produtor e os indicadores zootécnicos 

do rebanho. 

As variáveis utilizadas para avaliar o perfil socioeconômico foram: renda familiar; 

tipo de propriedade (particular ou área comum); residência na propriedade; crença na 

continuidade da atividade pecuária pelos filhos e presença na propriedade de um filho que 

estuda em área correlata à atividade pecuária.  

E para avaliar os indicadores zootécnicos do rebanho utilizou as seguintes 

variáveis: região; raça; sexo; faixa etária; número de raças criadas; contato com equídeos, 

suínos, aves domésticas, búfalos caninos, felinos, animais silvestres (gambá, cervídeos, 

roedores, caititu, guaxinim); introdução de novos  bovinos no rebanho; fonte de água; 

vermifugação; vacinação (aftosa, brucelose, raiva, clostridiose, leptospirose e 

pneumoenterite).  

As variáveis que apresentaram diferença significativa (p<0,5) com relação a 

frequência de BVD e IBR estão descritas nas tabelas 13 e 14, respectivamente. 
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TABELA 13 - Variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos produtores rurais do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga que apresentaram correlação quando 

comparadas à frequência da infecção pelo vírus da diarreia viral bovina. 

Variáveis avaliadas Valor do X
2 

Região 0,0027 

Faixa etária 4,681e-08 

Contato com suíno 0,0343 

Contato com cervídeos 0,0001 

Contato com roedores 0,0064 

Contato com catitú 0,0329 

Contato com guaxinim 0,0013 

Ocorrência de rinotraqueíte infecciosa bovina 3,736e-07 

Fonte de água do rebanho 0,0056 

Vermifugação do rebanho 0,0029 

Vacinação contra brucelose 0,0004 

Presença de área alagadiça 0,0109 

Bovino como principal fonte de renda 0,0078 

Grau de escolaridade do produtor 0,020 

Estado civil 0,0004 

  Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

 

TABELA 14 - Variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos produtores rurais do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga que apresentaram correlação quando 

comparadas à frequência da infecção pelo vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina. 

Variáveis avaliadas Valor do X
2 

Região 0,0066 

Faixa etária < 2,2e-16 

Sexo 1,496e-05 

Contato com silvestre 0,0009 

Contato com gambá 0,0013 

Contato com catitú 0,0011 

Ocorrência de diarreia viral bovina 1,194e-07 

Ocorrência de aborto 0,0089 

Presença de área alagadiça 1,089e-06 

Assistência veterinária 5,298e-06 

Aquisição de bovinos recentemente 0,0022 

Bovino como principal fonte de renda 4,189e-07 

Renda exclusivamente da pecuária 0,0067 

Tipo de propriedade (particular ou coletiva) 0,0031 

Grau de escolaridade do produtor 2,686e-06 

Estado civil 1,258e-05 

Renda familiar 0,0008 
 Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

Os dados ambientais também foram utilizados para determinar avaliar fator de 

risco em relação as frequências de BVD e IBR usando as variáveis: temperatura média, 

precipitação, altitude, INDV, dificuldade de acesso, temperatura média anual, sazonalidade da 

temperatura, temperatura máxima no mês mais quente, temperatura mínima no mês mais frio 

e sazonalidade da precipitação.  



38 

Observou que o nível de precipitação e temperatura máxima no mês mais quente 

apresentaram associação positiva com a frequência de BVD, bem como o índice normalizado 

da diferença de vegetação (INDV) e sazonalidade de temperatura da região tiveram correlação 

com a frequência de IBR (tabela 15). 

 

TABELA 15 - Variáveis obtidas por meio de banco de dados do LAPIG, que apresentaram correlação 

quando comparadas com as frequências da infecção pelo vírus da diarreia viral bovina e 

vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina. 

 Variáveis avaliadas Valor do X
2 

BVD 
Nível de precipitação 3,875e-05 

Temperatura máxima no mês mais quente 0,0301 

IBR 
Índice normalizado da diferença de vegetação - INDV 0,0002 

Sazonalidade de temperatura 0,0402 

Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

Todos os dados que apresentaram associação com as frequências no teste do qui-

quadrado foram submetidos ao teste de regressão logística, os resultados estão expressos nas 

tabelas 16,17, 18 e 19. 

 
TABELA 16 - Regressão logística, das variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos 

produtores rurais e animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia 

viral bovina, que apresentaram correlação com teste de qui-quadrado. 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

Região 

Vão do Moleque - - 0,003 

Vão de Almas 1,18 (0,81-1,71) 0,018  

Engenho 1,49 (1,07-2,08) 0,724  

Monte Alegre de Goiás 2,17 (1,53-3,09) 0,034  

Teresina de Goiás  2,63 (1,82-3,79) 0,599  

     

Faixa etária 

(meses) 

0-24  - - <0,001 

25-35  1,33 (0,95-1,87) 0,185  

≥ 36  2,3 (1,8-2,91) <0,001  

     

Ocorrência de 

rinotraqueíte infecciosa 

bovina 

Positivo 2,14 (1,74-2,63) <0,001 <0,001 

     

Contato com suíno Não 1,06 (0,84-1,33) 0,038 0,034 

     

Contato com cervídeos Não 1,9 (0,94-3,87) <0,001 <0,001 

     

Contato com guaxinim Não 1,28 (1,03-1,58) 0,002 0,001 

     

Contato com catitú Sim 1,12 (0,91-1,38) 0,036 0,033 

     

Ocorrência de aborto Sim 1,09 (0,93-1,27) 0,009 0,009 

     

Presença de área 

alagadiça 
Não 1,44 (1,22-1,7) <0,001 <0,001 
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TABELA 16 - Regressão logística, das variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos 

produtores rurais e animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia 

viral bovina, que apresentaram correlação com teste de qui-quadrado. 

(Continuação) 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

Fonte de água do rebanho 

Corrente - - 0,006 

Corrente e cisterna 1,76 (0,68-4,52) 0,35  

Corrente e represa 3,12 (1,11-8,82) 0,001  

     

Vermifugação do rebanho Sim 1,35 (1,06-1,7) 0,003 0,003 

     

Vacina contra brucelose Sim 1,01 (0,78-1,32) <0,001 <0,001 

     

Bovino como principal 

fonte de renda 

Não 1,04 (0,84-1,3) 0,009 0,008 

     

Presença de área 

alagadiça 
Não 1,19 (0,96-1,47) 0,012 0,011 

     

Bovino como principal 

fonte de renda 
Não 1,04 (0,84-1,13) 0,009 0,008 

     

Grau de escolaridade do 

produtor 

Nenhum - - 0,21 

Ensino médio 1,11 (0,71-1,72) 0,007  

Fundamental 1,21 (1,0-1,5) 0,234  

     

Estado civil 

Viúvo - - <0,001 

Amasiado 1,8 (1,12-2,88) <0,001  

Casado 1,14 (0,89-2,23) <0,001  

Solteiro 1,81 (1,09-3,02) 0,013  

Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

 

 

 

 

TABELA 17 - Regressão logística, das variáveis obtidas no banco de dados do LAPIG animais 

soropositivos para anticorpos contra o vírus da diarreia viral bovina, que apresentaram 

associação no teste do qui-quadrado. 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

Nível de precipitação 

Até 1.300mm - - < 0,001 

1.300 a 2.000mm 1,27 (1,03-1,58) 0,01  

> 2.000 19,44 (6,4-59) 0,004  

     

Temperatura máxima no 

mês mais quente (°C) 

19,3 a 20,8 - - 0,03 

20,8 a 22,3 1,45 (1,05-2,01) 0,073  

 >22,3 1,09 (0,87-1,38) 0,675  

Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 
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TABELA 18 – Regressão logística, das variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos 

produtores rurais e animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da 

rinotraqueíte infecciosa bovina, que apresentaram correlação com teste de qui-

quadrado. 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

Região 

Monte Alegre de Goiás - -  0,007 

Teresina de Goiás 1,01 (0,76-1,34) 0,013  

Vão do Moleque 1,09 (0,84-1,42) 0,331  

Vão de Almas 1,36 (1,05-1,76) 0,416  

Engenho II 1,09 (0,84-1,42) 0,331  

     

Faixa etária 

0-24 meses - - <0,001 

25-35 meses 1,91 (1,5-2,44) <0,001  

≥ 36 3,59 (3,0-4,9) <0,001  

     

Sexo Macho 1,11 (0,89-1,38) <0,001 <0,001 

     

Ocorrência de diarreia 

viral bovina 
Positivo 2,14 (1,74-2,62) <0,001 <0,001 

     

Ocorrência de aborto Sim 1,09 (0,93-1,27) 0,009 0,009 

     

Contato com silvestres Não 4,55 (1,97-10,52) 0,002 <0,001 

     

Contato com gambá Não 1,26 (1,03-1,55) 0,001 0,001 

     

Contato com catitú Não 1,04 (0,89-1,21) 0,001 0,001 

     

Assistência veterinária Não 1,05 (0,71-1,57) <0,001 <0,001 

     

Presença de área 

alagadiça 
Não 1,44 (1,22-1,7) <0,001 <0,001 

     

Aquisição de bovinos 

recentemente 
Sim 1,52 (1,17-1,97) 0,002 0,002 

     

Bovino como 

principal fonte de 

renda 

Sim 1,36 (1,16-1,61) <0,001 <0,001 

     

Renda exclusivamente 

da pecuária 
Sim 1,03 (0,87-1,23) 0,007 0,007 

     

Tipo de propriedade 

(particular ou coletiva) 
Particular 1,32 (1,13-1,55) 0,003 0,003 
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TABELA 18 – Regressão logística, das variáveis obtidas por meio de questionário aplicado aos 

produtores rurais e animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da 

rinotraqueíte infecciosa bovina, que apresentaram correlação com teste de qui-

quadrado.  

(Continuação) 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

Grau de escolaridade 

do produtor 

Nenhum - - <0,001 

Ensino médio 1,66 (1,19-2,32) <0,001  

Ensino fundamental 1,72 (1,46-2,03) <0,001  

     

Estado civil 

Amasiado - - <0,001 

Casado 1,26 (1,05-1,52) 0,16  

Solteiro 1,25 (0,97-1,63) 0,017  

Viúvo 1,65 (1,19-2,28) <0,001  

     

Renda familiar  

(salário mínimo) 

0,5 a 1 - - <0,001 

1 a 3 1,14 (0,97-1,34) 0,021  

Acima de 3 2,1 (1,57-2,8) <0,001  
Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

 

 

 

 

TABELA 19 – Regressão logística, das variáveis obtidas no banco de dados do LAPIG 

animais soropositivos para anticorpos contra o vírus da rinotraqueíte 

infecciosa bovina, que apresentaram associação no teste do qui-quadrado. 

Variáveis  Categorias OR (IC 95%) 
P 

(Wald´s test) 

P 

(LR-test) 

INDV 

>0,4 - - < 0,001 

0,308 - 0,4 1,19 (0,95-1,5) 0,002  

0 - 0,3 2,35 (1,87-2,95) <0,001  

     

Sazonalidade de 

temperatura 

764 a 779 - - 0,04 

Maior que 779 1,15 (0,93-1,41) 0,013  

743 a 764 1,97 (1,61-2,4) 0,798  

Variável significativa estatisticamente (p<0,5) 

 

 

 

  



42 

5. DISCUSSÃO 

 

Do total avaliado, a frequência encontrada para BVD foi de 17,8% dos animais e 

88,6% dos rebanhos, o que indica que o vírus encontra amplamente distribuído na região. 

Embora a frequência dos animais encontrada foi expressivamente menor do que anteriormente 

encontrado em Goiás (64%)
62

, a frequência dos rebanhos/propriedade se mostrou semelhante 

(88,3%)
62

.  

A distribuição do vírus da diarreia viral bovina (VBDV) apresentou de maneira 

diferente nas regiões que compreende o SHPCK, a maior frequência foi encontrada em 

Teresina de Goiás com 26,3%, seguido por Monte Alegre de Goiás 26,3%, Engenho II 17%, 

Vão de Almas 17% e Vão do Moleque 12%. Estatisticamente Teresina de Goiás e Monte 

Alegre de Goiás são iguais, assim como Monte Alegre de Goiás é igual ao Engenho II. Vão de 

Almas, Vão do Moleque e Engenho II também possuem têm a mesma chance para ocorrência 

de BVD.  

Em Mato Grosso a frequência foi de 97,07% e no Mato Grosso do Sul de 84,8%
63

. 

Contudo, em Uberaba, Minas Gerais, a frequência de soropositivos foi de 71,42%
57

. Maior 

índice também foi encontrado no Rio Grande do Sul, 66,32%
58

. No sul de Minas Gerais e no 

nordeste de São Paulo a frequência de animais positivos nas propriedades variou de 12,8% a 

100%
95

. Porém, na região nordeste e norte da Tailândia, a frequência de animais soropositivos 

para BVD foi de 24%
46

. 

A frequência nos rebanhos avaliados foi similar foi observada em Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul
63

 , de 94% e no estado do Rio Grande do Sul
58

 82,35%. Considerando 

ainda a frequência de rebanhos com animais reagentes no sul de Minas Gerais e no nordeste 

de São Paulo a frequência foi de 57,56% e  56,49%, respectivamente
95

. Porém, na região 

nordeste e norte da Tailândia, a frequência de rebanhos reagentes foi 11%
46

. 

Não houve diferença estatística significativa na frequência de BVD dos três 

diferentes grupos raciais e sexo. Entretanto, houve diferença entre diferentes faixas etária, 

animais com mais de 36 meses apresentaram maior ocorrência quando comparados aos mais 

jovens. Da mesma madeira que foi relatado crescimento progressivo nos índices de 

soropositividade de acordo com a idade
60

 e em animais com maior ciclo reprodutivo as taxas 

de positividade também eram maiores
83

. 

Foi observado que 45,5% de frequência de IBR nos animais avaliados, valor 

próximo ao encontrado em estudo realizado no norte goiano (40,8%
85

) e 97% dos rebanhos 

possuíam ao menos um animal positivo, similar ao previamente conhecido (98,5%)
61

. 
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A distribuição da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) teve pouca diferença nas 

regiões do SHPCK, maior frequência foi encontrada no Engenho II 54,5%, as demais regiões 

apresentaram a mesma significância estatística: Vão de Almas 46,3%, Vão do Moleque 

40,5%, Teresina de Goiás 38,6%, Monte Alegre de Goiás 38,6%.  

Não há unanimidade nos estudos de prevalência realizados, uma avaliação realizada 

em todo estado de Goiás observou frequência de 65,8% no entorno do Distrito Federal, 38,4% 

na região metropolitana de Goiânia, sudoeste (13,6%),  centro (23,5%), norte (40,8%), 

nordeste (26%), sul (14,2%), sudoeste (31,9%), oeste (48,2%) e noroeste (46,6%)
85

. 

No estado do Paraná pesquisadores registraram frequência mais elevada, variando de 

61,4% a 88%
84

. Em Rondônia, a frequência de animais soropositivos, em rebanhos leiteiros 

foi de 85,7%, corte 89,3% e mista 84%
96

, bem mais elevada que no presente estudo. Já, em 

rebanhos bovinos leiteiros da região amazônica maranhense brasileira a frequência de 

soropositivos foi de 69,2%
97

. 

Em outros países, pesquisas de frequências apresentaram resultados semelhantes tal 

como na Índia, em que registrou-se frequência de 45,65%
80

, muito próxima a média 

encontrada no presente estudo (43,84%),  No México, em bovinos de corte a soropositivdade 

foi de 54% de soropositivos
66

.Porém, na região nordeste e norte da Tailândia, a frequência da 

IBR de animais soropositivos por rebanho foi e 5%
46

.  

A prevalência observada em rebanhos avaliados no Paraná foi de 64%
84

. No 

Uruguai a frequência de rebanhos de corte positivos também foi elevada, de 99%
54

. Menor 

frequência de rebanhos leiteiros positivos foi observada na Tailândia, equivalendo a 73%
46

. 

Em regiões onde existe programas de controle e erradicação, como na Itália, foi registrada 

soroprevalência em rebanhos de leite de 26,3%
52

.  

Embora neste estudo não tenha apresentado diferença estatística da frequência de 

IBR nos grupos raciais, em raças zebuínas de corte do México houve maior frequência de 

animais soropositivos em relação aos cruzados, sendo 43,3% e 29,4%, respectivamente
66

. Em 

um estudo realizado na Índia com bovinos leiteiros, a frequência de positividade para IBR em 

animais mestiços foi de 15,78%
80

. 

Em se tratando de enfermidades reprodutivas é comum que a idade seja apontada 

como fator de risco, a ocorrência de IBR apresentou crescimento progressivo com a faixa 

etária dos animais, os grupos foram significativamente diferentes: zero à 24 meses (28,9%), 

25 à 25 meses (43,7%) e maior que 36 meses (59,4%). Maiores índices de soroprevalência em 

rebanhos de corte, foram registrados na região norte do Brasil, sendo 79,65% para animais 
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com idade igual ou superior a 36 meses, 42,9% para bovinos de 12 a 36 meses e, 40,8% para 

bovinos menores que 12 meses
98

. 

Em rebanhos de corte mexicanos, a frequência encontrada em animais na fase 

reprodutiva foi de 52,7%, animais fase em crescimento e desenvolvimento tiveram menor 

valor 12,65%
66

. Animais dos rebanhos de corte do Uruguai apresentaram frequência foi de 

45% (um a 25 meses), 35% (26 a 50 meses), 15% (51 a 75 meses) e 4% (16 a 100 meses)
54

. 

Em bovinos leiteiros a frequência de soropositivos foi maior em animais abaixo 

de 36 meses (45%) quando comparada a bovinos com idade maior que 36%
97

. Porém, no 

presente estudo a frequência de soropositivos em animais com idade superior a 36 meses foi 

maior (59,4%). Outro estudo com grupos de fêmeas em idade reprodutiva como novilhas, 

vacas de uma cria e vacas de mais de uma cria, observou diferença significativa entre novilhas 

(36,7%) e vacas de uma ou mais cria (80,9%)
83

. 

Embora, em relação ao sexo, a frequência de IBR em machos e fêmeas não tenha 

apresentado diferença estatística, os resultados da regressão logística apontam que os 

machos tem 1,11 chances a mais de serem positivos quanto comparados com as fêmeas. 

Avaliando rebanhos com mais de 100 animais, a frequência de touros soropositivos para 

IBR foi 88,6%
54

 e em bubalinos a frequência de sorologia positiva em machos foi de 

82,4%
88

. 

O contato de bovinos com outras espécies animais já foram correlacionadas como 

fatores de risco para ocorrência de BVD e IBR. Este estudo apresentou correlação da 

frequência com a presença de suínos, assim também foi observado com outras espécies 

domésticas:  ovinos e caprinos e suínos
97

. Propriedades que podem ser observada a presença 

cervídeo, roedores, catitú e guaxinim também apresentaram correlação com a frequência. 

Animais silvestres já foram associados à ocorrência da infecção causada pelo vírus da diarreia 

viral bovina
84

. 

Presença de área alagadiça, utilização dos bovinos como principal fonte de renda, 

grau de escolaridade do produtor e estado civil, foram variáveis que apresentaram relação 

com a presença de BVD e IBR nos rebanhos.  

De maneira independente também apresentaram correlação com a presença de 

BVD as variáveis: fonte de água do rebanho (represa), vermifugação e vacinação contra 

brucelose. Bem como a ocorrência de problemas reprodutivos
97

 e utilização de pastagens em 

comum com outras propriedades
84

 também foram apontados como fator de risco. As 

variáveis: assistência veterinária, aborto, renda exclusivamente da pecuária, tipo de 

propriedade (particular) e renda familiar, apresentaram correlação quanto a presença de IBR 
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nos animais. Na região amazônica rebanhos leiteiros com problemas reprodutivos, como 

aborto, apresentaram frequência de soropositividade de 75% para IBR
97

. 

Embora sejam variáveis diferentes, todas podem ser correlacionadas com a falta 

de adoção de medidas sanitárias causadas pelo aumento da densidade do rebanho e/ou 

problemas sociais pertinentes ao menor acesso às informações a respeito das doenças, 

sobretudo aquelas que não possuem sinais clínicos aparentes.  

As variáveis ambientais que apresentaram influenciar na ocorrência de BVD 

foram: nível de precipitação e temperatura mais quente no mês mais quente do ano. A razão 

de chances de ocorrência de BVD em locais com o nível de precipitação maior que 2.000mm 

foi consideravelmente maior do que as demais regiões. Bem como, em locais que em que a 

média da temperatura mais quente no mês mais quente do ano (20,8°C – 22,3°C) 

apresentaram maior número de animais soropositivos.  

Outras variáveis que mostraram correlação na ocorrência de IBR: índice de 

vegetação por diferença normalizada (IVDN) e sazonalidade da temperatura. O INDV é 

utilizado para monitoramento de vegetação em uma área, em que é possível estimar o índice 

de área foliar e biomassa. O INDV é expresso em valor numérico, de 0 (referente à vegetação 

sem folha, submetida a condição de estresse hídrico por déficit de água no solo) a 1,0 (relativo 

à vegetação com folhas, sem restrições hídricas e na plenitude de suas funções metabólicas e 

fisiológicas)
99

. Foi observado que valores menores de INDV (0 – 0,3) tiveram maior 

correlação com a ocorrência de IBR. A sazonalidade de temperatura é a quantidade de 

variação temperatura ao longo de um determinado ano com ase no desvio padrão, assim 

quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade de temperatura
100

. Em locais que o 

desvio foi menor (743 – 764), com temperaturas mais constantes, apresentaram maior chance 

de ocorrer IBR.   
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6. CONCLUSÃO 

 

As frequências encontrada de 17,8% dos animais e 88,6% dos rebanhos para BVD 

e, 45,5% dos animais e 97% do rebanho para IBR. Então é possível observar que a 

distribuição dos vírus da diarreia viral bovina e rinotraqueíte infecciosa bovina é ampla no 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

Uma avaliação extensa do meio em que o rebanho está inserido fornece dados 

importante para o direcionamento da medidas sanitárias, foi possível observar que 

características zootécnicas, ambientais e socioeconômicas influenciaram na ocorrência de 

BVD e IBR.  

A pecuária é uma importante fonte de renda aos moradores do SHPCK, a 

intensificação do sistema de produção pode representar uma melhoria para a comunidade. No 

entanto, é fundamental que haja acompanhamento técnico que estabeleça e ensine medidas de 

prevenção sanitárias, manejo reprodutivo e produtivo aos produtores.  
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Anexo 4: Relação dos produtores  

 

 
PRODUTOR LATITUDE LONGITUDE BOVINOS 

1 ABEL_DOS_SANTOS -13.478407 -47.208535 22 

2 AGNEL_DA_COSTA_SERAFIM -13.467622 -47.186761 37 

3 AILTON_SOARES_DA_SILVA -13.467622 -47.186761 53 

4 ALVINO_CESARIO_DE_TORRES -13.473453 -47.351833 18 

5 ANDRELINA_SOARES_DE_SOUSA -13.334472 -47.393395 10 

6 APOLINARIO_DOS_SANTOS_ROSA -13.502898 -47.346570 22 

7 ARLINDO_SOARES_DA_SILVA -13.485779 -47.213668 37 

8 ATANASIO_DOS_SANTOS_ROSA -13.551207 -47.458147 18 

9 AURELINO_DIAS_RIBEIRO -13.255287 -47.304031 10 

10 CACIMIRO_PEREIRA_DE_MORAIS -13.228370 -47.483227 54 

11 CLAUDIO_DE_AQUINO_DOS_SANTOS -13.474485 -47.195125 17 

12 DANIEL_RODRIGUES_DA_CONCEICAO -13.500513 -47.238206 42 

13 DELFINO_MAIA_PEREIRA -13.471791 -47.188844 16 

14 DOMINGOS_DOS_SANTOS_ROSA -13.287698 -47.463488 1 

15 DOMINGOS_BISPO_PEREIRA -13.492879 -47.286952 6 

16 ELIAS_FRANCISCO_MAIA -13.582809 -47.472546 34 

17 ERNESTO_DIAS_DA_CUNHA -13.256955 -47.295810 25 

18 EVANY_DIAS_DOS_SANTOS -13.275530 -47.560572 20 

19 FAUSTINO_DOS_SANTOS_ROSA -13.459898 -47.334346 18 

20 FLORENTINO_XAVIER_DA_SILVA -13.401426 -47.447848 116 

21 FRANCISCO_DOS_SANTOS_ROSA -13.626381 -47.526272 9 

22 FRANCISCO_PEREIRA_SOARES -13.332609 -47.377955 12 

23 FULUGENCIO_PEREIRA_DAS_VIRGENS -13.394414 -47.323354 15 

24 GENESIO_PEREIRA_DOS_SANTOS -13.338249 -47.417257 21 

25 GERALDO_DA_CUNHA_FERNANDES -13.356859 -47.395347 23 

26 GERALDO_FRANCISCO_MAIA -13.582809 -47.472546 23 

27 GERALDO_SANTOS_SOUZA -13.275558 -47.283557 29 

28 GETULINO_DE_SOUSA_RIBEIRO -13.419516 -47.306004 20 

29 GOMERCILIO_FERNANDES_MAIA -13.237997 -47.507771 18 

30 HONORATA_PEREIRA_S._DE_CASTRO -13.332222 -47.277016 42 

31 IRACI_DOS_SANTOS_ROSA -13.447659 -47.359690 51 

32 ITOZIM_DA_CUNHA_SERAFIM -13.497699 -47.311014 15 

33 JACI_DOS_SANTOS -13.418246 -47.491589 14 

34 JOAO_CESARIO_DE_TORRES_NETO -13.571482 -47.475112 95 

35 JOAO_DA_CUNHA_SANTOS -13.533067 -47.305883 19 

36 JOAO_DOS_SANTOS_ROSA -13.611405 -47.458593 52 

37 JOAO_DOS_SANTOS_SOUZA -13.270188 -47.284041 20 



 

 PRODUTOR LATITUDE LONGITUDE BOVINOS 

38 JOAO_GONCALVES_SOUSA -13.401521 -47.320900 60 

39 JOAQUIM_FARIAS_DOS_SANTOS -13.345781 -47.196695 15 

40 JOAREZ_ANTONIO_DE_AQUINO -13.337950 -47.409271 43 

41 JOSE_DIAS_DA_CUNHA -13.256373 -47.302375 31 

42 JOSE_DOS_REIS_CUNHA_SANTOS -13.466003 -47.344752 19 

43 JOSE_DOS_SANTOS -13.367777 -47.277255 39 

44 JOSE_DOS_SANTOS_ROSA -13.584178 -47.468906 118 

45 JOSE_MARIANO_DOS_SANTOS_ROSA -13.418667 -47.498247 55 

46 JOSE_MARQUES_DA_CONCEICAO -13.234126 -47.514547 33 

47 JOSE_PEREIRA_DIAS_VM -13.328606 -47.388900 26 

48 JOSIAS_MOREIRA_DA_SILVA -13.470614 -47.195246 26 

49 JOVENCIO_GONCALVES -13.233063 -47.512339 27 

50 JUVENAL_PEREIRA_SOARES -13.338485 -47.412071 14 

51 LEOPOLDO_FRANCISCO_MAIA -13.580058 -47.473123 38 

52 LIDIO_PEREIRA_DOS_SANTOS -13.397711 -47.329782 10 

53 LUCIO_DOS_SANTOS_ROSA -13.308794 -47.407699 21 

54 LUCIO_PEREIRA_DA_CUNHA -13.535369 -47.304546 17 

55 LUIZA_MARIA_DA_CONCEICAO_SOUSA -13.467644 -47.186631 23 

56 MANOEL_NASCIMENTO_DE_SOUSA -13.243838 -47.374011 19 

57 MANUEL_EDELTRUDES_MOREIRA -13.312594 -47.267562 122 

58 MARCELINO_DOS_SANTOS_ROSA -13.269247 -47.287704 37 

59 MATILDES_PEREIRA_DOS_SANTOS -13.462967 -47.364909 11 

60 MAURO_PEREIRA_DA_CUNHA -13.533067 -47.305883 23 

61 NAIR_GONZAGA_DA_CONCEICAO -13.459732 -47.190286 65 

62 NERI_DOS_SANTOS_ROSA -13.526144 -47.491597 124 

63 NICANOR_DOS_SANTOS_ROSA -13.472680 -47.336639 24 

64 OTACILIO_DOS_SANTOS -13.240455 -47.379762 19 

65 PAULO_VIEIRA_MAIA -13.466003 -47.344752 17 

66 RAINOR_DA_CUNHA_SERAFIM -13.510524 -47.340625 21 

67 RITO_FERNANDES_DE_CASTRO -13.305597 -47.268889 53 

68 ROBERTO_FRANCISCO_MAIA -13.582809 -47.472546 31 

69 ROZAR_FERNANDES_DOS_SANTOS -13.485049 -47.342269 36 

70 SALVIANO_DOS_SANTOS_ROSA -13.459264 -47.341351 28 

71 SATURNINO_DA_CUNHA_FERNANDES -13.335580 -47.416277 10 

72 SEBASTIAO_ROSA_DOS_SANTOS -13.499151 -47.342704 20 

73 SENHORA_DOS_SANTOS_ROSA -13.271588 -47.286635 13 

74 SIRILO_DOS_SANTOS_ROSA -13.582809 -47.472546 82 

75 TITO_DA_COSTA_SERAFIM -13.278262 -47.476286 3 

76 VALDIVINO_DOS_SANTOS_ROSA 

 
-13.469574 -47.502944 115 



 

 PRODUTOR LATITUDE LONGITUDE BOVINOS 

77 VALDIVINO_FRANCISCO_MAIA -13.582809 -47.472546 21 

78 WELLINGTON_FRANCISCO_XAVIER -13.451928 -47.214262 33 

79 ZILMAR_DOS_SANTOS_ROSA -13.453609 -47.306062 16 

 


