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RESUMO 
 

 

RIBEIRO, C. P. Avaliação da virusneutralização cruzada frente BVDV-1 e 
BVDV-2 no diagnóstico da diarréia viral bovina em animais naturalmente 
infectados. [Evaluation of the cross virus neutralization against BVDV-1 and 
BVDV-2 in the diagnosis of bovine viral diarrhea in naturally infected animals]. 2009. 
80 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

A Diarréia Viral Bovina (BVD) provoca grandes perdas econômicas na pecuária 

mundial, é causada pelo vírus da diarréia viral bovina (BVDV), vírus que apresenta 

diversidade genética e antigênica entre as estirpes o que provavelmente influencia 

no diagnóstico. Com a proposta de verificar a presença de anticorpos, sua 

mensuração e neutralização cruzada frente quatro estirpes do vírus, amostras de 

1500 bovinos não vacinados contra BVDV, sendo 519 de 15 rebanhos do Estado 

de Minas Gerais (MG), 499 de cinco rebanhos do Mato Grosso do Sul (MS) e 482 

de cinco rebanhos de São Paulo (SP), foram testadas pela técnica de 

virusneutralização (VN) com as seguintes estirpes citopatogênicas: BVDV-1 (NADL 

– estirpe americana e IBSP-11 – isolado nacional) e BVDV-2 (VS-253 – estirpe 

americana e IBSP-1020 – isolado nacional). Dos 1500 animais, a variação da 

frequência de sororreagentes ao BVDV foi de 66,07% a 68,67%, ao analisar os 

diferentes grupos de animais, de acordo com o estado, a maior frequência de 

anticorpos foi obtida no MS, seguida por MG e SP, independente da estirpe 

utilizada na VN. O isolado nacional do genótipo 2, IBSP-1020 foi a estirpe que 

resultou em maior detecção de reagentes em MG e MS, enquanto que em SP 

foram as estirpes do genótipo 1. A avaliação dos resultados com as quatro estirpes 

revelou 73,27% (1099/1500) de animais reagentes a pelo menos um dos vírus, 

enquanto que, 57,60% (864/1500) foram reagentes aos quatro vírus, 

simultaneamente, ou seja, estes animais produziram anticorpos que reagiram com 

todas as estirpes em questão. Os títulos de anticorpos variaram de 10, valor 

mínimo de detecção da prova, a 5120, sendo que a maior parte dos animais 

apresentou títulos entre 40 e 160, os títulos observados nos animais de SP foram 

mais baixos com relação aos animais dos outros estados. A avaliação dos títulos 

de anticorpos de cada animal, comparando o resultado das estirpes duas a duas, 



 

revelou diferença na maioria das situações. Conclui-se que, houve alta frequência 

de ocorrência de bovinos reagentes ao BVDV, que variou de acordo com o sistema 

de criação e manejo dos rebanhos. Além disso, a utilização de mais de uma estirpe 

viral, independente do genótipo ou do local de origem do isolado, aumentou a 

sensibilidade de detecção de animais sororreagentes na VN. Foi evidenciada 

neutralização cruzada entre todas as estirpes estudadas. Os resultados reforçam a 

importância de selecionar estirpes representativas das regiões a serem estudadas 

para inclusão na VN, visando aumentar a sensibilidade do diagnóstico. 

 

Palavras-chave: Bovinos. Sorodiagnóstico. Pestivirus. Reação cruzada. Isolados 

brasileiros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

RIBEIRO, C. P. Evaluation of the cross virus neutralization against BVDV-1 
and BVDV-2 in the diagnosis of bovine viral diarrhea in naturally infected 
animals. [Avaliação da virusneutralização cruzada frente BVDV-1 e BVDV-2 no 
diagnóstico da diarréia viral bovina em animais naturalmente infectados]. 2009. 80 
f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 
The bovine viral diarrhea (BVD) causes great economic losses in livestock 

worldwide, is caused by bovine viral diarrhea virus (BVDV), which presents genetic 

and antigenic diversity among strains which probably influences the serological 

diagnosis. For the proposal to verify the presence and titers of antibodies and cross-

neutralization against four strains of virus, samples from 1,500 bovines naturally 

infected with BVDV, from the States of Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul 

(MS) and São Paulo (SP) were tested by the virus-neutralization test (VN), against 

four cytopathic strains: BVDV-1 (NADL - American strain and IBSP-11 – Brazilian 

isolate) and BVDV-2 (VS-253 - American strain and IBSP-1020 - Brazilian isolate). 

Of the 1,500 animals, the range from 66.07% to 68.67%, were reactive to BVDV, 

and the increased frequency of antibodies was obtained in the state of MS, followed 

by MG and SP, independent of the BVDV strain used in the VN. The national isolate 

of the genotype 2, IBSP-1020 strain showed highest detection of reagents in MG 

and MS states, while in SP were the strains of genotype 1. The results with the four 

strains showed that 73.27% (1,099/1,500) of animals positive to at least one virus, 

whereas 57.60% (864/1,500) were simultaneously reactive to the four viruses, in 

other words that is, these animals produced antibodies that cross reacted against all 

strains in question. The titers of antibodies ranged from 10, the minimum value of 

detection of VN, to 5120, and that most animals were between 40 and 160 titers. In 

comparison of antibodies titers among states was observed that animals in SP 

presented lowest antibody titer that other states. The evaluation of titers of 

antibodies in each animal, comparing the results of two by two strains showed 

statistical difference in most situations. It is concluded that there was a high 

frequency of occurrence of bovine reagents to BVDV, which varied according to the 



 

system of rasing and management of herds. Moreover, the use of different viral 

strains, independently of genotype or place of origin of isolate, increased the 

sensitivity of detection of seropositive animals in the VN. Cross-neutralization was 

observed among all strains studied. To increase the sensitivity of diagnosis it is 

important to select for VN the strains representative of the regions to be studied. 

 

Key words: Bovines. Serodiagnosis. Pestivirus. Cross-reaction. Brazilian isolates.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Diarréia Viral Bovina (BVD – “Bovine Viral Diarrhea”) envolve uma 

variedade de manifestações clínicas (HOUE, 2003), no entanto, a maioria das 

infecções são inaparentes ou com sintomas discretos (LINDBERG, 2003). A 

imunodepressão é uma característica da BVD e resulta em infecções secundárias 

mais severas (BOLIN, 2002). Clinicamente o animal pode apresentar doença 

respiratória, digestiva, reprodutiva, doença das mucosas e síndrome hemorrágica 

(BAKER, 1995), embora, os distúrbios reprodutivos sejam os que provocam 

maiores consequências, inclusive econômicas (GREISER-WILKE; GRUMMER; 

MOENNING, 2003). 

É uma doença mundialmente distribuída, na maioria dos países há alta taxa 

de animais sororreagentes com idade acima de três anos, variando entre 60 e 90% 

(FLORES et al., 2005; HOUE, 1999; KRAMPS et al., 1999; LINDBERG, 2002), 

promovendo grandes perdas econômicas em países que se dedicam à exploração 

de rebanhos bovinos (GREISER-WILKE; GRUMMER; MOENNING, 2003; 

RIDPATH; NEILL; PETERHANS, 2007).  

A detecção de anticorpos, através de diferentes testes sorológicos, tem sido 

usada como indicativo da presença do agente em certas áreas ou populações de 

bovinos (VIDOR, 1974; HOUE, 1992). A sorologia pode ser considerada um 

indicativo da dinâmica da infecção e da presença/ausência de animais 

persistentemente infectados no rebanho (HOUE, 1992). 

O agente causador é o vírus da diarréia viral bovina (BVDV – “Bovine Viral 

Diarrhea Virus”), membro do gênero Pestivirus, família Flaviviridae (FAUQUET et 

al., 2005), juntamente com o vírus da doença da fronteira dos ovinos (BDV – 

“Border Disease Virus”) e o vírus da peste suína clássica (VPSC) (DAHLE; LIESS, 

1992; HEINZ et al., 2000; AMES, 2005). 

Entre as várias características dos Pestivirus, a mais marcante é o seu 

elevado grau de variabilidade antigênica, observado especialmente entre amostras 

do BVDV (BOLIN; RIDPATH, 1996; ROEHE et al., 1998).  

As estirpes de BVDV são classificadas em dois genótipos, BVDV-1 e BVDV-

2 (RIDPATH; BOLIN; DUBOVI, 1994; FULTON et al., 2005) antigenicamente 

distintos, sobretudo na região da glicoproteína E2 (PELLERIN et al., 1994; VAN 
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RIJN et al., 1997), que está envolvida na indução de anticorpos neutralizantes e 

proteção (DONIS, 1995). 

A grande diversidade antigênica observada entre estirpes isoladas do BVDV 

possui significado especial para epidemiologia, diagnóstico, estratégias de 

imunização e controle da enfermidade (EDWARDS; PATON, 1995, FULTON et al., 

2003a). 

Há diversos métodos publicados para detecção de anticorpos séricos 

(EDWARDS, 1990; HOWARD, 1990; BROCK, 1995; SANDVIK, 1999). A técnica de 

virusneutralização (VN) é recomendada pela OIE (2008) para a detecção de 

anticorpos contra BVDV. 

A falta de padronização da técnica de VN (diferentes estirpes virais, células 

e protocolos utilizados) pode dificultar a comparação e interpretação dos resultados 

de diferentes laboratórios (HAMERS et al., 2002; FLORES et al., 2005). Por ser 

mais fácil a leitura, a maioria dos laboratórios usa estirpes de BVDV 

citopatogênicas (cp) para os testes de VN, apesar de técnicas de imuno coloração 

estarem disponíveis (OIE, 2008). Grande parte dos laboratórios nacionais que 

realiza o teste de VN para o BVDV utiliza apenas estirpes de BVDV-1 de origem 

norte americana (Singer e NADL). Nenhuma estirpe sozinha é, provavelmente, 

ideal para todas as circunstâncias, mas na prática poderia ser selecionada uma 

estirpe que detecte a maior proporção de reações sorológicas na população bovina 

local (OIE, 2008). Baixos níveis de anticorpos contra BVDV-2 podem não ser 

detectados quando se utiliza tipo 1, e vice-versa (FULTON et al., 1997). É 

importante que o BVDV 1 e 2 sejam usados no teste e não somente um genótipo, 

pois isso pode levar a um menor número de animais sororreagentes (OIE, 2008). 

São restritas as informações relacionadas à imunidade cruzada existente 

entre os genótipos nos rebanhos do país. A maioria dos trabalhos estuda apenas a 

correlação existente entre títulos de anticorpos neutralizantes contra BVDV-1 e o 

BVDV-2 em bovinos vacinados ou experimentalmente infectados (DIAS, 2008). São 

poucos os estudos que correlacionam bovinos naturalmente infectados com os 

respectivos títulos de anticorpos neutralizantes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

A denominação Diarréia Viral Bovina (“bovine viral diarrhea”, BVD) abrange 

uma série de manifestações clínico-patológicas causadas pelo vírus da diarréia 

viral bovina (“bovine viral diarrhea virus”, BVDV), considerado um importante 

patógeno bovinos e responsável por perdas econômicas em rebanhos de todo o 

mundo (GREISER-WILKE; GRUMMER; MOENNING, 2003; HOUE, 2003). Apesar 

da manifestação gastroentérica não ser a dominante, foi onde o agente foi 

inicialmente identificado e por isso a enfermidade denominada BVD (BAKER, 

1995). 

O primeiro relato de BVD em gado bovino foi realizado por CHILDS em 1946 

nos EUA, sendo o vírus descrito pela primeira vez em 1954 (BAKER et al., 1954). 

Onze anos após a descrição do vírus, ocorreu o primeiro relado de doença 

gastroentérica, com aspectos clínicos e patológicos compatíveis com a doença das 

mucosas (DM) (CORRÊA; NETTO; BARROS, 1968). E o primeiro isolamento do 

BVDV foi realizado por Vidor (1974), a partir do sangue de feto aparentemente 

sadio, coletado em matadouro no Rio Grande do Sul.  

O BVDV é capaz de infectar uma grande variedade de espécies de 

ruminantes, tanto domésticos quanto selvagens (LØKEN, 1995; SAUSKER; DYET, 

2002; ZUPANCIC et al., 2002; KIM et al., 2006; CHASE et al., 2008).  

As manifestações clínicas da infecção podem variar de surtos de diarréia, 

principalmente em bovinos de seis a 18 meses de idade (DONIS, 1989; 

BROWNLIE, 1990), até infecções inaparentes (BROWNLIE, 1990). Problemas 

respiratórios e entéricos são frequentes nas infecções pelo BVDV, porém os 

distúrbios reprodutivos são os que provocam maiores consequências, diretas e 

indiretas, nos índices de produção (WOODARD, 1994). Além disso, o BVDV é 

linfotrófico e a imunossupressão que segue a infecção resulta no aumento da 

severidade nas infecções secundárias (BOLIN, 2002). 

A infecção fetal pode ocorrer após passagem transplacentária do vírus 

durante a viremia da fêmea, e quando isso ocorre no primeiro trimestre de 

gestação pode resultar em morte embrionária ou fetal seguida por absorção, 

mumificação ou aborto (BIELEFELDT OHMANN, 1995). A infecção do feto não 

imunocompetente (30 a 120 dias de gestação), com estirpes não citopatogênicas 
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(ncp), pode resultar em um bezerro persistentemente infectado (PI), caracterizado 

por imunotolerância específica para a estirpe infectante de BVDV (RIDPATH, 

2005). Há hipóteses de que o BVDV ncp iniba funções do sistema imune inato, 

como a produção de interferon α/β e que a imunossupressão esteja relacionada ao 

desenvolvimento de imunotolerância e infecções persistentes (SCHWEIZERT; 

PETERHANS, 2001; PETERHANS; JUNGI; SCHWEIZER, 2003). 

Os animais PI são a principal fonte de manutenção e transmissão da 

infecção nos rebanhos, embora pareçam saudáveis, eliminam constantemente o 

vírus em altos títulos nas secreções e excreções (BOLIN, 1990; BAKER, 1995). 

Animais PI geralmente sucumbem à doença das mucosas (DM) após 

superinfecção com o biótipo citopático “homólogo” ao não citopático persistente 

(BROWNLIE; CLARKE; HOWARD, 1985; HOUE, 1993; BAKER, 1995). A DM, 

geralmente fatal, ocorre na maioria dos casos entre os seis meses e os dois anos 

de idade, é caracterizada por diarréia profusa, às vezes sanguinolenta e 

frequentemente seguida de erosões na mucosa digestiva (BAKER, 1995). 

Infecções transplacentárias entre os dias 100 e 150 de gestação podem 

resultar em malformações congênitas. Nos estádios finais da prenhês, os fetos 

infectados normalmente são capazes de montar uma resposta imune efetiva, são 

aparentemente normais no nascimento e têm anticorpos neutralizantes pré-

colostrais anti-BVDV (BROWNLIE; CLARKE; HOWARD, 1989). 

Após infecção com BVDV-2 de baixa virulência, os sintomas comumente 

observados são hipertermia leve, com temperaturas variando de 39,2 a 40,0º C por 

um a três dias, e linfopenia entre 20 e 40% abaixo dos valores normais (RIDPATH 

et al., 2000; LIEBER-TENORIO; RIDPATH; NEILL, 2003a). A infecção com BVDV-2 

de alta virulência pode apresentar manifestações mais acentuadas, a temperatura 

corpórea passa de 40,0º C e pode alcançar 41,7º C, por três ou mais dias, 

linfopenia maior que 40% e há trombocitopenia maior que 40% (CORAPI; 

FRENCH; DUBOVI, 1989; CORAPI et al., 1990; BOLIN; RIDPATH, 1992; LIEBER-

TENORIO; RIDPATH; NEILL, 2002). A apresentação clínica após infecção 

experimental com uma estirpe de BVDV-1 foi similar a vista em infecções com 

BVDV-2 de baixa virulência (CASTRUCCI, et al., 1991). 

A transmissão do BVDV pode ocorrer de várias formas, os animais PI são a 

principal fonte excretando continuamente o vírus, portanto, o contato do animal 

suscetível com o PI é a forma mais eficiente de propagação da doença (COOK; 



22 
 

LITTLEJOHNS; JESSEP, 1990; NISKANEN et al., 1996; TREMBLAY, 1996). 

Bovinos com BVD aguda excretam pequenas quantidade de vírus durante poucos 

dias (BROWNLIE et al., 1987; TREMBLAY, 1996), podendo infectar outros animais, 

porém, de maneira menos eficiente (MEYLING; HOUE; JENSEN, 1990). O sêmen 

de touros PI ou com BVD aguda é uma via de transmissão, sendo que o vírus pode 

ser liberado mesmo após o final da viremia (KIRKLAND et al., 1991). 

Na maioria dos países a BVD é endêmica, com soroprevalência de 60 a 90% 

(BROWNLIE, 1990; HOUE, 1999; HULT; LINDBERG, 2005). Nos países livres de 

febre aftosa é considerado o agente viral mais importante de bovinos e tem sido 

alvo de numerosos estudos e de programas de controle e/ou erradicação durante 

décadas (FLORES et al., 2005).  

No Brasil, inquéritos soroepidemiológicos revelaram que a infecção está 

amplamente difundida no rebanho, há vários relatos clínicos e sorológicos 

demonstrando a presença do vírus (FIGUEIREDO et al., 1997; BOTTON et al., 1998; 

CANAL et al., 1998; PITUCO; DEL FAVA, 1998; ROEHE et al., 1998; 

RICHTZENHAIN et al., 1999; NOGUEIRA, 2003; SAMARA; DIAS; MOREIRA, 2004; 

FLORES et al., 2005; DIAS, 2008). A prevalência da infecção pode ser influenciada 

pelo sistema de criação e manejo (HOUE, 1999). Regiões com elevadas 

densidades populacionais apresentam maior prevalência de infecção quando 

comparadas a regiões com baixas densidades populacionais e rebanhos menores 

(HOUE; MEYLINE, 1991; LÖKEN; KROGSRUD; LARSEN, 1991). 

Dados do Laboratório de Viroses de Bovídeos do Instituto Biológico (LVB-

IB), obtidos no período de janeiro de 1999 a abril de 2005, em rebanhos leiteiros e 

de corte de diferentes estados brasileiros, revelaram 50,13% (8.167/16.291) de 

animais sororreagentes, por meio da virusneutralização com a estirpe NADL 

(PITUCO, 2006)1.  

Estudos sorológicos utilizando a técnica de VN foram realizados em vários 

estados brasileiros. Em Minas Gerais, Figueiredo et al. (1997) observaram 61,47% 

de amostras reagentes. Em São Paulo, estudo de Pituco e Del Fava (1998) 

encontrou 40,80% de sororreagentes e Langoni et al. (1995) observaram 39,5% de 

positividade. Na Bahia 14,64% dos animais estudados por Ribeiro et al. (1987) 

                                                            
1 PITUCO, E. M. São Paulo, 2006 (Relatórios disponíveis no Laboratório de Viroses de Bovídeos – 
Instituto Biológico) 
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possuíam anticorpos contra BVDV, enquanto Noronha, Campos e Sardi (2003) 

observaram 56% de animais reagentes. Em Sergipe a porcentagem encontrada foi 

de 64,70% de reagentes (MELO et al., 1997). No Rio Grande do Sul, Krahl et al. 

(1997) constataram 23,4% das amostras soropositivas, Vilela et al. (2003), 38,9% e 

Quincozes et al. (2007) 66,32% de positivos. Em Goiás, Brito et al. (2002) 

observaram 34,5% de amostras positivas para anticorpos contra BVDV.   

Pituco e Del Fava (1998), em estudo realizado com 4.065 animais de vários 

estados encontraram 47,7% de reagentes pela reação de VN. 

A prevalência de animais PI nos rebanhos pode variar de 1 a 2% 

(BROWNLIE, 1990; HOUE, 1999). No Brasil, Oliveira (1996) realizou triagem em 

rebanhos com problemas reprodutivos e encontrou 1,2% de animais PI. Nos 

Estados Unidos, a frequência de animais PI nos rebanhos varia entre 0,5 e 1,0% 

(BROCK, 2003), Fulton et al. (2006) detectaram 0,4% de PI, enquanto que, Wittum 

et al. (2001) 0,17% em bezerros de corte. No Canadá, em 5.129 bezerros 

estudados menos de 0,1% eram PI (TAYLOR et al., 1995). Na Alemanha, alguns 

trabalhos apontam prevalência entre 1 e 2% de animais PI (FREY; FLEBBE; 

LIESS, 1996).  

O BVDV pertence ao gênero Pestivirus, família Flaviviridae (FAUQUET et 

al., 2005), juntamente com o vírus da doença da fronteira dos ovinos (BDV – 

“Border Disease Virus”) e o vírus da peste suína clássica (VPSC) (DAHLE; LIESS, 

1992; HEINZ et al., 2000).  É um vírus pequeno medindo 40-60 ηm de diâmetro e 

estrutura icosaédrica, possui RNA de cadeia simples, polaridade positiva, com 

aproximadamente 12,5 quilobases e envolto por envelope lipoprotéico (FRANCKI et 

al., 1991; DONIS, 1995; ICTVdB, 2008). Como outros vírus de RNA, o BVDV exibe 

pronunciada heterogeneidade, expressa em diferenças no fenótipo e genótipo 

(RIDPATH, 2005). 

A replicação do BVDV ocorre no citoplasma celular e o pico máximo de 

liberação dos vírions ocorre entre 12 e 24 horas após a infecção. Cada célula é 

capaz de produzir de 100 a 1.000 novos vírions, e as primeiras partículas são 

liberadas por exocitose 10 horas após a infecção (DENG; BROCK, 1993). O BVDV 

é facilmente inativado pelo calor, resistindo até uma hora à 56ºC, mas pode manter 

sua infectividade por 16 meses a -40ºC. Não é estável no meio ambiente, resistindo 

apenas por cinco dias, resiste ao pH entre 5,7 e 9,3, mas a viabilidade máxima é 
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alcançada com pH 7,4. Os desinfetantes comuns como os fenóis e clorexidine 

inativam prontamente o BVDV (MURPHY et al., 1999). 

O vírus contém três glicoproteínas: E0, E1 e E2 (FRANCKI et al., 1991; 

DONIS, 1995; ICTVdB, 2008). As proteínas estruturais exercem funções 

importantes no revestimento protetor do ácido nucléico viral e permitem a entrada e 

saída das partículas virais das células infectadas (DONIS, 1995). As glicoproteínas 

E0 e E2 são responsáveis pela adsorção do vírus a receptores específicos nas 

células (CORAPI; DONIS; DUBOVI, 1988). Entre as várias características dos 

Pestivirus, a mais marcante é o seu elevado grau de variabilidade antigênica, 

observado especialmente entre amostras do BVDV (BOLIN; RIDPATH, 1996; 

ROEHE et al., 1998). As regiões que refletem maior variabilidade na partícula viral 

encontram-se nas glicoproteínas do envelope. A diversidade antigênica observada 

entre estirpes isoladas do BVDV possui significado especial para epidemiologia, 

diagnóstico e para as estratégias de imunização e controle da enfermidade 

(EDWARDS; PATON, 1995; FULTON et al., 1997, 2003a). 

O BVDV por ser um vírus de RNA de fita simples, tem tendência a altas 

taxas de mutação, incorporações erradas de nucleotídeos durante a replicação são 

toleradas contanto que não sejam letais aos vírus. O processo aleatório de 

acúmulo de mutações nos genes virais (“drift” genético) é responsável pela geração 

de genótipos e subgenótipos. Enquanto que as diferenças nos biótipos são o 

resultado das mutações genéticas a partir da recombinação (MEYERS et al., 1991; 

KUMMERER et al., 2000), vírus citopatogênicos (cp) são idênticos antigenicamente 

aos vírus não citopatogênicos (ncp) que lhes deram origem (CORAPI; DONIS; 

DUBOVI, 1988, 1990).  

Há dois biótipos de BVDV baseados na presença ou ausência de 

citopatologia visível em cultivos celulares infectados: cp que provoca vacuolização 

citoplasmática e morte celular (GILLESPIE; BAKER; McENTEE, 1960) e ncp 

(CORAPI; DONIS; DUBOVI, 1988; ADLER et al., 1994). A expressão da 

citopatologia foi correlacionada com a produção da proteína viral NS3 (DONIS; 

DUBOVI, 1987). Sabe-se que o biótipo ncp é mais predominante na natureza do 

que o cp (BROWNLIE et al., 1987; RIDPATH, 2005). O cp deriva de mudanças 

genéticas do ncp (CORAPI; DONIS; DUBOVI, 1988), tais como: inserções, 

duplicações e/ou rearranjos na região que codifica as proteínas não-estruturais 
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NS2-3, que resulta na proteína NS3, exclusiva dos BVDVs citopáticos (DONIS; 

DUBOVI, 1987; KUMMERER et al., 2000). 

A infecção in vitro de células permissivas com BVDV cp resulta na 

destruição da estrutura celular, ativação da caspase e indução de apoptose 

(GRUMMER; BENDFELDT; GREISER-WILKE, 2002; BENDFELDT; GRUMMER; 

GREISER-WILKE, 2003). Já as infecções in vitro com BVDV ncp resultam no 

aumento da regulação da proteína Bcl-2 antiapoptótica e supressão da iniciação da 

morte celular (BENDFELDT; GRUMMER; GREISER-WILKE, 2003). Enquanto a 

infecção in vitro com BVDV ncp não resulta em morte celular, a depleção de 

tecidos linfóides é vista nos animais com infecções agudas com estirpes de 

virulência variada (LIEBER-TENORIO; RIDPATH; NEILL, 2002, 2003a, b, 2004). 

Aparentemente, os biótipos têm manifestações diferentes in vivo, as estirpes 

ncp têm tropismo por leucócitos, órgãos linfóides e trato respiratório, enquanto as 

estirpes cp são mais frequentemente isoladas de casos de DM (BIELEFELDT 

OHMANN, 1988; RIDPATH, 2005). 

As estirpes de BVDV podem ainda ser separadas em dois genótipos, BVDV-

1 e BVDV-2 (PELLERIN et al., 1994; RIDPATH; BOLIN; DUBOVI, 1994; FULTON 

et al., 2005). Segundo Bolin e Ridpath (1996), uma diferença maior que 30% foi 

encontrada quando comparadas as sequências do ácido nucléico dos genótipos 1 

e 2. Há também uma subclassificação de isolados do BVDV-1 em 11 subgenótipos, 

de ‘a’ até ‘k’ (VILCEK et al., 2001, 2004) e do BVDV-2 em pelo menos dois, ‘a’ e ‘b’ 

(FLORES et al., 2002; PELLERIN et al., 1994; RIDPATH et al., 2000; TAJIMA; 

DUBOVI, 2005). Há diferenças antigênicas também em estirpes do mesmo 

genótipo (VOGEL et al., 2002). Enquanto há muitas similaridades entre BVDV-1 e 

BVDV-2, diferenças biológicas significativas são observadas entre os isolados 

desses dois genótipos antigenicamente distintos, sobretudo na região da 

glicoproteína E2, que está envolvida na indução de anticorpos neutralizantes e 

proteção (PELLERIN et al., 1994; DONIS, 1995; RIDPATH, 2003). 

Antes da caracterização do BVDV-2, todas as estirpes descritas na literatura 

pertenciam ao BVDV-1. O isolamento do tipo 2 a partir de bezerros PI nascidos de 

vacas vacinadas contendo BVDV-1 sugeriu que havia diferença antigênica entre os 

vírus de ambos os genótipos (RIDPATH, 2005). A presença de diferenças 

antigênicas foi confirmada pelos padrões diferentes de ligação com anticorpos 

monoclonais (RIDPATH; BOLIN; DUBOVI, 1994).  
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No Brasil, a caracterização genotípica pioneira de isolados de BVDV foi 

realizada por Canal et al. (1998), que também demonstraram a presença do BVDV-

2 no país. A amostra Soldan, isolada de um bezerro com diarréia sanguinolenta em 

1991, no Rio Grande do Sul, foi a primeira identificada como BVDV-2. 

Posteriormente, a análise filogenética de 21 isolados brasileiros revelou que 17 

pertenciam ao genótipo BVDV-1 e quatro ao BVDV-2 (GIL, 1998), duas destas 

amostras foram isoladas de animais com doença gastroentérica e respiratória e as 

outras de fetos saudáveis em matadouros. Além disso, o anticorpo produzido 

contra cada uma dessas amostras demonstrou uma baixa reatividade sorológica 

cruzada frente a amostras de BVDV-1. Um estudo filogenético complementar, pela 

análise de uma sequência do gene da proteína não-estrutural NS3, revelou que os 

BVDV-2 brasileiros são geneticamente distintos dos BVDV-2 norte-americanos e 

europeus, constituindo um subgenótipo a parte, denominado provisoriamente de 

BVDV-2b (FLORES et al., 2002). Cortez et al. (2005) verificaram 11 isolados 

brasileiros pertencentes ao BVDV-1, sendo oito do subgenótico 1a e três ao 1b, e 

seis isolados de BVDV-2, das quais duas de BVDV-2a e quatro de 2b. 

Análises filogenética e antigênica de isolados brasileiros realizadas por 

Flores et al. (2000b) revelaram a presença de BVDV-1 e BVDV-2 no rebanho, além 

de apresentarem uma grande variabilidade antigênica entre eles também são 

diferentes das estirpes padrão norte americanas e européias  (Singer, NADL e 

Oregon) (BOTTON et al., 1998; FLORES et al., 2002). No Brasil, muitas cepas 

foram isoladas, mas há carência de informações para melhor caracterização 

antigênica ou genotípica dos isolados nacionais.  

Estudos sobre a resposta imune contra o BVDV em animais 

imunocompetentes demonstraram que anticorpos contra o vírus podem ser 

detectados no soro a partir de três semanas após a infecção aguda (HOWARD, 

1990; CHASE; CHASE; FAWCETT, 2003). Os níveis de anticorpos aumentam e 

com aproximadamente 10 a 12 semanas após a infecção, atingem um platô, estes 

podem ser detectados por pelo menos três anos e, apesar de haver declínio do 

título após alguns anos (DUFFELL; HARKNESS, 1985; SANDVIK, 1999) 

permanecerão, provavelmente, presentes por toda a vida do animal (BROWLIE et 

al., 1987; FREDRIKSEN et al., 1999). Títulos altos de anticorpos neutralizantes 

previnem o desenvolvimento da doença com vírus homólogo (POTGIETER, 1995; 

NISKANEN et al., 1996; NOBIRON, et al., 2003). 
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Os anticorpos neutralizantes podem ser produzidos para quatro 

polipeptídeos estruturais do vírus: proteína do capsídeo (C) e glicoproteínas E0, E1 

e E2 (BROCK, 1995; DONIS, 1995; CHASE; ELMOWALID; YOUSIF, 2004). 

Enquanto que, anticorpos não neutralizantes são produzidos contra a proteína não-

estrutural NS2-3 (SANDVIK, 1999). A glicoproteína E2 é a proteína mais 

imunogênica do BVDV e resulta em altos títulos de anticorpos neutralizantes após 

infecção (DONIS; CORAPI; DUBOVI, 1988). A indução de imunidade mediada por 

células por estas proteínas ainda é desconhecida. É difícil e caro mensurar a 

natureza e qualidade da imunidade ao BVDV nos bovinos (ROEDER; HARKNESS, 

1986). 

Os animais produzem forte resposta imune para as proteínas NS2-3 e NS3, 

quando expostos ao vírus em replicação, o valor dessa resposta para proteção 

imune ainda é desconhecido (BOLIN; RIDPATH, 1989). 

Vacinas inativadas proporcionam uma resposta sem a produção de 

anticorpos contra as proteínas NS2-3 ou NS3, sugerindo que a resposta imune 

humoral contra essas proteínas estruturais não seja necessária para a proteção 

(BOLIN; RIDPATH, 1990). Essa imunização resulta em anticorpos contra E2 

(BOLIN, 1993), e fornece proteção na forma aguda da doença, mas não livram o 

rebanho do vírus (BROCK, 2003; GROOMS et al., 2007).  

O título de anticorpos neutralizantes necessário para fornecer proteção é 

desconhecido. (RIDPATH, 2005). Em um estudo, bezerros recém nascidos, 

negativos para anticorpos contra BVDV receberam diferentes quantidades de 

colostro para atingirem títulos variados de anticorpos colostrais (BOLIN; RIDPATH, 

1995), bezerros com títulos de anticorpos 8 ou menores que 8 apresentaram 

doença severa após desafio com estirpe virulenta, enquanto que bezerros com 

títulos entre 16 e 256 não desenvolveram sintomas da doença, mas apresentaram 

viremia e ocasionalmente leucopenia. A partir destes dados pode-se sugerir que a 

proteção fetal ocorra em animais com título pelo menos 256 (RIDPATH, 2005).  

A natureza da proteção, se humoral ou celular, ainda não é conhecida. No 

entanto, anticorpos neutralizantes parecem estar envolvidos na proteção a 

infecções subsequentes (DUBOVI, 1992). A existência de anticorpos neutralizantes 

em um animal, geralmente é considerada o prognóstico mais significativo de uma 

resposta imune eficiente (ROBSON; GILLESPIE; BAKER, 1960; BROWN, 1989). 
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Estudos demonstraram que uma vaca saudável imunizada com vacina 

inativada contendo BVDV-1 foi capaz de gerar um bezerro PI, do qual foi isolado 

BVDV-2 (BOLIN; RIDPATH, 1996). Devido à diversidade antigênica das estirpes 

virais, vacinas inativadas que induzem anticorpos contra um genótipo podem não 

proteger contra outro (RIDPATH; BOLIN; DUBOVI, 1994; PATON, 1995), dados 

sugerem que a imunização de animais com vacinas produzidas com estirpes 

clássicas do vírus (isolados americanos) podem não conferir proteção adequada 

contra algumas amostras nacionais (FLORES et al., 2000a; JORDÃO, 2006). Já 

com o uso de uma vacina contendo BVDV-1 vivo modificado, Cortese et al. (1998b) 

obtiveram resultados diferentes e concluíram que a vacinação pode proteger 

bezerros contra a infecção pelo BVDV-2. Bolin e Ridpath (1989) relataram que 

bezerros imunizados com vacina viva modificada com BVDV-1 produziram 

anticorpos neutralizantes contra 20 estirpes diferentes de BVDV 21 dias após a 

vacinação, evidenciando reação cruzada entre as estirpes, e sugerindo que possa 

haver proteção contra uma ampla variedade de estirpes. 

Flores et al. (2000b) revelaram uma variabilidade marcante de amostras 

brasileiras do BVDV, tanto genética quanto antigênica, com a identificação de vírus 

dos dois genótipos e subgenótipos, e que algumas amostras brasileiras do vírus da 

BVD, em especial as amostras do tipo 2, apresentaram reatividade sorológica 

distinta das estirpes vacinais do tipo 1.  

Até o momento, não é conhecido se as estirpes utilizadas na produção de 

vacinas possuem um espectro antigênico suficientemente amplo para proteger os 

animais contra as estirpes que ocorrem no campo (PITUCO; DEL FAVA, 1998).  

Os primeiros estudos sorológicos da infecção no Brasil datam do início da 

década de 70 (WIZIGMANN; VIDOR; RICCI, 1971).  

A vírusneutalização (VN) é considerada a técnica padrão no diagnóstico 

sorológico da infecção pelo BVDV por ser sensível e específica, há vários métodos 

publicados (EDWARDS, 1990; HOWARD, 1990; SANDVIK, 1999; OIE, 2008). É 

uma técnica laboriosa, demanda estrutura laboratorial com cultivo celular, e maior 

tempo para a conclusão dos resultados (SANDVIK, 1999). 

Trata-se de um ensaio in vitro, em sistema celular, que consiste em incubar 

o soro do animal com o vírus para possibilitar o bloqueio de estruturas virais por 

anticorpos específicos, impedindo a interação vírus-receptor celular e cujo 

resultado é a inibição de efeito citopático padrão (ECP). Diluições seriadas do soro 
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e uma concentração previamente estabelecida de vírus são incubadas em 

condições ideais, determinada quantidade de células deve ser adicionada e incuba-

se novamente. Soro controle padrão positivo e negativo devem ser incluídos em 

cada teste. Usa-se a inibição da infectividade para detectar anticorpos 

neutralizantes anti-BVDV, já que os vírus não neutralizados pelos anticorpos 

infectarão as células induzindo alterações morfológicas (ECP), caso o soro 

contenha anticorpos específicos contra o vírus utilizado, estes serão neutralizados 

e as células permanecerão intactas, consequentemente, o ECP não será 

observado (FULTON et al., 1995). 

Por ser mais fácil a interpretação, a maioria dos laboratórios usa estirpes de 

BVDV cp para os testes de VN, apesar da disponibilidade de técnicas de imuno 

coloração permitirem a detecção do crescimento ou neutralização de estirpes ncp 

(OIE, 2008). 

É uma técnica altamente específica para cada vírus (OIE, 2008) e pode ser 

utilizada com a finalidade de identificar a presença de anticorpos neutralizantes 

específicos, mas também de mensurá-los.  

Os anticorpos detectados pela VN são predominantemente contra a 

glicoproteína E2, que podem resultar em diferentes títulos dependendo da estirpe 

viral utilizada no teste (DUBOVI, 1992; JONES et al., 2001; COUVREUR et al., 

2002). 

Não existe estirpe viral padrão que seja ideal em todas as circunstâncias, 

segundo a OIE (2008) cada região pode selecionar um isolado local capaz de 

detectar maior número de animais sororreagentes. A ausência de um vírus padrão 

nacional ou internacional pode explicar a discrepância nos resultados emitidos por 

diferentes laboratórios para uma mesma amostra (DRISKELL; RIDPATH, 2006).  

A escolha da estirpe pode variar entre os laboratórios de diagnóstico, sendo 

que a maioria utiliza BVDV-1, estirpes Singer ou NADL, além da ‘Oregon C24V’ ser 

também amplamente utilizada na VN (FULTON et al., 1997; SANDVIK, 1999; 2005; 

OIE, 2008). 

Devido à especificidade da VN, baixos níveis de anticorpos contra BVDV-2 

podem não ser detectados quando BVDV-1 é utilizado na VN, e vice-versa 

(FULTON et al., 1997). Segundo OIE (2008) seria importante que ambos fossem 

utilizados nos testes, visto que a avaliação com apenas um genótipo pode levar a 

detecção de número mais baixo de animais reagentes. Alguns autores sugeriram a 
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inclusão de isolados locais dos dois genótipos nos testes de VN (FLORES et al., 

2000a). Pellerin et al. (1994) também observaram baixa reatividade sorológica 

entre BVDV-1 e BVDV-2. 

Sabe-se que há reatividade cruzada entre BVDV-1 e BVDV-2, entretanto, 

quando os vírus são do mesmo genótipo os títulos de anticorpos são mais altos do 

que entre vírus de diferentes genótipos (MAKOSCHEY et al., 2001; FULTON et al., 

2003a, b; HAMERS et al., 2003). 

Os títulos neutralizantes cruzados são tipicamente um log ou maiores dentro 

do mesmo genótipo (FULTON et al., 2003a). Bovinos suscetíveis responderam com 

títulos de anticorpos neutralizantes mais altos contra o genótipo do BVDV com o 

qual entraram em contato comparado aos títulos mais baixos contra outros BVDVs 

(JONES, et al., 2001; COUVREUR et al., 2002; SCHIRRMEIER, et al., 2004). 

Entretanto, a variação de animal para animal e a divergência entre os subgenótipos 

podem dificultar a diferenciação dos BVDVs com base somente na sorologia 

(MULLER et al., 1997; BOLIN; RIDPATH, 1998). 

Estudos de neutralização cruzada em bovinos vacinados com vacina viva 

modificada ou inativada (CORTESE et al., 1998c; HAMERS et al., 2002) 

demonstraram ampla neutralização cruzada. Entretanto, estudos de campo não 

mostraram esta extensa neutralização cruzada (JONES et al., 2001; FULTON et 

al., 2003a). 

Estudos de neutralização cruzada in vitro mostram essa diversidade 

antigênica e alertam para as suas possíveis implicações para o diagnóstico e 

proteção vacinal (EDWARDS; PATON, 1995; VAN OIRSCHOT; BRUSCHKE; VAN 

RIJN, 1999; FULTON et al., 2003a). 

Diversos autores observaram diversidade antigênica entre as estirpes de 

BVDV (BOLIN, RIDPATH, 1989; RIDPATH; BOLIN; DUBOVI, 1994; REDDY et al., 

1995; RIDPATH, 2005), e alguns isolados demonstraram baixa reatividade 

sorológica cruzada entre as estirpes vacinais norte-americanas Singer, NADL e 

Oregon (BOTTON et al., 1998). Outro estudo observou, com o uso da VN, uma 

diferença nos títulos de anticorpos neutralizantes dependendo do genótipo utilizado 

como desafio (FULTON et al., 1997). Os genótipos do BVDV também 

demonstraram diferenças antigênicas em estudos de neutralização cruzada 

(CORTESE et al., 1998a; ELLIS et al., 2001; MAKOSCHEY et al., 2001; FULTON 

et al., 2003a, b; HAMERS et al., 2003). 
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Enquanto 11 subgenótipos de BVDV-1 e dois subgenótipos propostos para o 

BVDV-2 podem ser diferenciados pela análise filogenética, não há diferenciação 

por meios antigênicos (VILCEK et al., 2001; FLORES et al., 2002). Biologicamente, 

as diferenças significantes nos determinantes antigênicos entre os subgenótipos do 

BVDV-1 foram sugeridas em várias linhas de evidência incluindo a comparação de 

títulos de anticorpos (FULTON et al., 2003a, b). Apenas com relação ao aspecto 

antigênico, não se pode apontar diferenças entre os subgenótipos do BVDV 

(RIDPATH; NEILL; PETERHANS, 2007). 

Considerando a carência de dados sobre a diferença entre as estirpes de 

BVDV comumente usadas nos testes diagnósticos, questões sobre a utilização de 

ambos os genótipos e isolados regionais na reação de VN devem ser esclarecidas.  

A detecção dos anticorpos neutralizantes contra BVDV tem aplicações que 

incluem a avaliação nos mecanismos de defesa de bovinos bem como a 

mensuração da resposta humoral de animais vacinados. 

A reatividade sorológica e proteção cruzada entre BVDV-1 e BVDV-2 e entre 

isolados locais é baixa devido a grande variabilidade antigênica do BVDV 

(PELLEGRIN et al., 1997; EDWARDS, PATON, 1995; BOTTON et al., 1998). 

Há interesse em saber se os diagnósticos disponíveis detectam BVDV-1 e 

BVDV-2 e se há diferenças entre estas estirpes comumente utilizadas em 

diagnóstico e entre isolados regionais, como os brasileiros (BVDV-1 IBSP-11 e o 

BVDV-2 IBSP-1020). 

Este trabalho se propôs a estudar a neutralização cruzada dos anticorpos de 

bovinos naturalmente infectados com o vírus da BVD frente quatro estirpes virais. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 Analisar a resposta imune humoral de bovinos naturalmente infectados com 

o vírus da BVD, pela mensuração de anticorpos neutralizantes e avaliar a 

neutralização cruzada frente quatro estirpes citopatogênicas (BVDV-1 NADL, 

BVDV-1 IBSP-11, BVDV-2 VS-253 e BVDV-2 IBSP-1020) pela técnica de 

virusneutralização. 

 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a. Mensurar os anticorpos séricos de bovinos naturalmente infectados 

utilizando a reação de virusneutralização (VN) com quatro estirpes virais 

citopatogênicas (BVDV-1 NADL, BVDV-1 IBSP-11, BVDV-2 VS-253 e BVDV-2 

IBSP-1020). 

b. Analisar a neutralização cruzada dos anticorpos frente as quatro estirpes 

virais utilizando a reação de virusneutralização. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

A seleção dos animais, obtenção das amostras e técnicas de cultivos celular 

e viral, titulação viral e virusneutralização, são descritas neste capítulo. 

 
 
4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO AMOSTRAL DOS ANIMAIS  

 
 
 Foram utilizados 1500 bovinos de ambos os sexos, com idade entre 24 a 36 

meses, não vacinados contra BVDV, sem sintomas clínicos, procedentes de 

rebanhos localizados nos Estados de Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS) 

e São Paulo (SP), atendidos pela rotina diagnóstica do Laboratório de Viroses de 

Bovídeos do Instituto Biológico (LBV-IB) no período de 2004 a 2006. 

Foram estudados 519 bovinos, raça Girolando, de 15 rebanhos do Triângulo 

Mineiro, criados em sistema intensivo ou semi-intensivo. Em cinco rebanhos da 

região sudoeste do Mato Grosso do Sul, 499 animais da raça Nelore, criados em 

sistema extensivo. E, 482 bovinos, da raça Holandesa, pertencente a cinco 

rebanhos localizados na região noroeste do estado de São Paulo, criados em 

sistema intensivo ou semi-intensivo.  

O presente estudo foi realizado com a parceria do LVB-IB com o Laboratório 

de Imunodiagnóstico (VCM FMVZ-USP) e com a Clínica de Bovinos e Pequenos 

Ruminantes do HOVET FMVZ-USP. 

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios 

éticos de experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), o trabalho foi aprovado pela Comissão de 

Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (Protocolo nº 1265/2007). 
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4.1.1 Amostras 

 

 

Foi coletada amostra de sangue de cada animal, por punção da veia jugular 

externa, utilizando-se o sistema a vácuo em tubo siliconizado sem anticoagulante, 

com capacidade de 10 mL. A amostra identificada foi transportada sob refrigeração 

até o LVB-IB.  

Após a coagulação do sangue as amostras foram centrifugadas a 600 x g 

por 15 minutos, o soro obtido foi incubado a 56º C por 30 minutos, a fim de inativar 

a cascata de complemento, e armazenado a -20º C até o momento do uso.  

 
 
4.2 CULTIVO CELULAR  

 

 

Os procedimentos de cultivo, titulação viral e testes de virusneutralização, 

foram realizados em linhagem celular de epitélio renal bovino “Madin-Darby Bovine 

Kidney” (MDBK) CCL-22, proveniente da “American Type Culture Collection” 

(ATCC) Manassas, EUA, livre de Pestivirus. As células foram armazenadas em 

nitrogênio líquido no LVB-IB. Conforme recomendado pelo "Manual of Diagnostic 

Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, World Organization for Animal Health – 

Office International des Epizooties” (OIE, 2008) as células foram utilizadas por no 

máximo 20 passagens. 

As células foram cultivadas em Meio Essencial Mínimo (MEM – Cultilab, 

Campinas, Brasil), acrescido de 0,2% de bicarbonato de sódio (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), tamponado com 25 mM de ácido 4-(2-hidroxietil)-1-

piperazineetanossulfônico (HEPES – Biosolve, Westford, EUA) e suplementado 

com 5% de soro fetal bovino livre de anticorpos contra BVDV (SFB – Cultilab, 

Campinas, Brasil). Para a manutenção, as células foram cultivadas em frascos de 

poliestireno, com 150 cm2 de área (Corning, New York, EUA) e mantidas em estufa 

a temperatura de 37ºC. 

Os subcultivos foram realizados a cada 72 horas, utilizando uma solução 

Tripsina-Versene (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha) para a desagregação das 

células. O inóculo celular foi constituído de 2 x 105 células/mL e a contagem feita 
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em câmara de Neubauer (Optik Labor, Friedrichshofen, Alemanha). As células e o 

SFB foram controlados periodicamente para presença de Pestivirus por reação de 

Imunoperoxidase Direta, ELISA Antígeno (IDEXX, Westbrook, EUA) e Transcrição 

Reversa combinada à Reação em Cadeia pela Polimerase (RT-PCR). 

 

 

4.3 ESTIRPES VIRAIS 

 

 

Foram utilizadas as seguintes estirpes virais citopatogênicas: 

• BVDV-1 NADL isolado no “National Animal Disease Laboratory” na década 

de 50 nos EUA e adquirido na “American Type Culture Collection” (VR-1422, 

ATCC); 

• BVDV-1 IBSP-11 isolado no LVB-IB de um caso clínico de São Paulo na 

década de 90, gentilmente cedido pela Dra. Edviges Maristela Pituco (LVB-

IB); 

• BVDV-2 VS-253 isolado da década de 90, gentilmente cedido pelo Dr. 

Eduardo Flores, originado da “University of Nebraska at Lincoln”, EUA, Dr. 

Rubens Donis; 

• BVDV-2 IBSP-1020 isolado de um caso clínico de São Paulo, no LVB-IB em 

2002, gentilmente cedido pela Dra. Edviges Maristela Pituco (LVB-IB). 

  

 

4.4 CULTIVO VIRAL  

 

 

Para a replicação dos vírus, as garrafas com 24 horas de monocamada 

celular pré-formada foram infectadas com títulos mínimos (BVDV-1 NADL 106,5, 

BVDV-1 IBSP-11 106,3, BVDV-2 VS-253 105,5 e BVDV-2 IBSP-1020 105,3 DICT50/mL 

- doses infectantes para 50% dos cultivos de tecido por mL), acrescidas de 70 mL 

de MEM com 5% de SFB e 1% de antibióticos: Penicilina G Potássica 11.200 

UI/mL; Estreptomicina 0,01 g/mL; Gentamicina 0,01 g/mL; L-Glutamina 0,029 g/mL 

e Anfotericina B 0,5 mg/mL (Cultilab, Campinas, Brasil) e permaneceram a 37ºC. O 

cultivo foi observado diariamente e após 90% de destruição da monocamada 
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celular, a suspensão viral foi recolhida, centrifugada a 600 x g, por 15 minutos a 

+4ºC (IEC, International Centrifuge, modelo PR-2, Needham, EUA) e as alíquotas 

feitas em tubos de criogenia (TPP, Techno Plastic Products AG, Switzerland) que 

foram armazenadas em ultrafreezer (Thermo Electron Corporation, Waltham, EUA) 

a -86ºC e nitrogênio líquido -196º C até o momento do uso. 

 

 

4.5 TITULAÇÃO VIRAL 

 

 

As estirpes foram tituladas em placas de microtitulação de poliestireno, de 

fundo chato com 96 cavidades (Corning, New York, EUA), em diluições seriadas na 

base 10 (10-1 a 10-9), sendo diluídas em meio MEM com 1% de antibióticos, 50μL 

por cavidade, em oito repetições. As duas últimas colunas foram utilizadas como 

controle de células, não recebendo inóculo viral. Imediatamente em seguida, 50μL 

de uma suspensão de 3 x 105 células/mL, preparada em meio MEM contendo 5% 

de SFB, foi adicionada em cada uma das cavidades. As placas foram incubadas 

em estufa 37°C com 5% de CO2 e umidade controlada (Thermo Electron 

Corporation, Waltham, EUA) por quatro dias. A leitura foi realizada em microscópio 

invertido. O título viral foi calculado utilizando-se o método de Reed e Muench 

(1938). 

 

 
4.6 TESTE DE VIRUSNEUTRALIZAÇÃO 

 

 

 O teste de virusneutralização (VN), descrito no “Manual of Diagnostic Tests 

and Vaccines for Terrestrial Animals, World Organisation for Animal Health” (OIE, 

2008), foi utilizado para mensurar os anticorpos neutralizantes presentes no soro 

dos bovinos estudados, frente às diferentes estirpes. 

Foram utilizadas placas de microtitulação com 96 cavidades de fundo chato. 

A coluna um da placa teste foi destinada para o controle de células, a coluna dois 

para controle da toxicidade de cada soro e nas colunas três até 12, as amostras 

foram diluídas em série, na base logarítmica 2, a partir da diluição 1:10 até 1:5120, 
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utilizando-se meio MEM. Para validação da prova foi incluído um “pool” de soros 

como controle negativo e positivo com títulos de anticorpos conhecidos. Feita a 

diluição das amostras, foi adicionada à placa 200 DICT50 do vírus, exceto no 

controle de células e de soro.  

Na placa controle, nas colunas um a quatro receberam o controle de DICT50 

(0,2; 2; 20 e 200 DICT50/mL), nas colunas cinco até oito, foi feita a retrotitulação do 

mesmo vírus utilizado na diluição das doses infectantes. E as colunas 11 e 12 

serviram como controle negativo, recebendo somente meio MEM. 

As placas foram incubadas por uma hora em estufa 37ºC com 5% de CO2, 

após esse período receberam 50μL de suspensão de células MDBK na 

concentração de 3 x 105 células/mL, em cada cavidade. A infectividade foi indicada 

pelo efeito citopático visível na monocamada celular em placas, em microscópio 

invertido, após quatro dias de incubação a +37ºC e 5% de CO2. O título de 

anticorpos foi expresso como a maior diluição do soro que inibiu completamente a 

infectividade em ambas as cavidades de cada diluição, sendo a menor diluição 

detectada pela prova 1:10, meio MEM foi utilizado como diluente. Tendo em vista 

que os soros foram analisados em duplicata, os títulos de anticorpos foram 

expressos como o inverso da diluição que inibiu o aparecimento de ECP nas duas 

repetições e foram consideradas reagentes as amostras com título igual ou 

superior a 10. O teste foi validado utilizando controle de células, controle de soros, 

do resultado dos soros controle e da retrotitulação, pelo método de Reed e Muench 

(1938).  

 

   
4.6.1 Soro controle positivo 

 

 

 As amostras de soro controle positivo para BVDV-1 NADL, BVDV-1 IBSP-11, 

BVDV-2 VS-253 e BVDV-2 IBSP-1020 foram obtidas no LVB-IB, provenientes de 

animais cujo soro foi testado pela VN frente à estirpe homóloga. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 
Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS (SPSS Inc., 

Chicago, Estados Unidos, versão 16.0).  

Os dados obtidos foram analisados quanto a sua distribuição paramétrica ou 

não pela prova de Kolmogorov-Smirnov. Os dados que apresentaram distribuição 

não paramétrica e foram comparados pelo teste de Mann-Whitney. E a medida de 

correlação não paramétrica entre os resultados positivos foi analisada pelo teste 

McNermar (THRUSFIELD, 2004). 

A comparação dos títulos de anticorpos neutralizantes, de cada animal, 

contra os BVDVs foi realizada pelo Teste de Wilcoxon, com intervalo de confiança 

de 95%, por serem quatro variáveis (estirpes), foi feita a correção de Bonferroni.  
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6 RESULTADOS 
 
 
 A análise para a presença de anticorpos séricos em 1500 bovinos contra 

quatro estirpes do vírus da BVD revelou que, para BVDV-1 NADL 66,09% 

(343/519) dos animais foram reagentes em Minas Gerais, 91,98% (459/499) no 

Mato Grosso do Sul e 39,21% (189/482) em São Paulo. A frequência de NADL 

encontrada no total de animais foi de 66,07% (991/1500) (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 – Frequência de bovinos reagentes e não reagentes para o BVDV-1 NADL 

(estirpe americana) pela virusneutralização – São Paulo – 2009. 

 

 

Quando o vírus BVDV-1 IBSP-11 foi utilizado na VN, 67,40% (350/519) dos 

animais foram reagentes em MG, 92,99% (464/499) no MS, 39,21% (189/482) em 

SP e 66,87% (1003/1500) no total de animais (Gráfico 2). A proporção de 

reagentes frente BVDV VS-253 foi de 68,40% (355/519) em MG, 92,18% (460/499) 

no MS, 36,93% (178/482) em 66,20% (993/1500) no total de animais (Gráfico 3).  
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Gráfico 2 - Frequência de bovinos reagentes e não reagentes para o BVDV-1 IBSP-11 

(isolado nacional) pela virusneutralização – São Paulo – 2009. 

 

 

 

 
Gráfico 3 – Frequência de bovinos reagentes e não reagentes para o BVDV-2 VS-253 

(estirpe americana) pela virusneutralização – São Paulo – 2009. 
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E a porcentagem de sororreagentes ao BVDV-2 IBSP-1020 foi 68,60% 

(356/519) em MG, 97,39% (486/499) no MS, 39,00% (188/482) em SP e 68,67% 

(1030/1500) no total de animais (Gráfico 4).  

 

 
Gráfico 4 – Frequência de bovinos reagentes e não reagentes para o BVDV-2 IBSP-1020 

(isolado nacional) pela virusneutralização – São Paulo – 2009. 

 

 

Com base nos resultados apresentados na tabela 1, pode-se avaliar a 

diferença entre os vírus utilizados para o diagnóstico. Os módulos foram divididos 

de acordo com a quantidade de estirpes, ou seja, referem-se ao número de animais 

reagentes a pelo menos uma das estirpes em questão. Para um melhor 

entendimento a análise destes resultados foi dividida de acordo com a origem dos 

animais e para cada módulo. 
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Tabela 1 – Número e porcentagem de animais reagentes frente a diferentes estirpes de BVDV, sendo 
reagentes a pelo menos uma das estirpes utilizadas nas reações de virusneutralização –
São Paulo – 2009. 

 
Módulo e 

quantidade 
de estirpes 

Estirpes de 
BVDV-1 

Estirpes de 
BVDV-2 MG MS SP TOTAL 

NADL    343aCE* 
(66,09%)** 

459aA 

(91,98%) 
189aAC 

(39,21%) 
991aA 

(66,07%) 

 IBSP-
11   350abDE 

(67,40%) 
464aA 

(92,99%) 
189aAC 

(39,21%) 
1003aA 

(66,87%) 

  VS-
253  355bADK 

(68,40%) 
460aA 

(92,18%) 
178aA 

(36,93%) 
993aA 

(66,20%) M
Ó

D
U

LO
 1

 

1 
es

tir
pe

 

   IBSP-
1020 

357abACDFK 

(68,79%) 
486bCD 

(97,39%) 
188aA 

(39,00%) 
1030bC 

(68,67%) 

NADL IBSP-
11   360abAHRT 

(69,36%) 
489bcCE 

(98,00%) 
223aDFKL 

(46,27%) 
1070aDE 

(71,33%) 

NADL  VS-
253  362abFHIQS 

(69,75%) 
490bcCF 

(98,20%) 
207cdEGHI 

(42,95%) 
1059aD 

(70,60%) 

NADL   IBSP-
1020 

371cBJO 
(71,48%) 

497aB 

(99,60%) 
219abFJK 

(45,44%) 
1087bFH 

(72,47%) 

 IBSP-
11 

VS-
253  359aAIKN 

(69,17%) 
494bBDF 

(99,00%) 
208bcGHJ 

(43,15%) 
1061aD 

(70,73%) 

 IBSP-
11  IBSP-

1020 
367bcGJLST 
(70,71%) 

493acBEF 

(98,80%) 
207cdHI 

(42,95%) 
1067aD 

(71,13%) 

M
Ó

D
U

LO
 2

 

2 
es

tir
pe

s 

  VS-
253 

IBSP-
1020 

368bcBHLMQ 
(70,91%) 

497acB 

(99,60%) 
197dCI 

(40,87%) 
1062aD 

(70,80) 

NADL IBSP-
11 

VS-
253  363bFHLNQ 

(69,94%) 
495aB 

(99,20%) 
225aBK 

(46,68%) 
1083bcFH 
(72,20%) 

NADL IBSP-
11  IBSP-

1020 
372aGJMP 
(71,68%) 

497aB 

(99,60%) 
228aBL 

(47,30%) 
1097aBG 
(73,13%) 

NADL  VS-
253 

IBSP-
1020 

373aMO 
(71,87%) 

497aB 

(99,60%) 
222acDFKL 

(46,06%) 
1092acGH 

(72,80%) M
Ó

D
U

LO
 3

 

3 
es

tir
pe

s 

 IBSP-
11 

VS-
253 

IBSP-
1020 

369abGJLOS 
(71,10%) 

497aB 

(99,60%) 
213bcDEFG 

(44,19%) 
1079EF 

(71,93%) 

M
Ó

D
U

LO
 4

 

4 
es

tir
pe

s 

NADL IBSP-
11 

VS-
253 

IBSP-
1020 

373BPO 
(71,87%) 

497B 

(99,60%) 
229B 

(47,51%) 
1099B 

(73,27%) 

TOTAL     519 
(100%) 

499 
(100%) 

482 
(100%) 

1500 
(100%) 

* Valores com letras diferentes evidenciam diferenças estatísticas entre si pelo teste de McNemar 
(p<0,05); considerando letras minúsculas nas colunas (comparação entre os módulos, ou seja, 
quantidade de estirpes) e letras maiúsculas nas colunas (comparação entre todas as cobinações de 
estirpes). 
** % com relação ao total do estado. 
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Módulo 1 – Total de animais  

 

Com os resultados obtidos de todos os animais, independente do estado de 

origem, observou-se que a detecção de anticorpos com a utilização das estirpes de 

BVDV do genótipo 1, NADL (americano) ou IBSP-11 (isolado nacional) não 

demonstrou diferença estatística significante (p=0,363). Entretanto, ao comparar as 

estirpes do genótipo 2, houve diferença significante (p<0,001), com a VS-253 

(americana) detectou-se 66,20% (993/1500) e com a estirpes IBSP-1020 (isolado 

nacional), 68,67% (1030/1500).  Ainda com a utilização de apenas uma estirpe 

para o diagnóstico sorológico, observou-se que a IBSP-1020, detectou-se 

anticorpos em mais animais (68,67%) do que quando comparados as outras 

estirpes utilizadas.  

 

Módulo 2 – Total de animais  

 

A análise dos animais reagentes a pelo menos uma das duas estirpes 

utilizadas nas VNs, revelou que, 1087 (72,47%) animais foram reagentes ao NADL 

ou IBSP-1020, sendo a opção que mais detectou a presença de anticorpos com 

diferença estatística significante das demais (p< 0,05).  

 

Módulo 3 – Total de animais 

 

Quando avaliada a detecção de animais reagentes a pelo menos umas das 

três estirpes selecionadas, não houve diferença significante (p=0,180) entre 

73,13% (1097/1500) de reagentes ao NADL ou IBSP-11 ou IBSP-1020 quando 

comparado aos 72,80% (1092/1500) de animais reagentes ao NADL ou VS-253 ou 

IBSP-1020. 

 

Módulo 4 – Total de animais 

 

Dos 1500 animais estudados, 1099 (73,27%) foram reagentes a pelo menos 

uma das quatro estirpes utilizadas neste estudo, apesar de ser a situação em que 

mais animais sororreagentes foram detectados, não houve diferença estatística 
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significante quando comparado com o resultado obtido com três estirpes, sendo 

elas, NADL ou IBSP-11 ou IBSP-1020 com 1097 (73,13%) reagentes (p=0,500). 

  

Módulo 1 – Animais de Minas Gerais 

 

Nos animais de rebanhos mineiros, os resultados obtidos com apenas uma 

estirpe foram muito similares, variando de 66,09% (343/519) animais reagentes 

para NADL a 68,60% (356/519) para IBSP-1020.  

 

Módulo 2 – Animais de Minas Gerais 

 

O estudo com duas estirpes revelou que 71,48% (371/519) dos animais 

foram reagentes ao NADL ou IBSP-1020, apesar de ser o maior valor de detecção 

com duas estirpes, não houve diferença estatística significante com IBSP-11 ou 

IBSP-1020 (p=0,219) e com VS-253 ou IBSP-1020 (p=0,453). 

 

 

Módulo 3 – Animais de Minas Gerais 

 

 A detecção de anticorpos quando o soro dos animais foi testado com três 

estirpes diferentes foi melhor quando somados os reagentes para NADL ou VS-253 

ou IBSP-1020, alcançando 71,87% (373/519), apesar disso, não houve diferença 

significante com o resultado obtido com NADL, IBSP-11, IBSP-1020 (p=1,000) e  

com  IBSP-11, VS-253 e IBSP-1020 (p=0,125).  

 

Módulo 4 – Animais de Minas Gerais 

  

Com a utilização de quatro estirpes, a detecção foi de 71,87% (373/519), a 

mesma condição foi encontrada com o uso de três estirpes (NADL, VS-253 e IBSP-

1020) (p=1,000). 

 

 

 

 



45 
 

Módulo 1 – Animais do Mato Grosso do Sul 

  

A análise da detecção de anticorpos com as estirpes de forma individual 

indicou que, com a estirpe IBSP-1020, 97,39% (486/499) dos animais foram 

reagentes, demonstrando diferença significante com os demais (p<0,001). 

 

Módulo 2 – Animais do Mato Grosso do Sul 

  

Considerando os animais sororreagentes a pelo menos uma das duas 

estirpes selecionadas, 99,60% (497/499) foram reagentes a NADL ou IBSP-1020 e 

VS-253 ou IBSP-1020, apesar de ser a frequência de detecção mais alta, não 

houve diferença estatistica com IBSP-11 ou VS-253 (p=0,250) e com IBSP-11 ou 

IBSP-1020 (p=0,125). 

 

Módulo 3 – Animais do Mato Grosso do Sul 

  

Não houve diferença estatística significante independente da combinação de 

estirpes, três a três, utilizadas. A detecção de anticorpos variou de 99,20% a 

99,60%. 

 

Módulo 4 – Animais do Mato Grosso do Sul 

  

Considerando os animais reagentes a pelos menos uma das quatro estirpes 

de BVDV utilizadas, 99,60% (497/499) foram detectados. Contudo, não houve 

diferença estatística significante com nenhuma das combinações do módulo 3 

(p>0,05), nem com as seguintes situações com duas estirpes virais, NADL ou 

IBSP-1020 (p=1,000); IBSP-11 ou VS-253 (p=0,250); IBSP-11 ou IBSP-1020 

(p=0,125) e com VS-253 ou IBSP-1020 (p=1,000). 

 

Módulo 1 – Animais de São Paulo 

 

 Os resultados obtidos com cada uma das estirpes, separadamente, foram 

39,21% (189/482) para NADL e IBSP-11, 36,93% (178/482) para VS-253 e 39,00% 

(188/482) para IBSP-1020, não houve diferença significante entre eles (p>0,05). 
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Módulo 2 – Animais de São Paulo 

 

 Ao combinar os animais reagentes a pelo menos uma duas estirpes, 46,27% 

(223/482) animais foram detectados com NADL ou IBSP-11 e 45,44% (219/482) 

com NADL ou IBSP-1020, não houve diferença estatística significante entre eles 

(p=0,424). 

 

Módulo 3 – Animais de São Paulo 

 

 47,30% (228/482) animais foram reagentes a pelo menos umas das três 

estirpes, NADL ou IBSP-11 ou IBSP-1020, apesar de ser a maior detecção deste 

módulo, neste estado, em outras duas situações não houve diferença significante, 

NADL ou IBSP-11 ou VS-253 (p=0,375) e NADL ou VS-253 ou IBSP-1020 

(p=0,070)  

 

Módulo 4 – Animais de São Paulo 

 

 Com a utilização das quatro estirpes foi detectado o maior número de 

animais reagentes neste estado, 47,51% (229/482), embora não tenha 

demonstrado diferença estatística significante com relação ao resultado encontrado 

com NADL ou IBSP-11 ou VS-253 (p=0,125) e com NADL ou VS-253 ou IBSP-

1020 (p=1,000). 

 

A frequência de animais reagentes aos quatro vírus, simultaneamente, foi 

menor, do que com três ou duas estirpes, independente da localidade dos animais, 

inclusive quando agrupados. Enquanto que, a porcentagem de animais com 

anticorpos que reagiram ao IBSP-11 e IBSP-1020 (ambos isolados nacionais), foi 

maior tanto nos animais estudados no MS, em SP e no total, diferentemente, os 

animais de MG apresentaram este perfil com as estirpes IBSP-11 e VS-253 (Tabela 

2).    
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Tabela 2 - Detecção de animais reagentes simultaneamente frente às estirpes de BVDV utilizadas 
nas reações de virusneutralização – São Paulo – 2009. 

 

Estirpe viral MG MS SP Total de animais 

NADL e IBSP-11 333ABC* 
(64,16%)** 

436ABEG 
(87,37%) 

155AB 
(32,16%) 

924AB 
(61,60%) 

NADL e VS-253 336BCI 

(64,74%) 
429BIK 

(85,97%) 
160BC 

(33,20%) 
925AB 

(61,67%) 

NADL e IBSP-1020 328DEJ 

(63,20%) 
448CD 

(89,78%) 
158ABD 

(32,78%) 
934AB 

(62,27%) 

IBSP-11 e VS-253 347CF 

(66,86%) 
430BDEFI 
(86,17%) 

158AB 
(32,78%) 

935B 
(62,33%) 

IBSP-11 e IBSP-1020 339BFGI 

(65,32%) 
457C 

(91,58%) 
170CD 

(35,27%) 
966C 

(64,40%) 

VS-253 e IBSP-1020 343BF 

(66,09%) 
449CG 

(89,98%) 
169C 

(35,06%) 
961C 

(64,07%) 

NADL e IBSP-11e VS-253 330ADGH 

(63,58%) 
407H 

(81,56%) 
143E 

(29,67%) 
880D 

(58,67%) 

NADL e IBSP-11e IBSP-1020 323EHK 

(62,24%) 
429IJ 

(85,97%) 
145E 

(30,08%) 
897E 

(59,80%) 

NADL e VS-253 e IBSP-1020 326DHK 
(62,81%) 

418gFJ 
(83,77%) 

154A 
(31,95%) 

898E 
(59,87%) 

IBSP-11 e VS-253 e IBSP-1020 336AIJ 
(64,74%) 

426AJK 
(84,77%) 

156AB 
(32,37%) 

915AE 
(61,00%) 

NADL e IBSP-11 e VS-253 e IBSP-
1020 

321K 
(61,85%) 

400L 

(80,16%) 
142E 

(29,46%) 
864F 

(57,60%) 

Número de Animais 519 499 482 1500 

* Valores com letras maiúsculas diferentes nas colunas evidenciam diferenças estatísticas entre si 
pelo teste de McNemar (p<0,05). 
** % com relação ao total do estado. 

 

Os títulos de anticorpos variaram de <10 (não reagente) a 5120, e sua 

distribuição para todos os animais aos quatro vírus utilizados (BVDV-1 NADL, 

BVDV-1 IBSP11, BVDV-2 VS253 e BVDV-2 IBSP1020) está descrita na tabela 3 e 

gráfico 5.  

Os títulos de anticorpos que obtiveram a maior porcentagem de animais 

reagentes foram 40 para NADL (16,8%) e IBSP-11 (14,73%), 160 para VS-253 

(14,80%) e IBSP-1020 (18,13%) (Tabela 3). 

A distribuição de anticorpos dos animais de MG está apresentada na tabela 

4 e gráfico 6, sendo que a maioria dos sororreagentes apresentou título 40 para 

NADL (13,87%), 80 para IBSP-11 (12,91%) e VS-253 (17,73%), e 160 para IBSP-

1020 (18,88%).  
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Tabela 3 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes 
presentes no soro de 1500 animais frente às estirpes 
virais (BVDV-1 NADL, BVDV-1 IBSP11, BVDV-2 VS253 
e BVDV-2 IBSP1020) – São Paulo – 2009.  

TÍTULO DE 
ANTICORPOS 

BVDV-1 
NADL 

BVDV-1 
IBSP-11 

BVDV-2 
VS-253 

BVDV-2 
IBSP1020 

< 10 509 
(33,90%) 

497 
(33,10%) 

507 
(33,80%) 

470 
(31,3%) 

10 157 
(10,47%) 

120 
(8,00%) 

74 
(4,93%) 

70 
(4,67%) 

20 188 
(12,53%) 

173 
(11,53%) 

146 
(9,73%) 

92 
(6,13%) 

40 252 
(16,8%) 

221 
(14,73%) 

174 
(11,60%) 

137 
(9,13%) 

80 156 
(10,40%) 

205 
(13,67%) 

199 
(13,27%) 

177 
(11,80%) 

160 107 
(7,13%) 

128 
(8,53%) 

222 
(14,80%) 

272 
(18,13%) 

320 62 
(4,13%) 

76 
(5,07%) 

108 
(7,20%) 

172 
(11,47%) 

640 30 
(2,00%) 

46 
(3,07%) 

50 
(3,33%) 

87 
(5,80%) 

1280 30 
(2,00%) 

25 
(1,67%) 

11 
(0,73%) 

17 
(1,13%) 

2560 6 
(0,40%) 

7 
(0,47%) 

8 
(0,53%) 

2 
(0,13%) 

5120 3 
(0,20%) 

6 
(0,40%) 

1 
(0,07%) 

4 
(0,27%) 

TOTAL 1500 1500 1500 1500 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes presentes no soro de 1500 
animais frente às estirpes virais (BVDV-1 NADL, BVDV-1 IBSP11, BVDV-2 
VS253 e BVDV-2 IBSP1020) – São Paulo – 2009.  
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Tabela 4 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes no soro dos animais do 
Estado de Minas Gerais frente às quatro estirpes virais – São Paulo – 2009.  

 

 TÍTULO DE 
ANTICORPOS 

BVDV-1 
NADL 

BVDV-1 
IBSP-11 

BVDV-2 
VS-253 

BVDV-2 
IBSP1020 

< 10 176 
(33,91%) 

169 
(32,56%) 

164 
(31,60%) 

163 
(31,41%) 

10 37 
(7,13%) 

36 
(6,94%) 

17 
(3,28%) 

17 
(3,28%) 

20 65 
(12,52%) 

58 
(11,18%) 

33 
(6,36%) 

37 
(7,13%) 

40 72 
(13,87%) 

66 
(12,72%) 

63 
(12,14%) 

59 
(11,37%) 

80 50 
(9,63%) 

67 
(12,91%) 

92 
(17,73%) 

69 
(13,29%) 

160 40 
(7,71%) 

38 
(7,32%) 

87 
(16,76%) 

98 
(18,88%) 

320 31 
(5,96%) 

33 
(6,36%) 

37 
(7,13%) 

44 
(8,48%) 

640 18 
(3,47%) 

25 
(4,82%) 

16 
(3,08%) 

22 
(4,24%) 

1280 26 
(5,01%) 

18 
(3,47%) 

5 
(0,96%) 

4 
(0,77%) 

2560 3 
(0,58%) 

5 
(0,96%) 

5 
(0,96%) 

2 
(0,40%) 

5120 1 
(0,19%) 

4 
(0,77%) 

0 
(0,00%) 

4 
(0,77%) 

MINAS 
GERAIS 

TOTAL 519 519 519 519 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes no soro dos animais do 
Estado de Minas Gerais (total de 519 animais) frente às quatro estirpes virais – 
São Paulo – 2009. 
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No Estado do MS, 29,86% dos animais tiveram título de anticorpos 40 frente 

ao NADL, 24,05% com título 40 ao IBSP-11, e com título de anticorpos 160, 

21,44% de reagentes para VS-253 e 28,86% para IBSP-1020 (Tabela 5 e Gráfico 

7).  

Em SP, 8,51% dos animais tiveram título 10 para o NADL, 7,68% com título 

20 para IBSP-11, com título 40, 9,54% para VS-253 e 9,75% para IBSP-1020 

(Tabela 6 e Gráfico 8). 
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Tabela 5 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes presentes no soro 
dos animais do Estado de Mato Grosso do Sul (total de 499 animais) 
frente às quatro estirpes virais – São Paulo – 2009. 

 
TÍTULO DE 

ANTICORPOS 
BVDV-1 
NADL 

BVDV-1 
IBSP-11 

BVDV-2 
VS-253 

BVDV-2 
IBSP1020 

< 10 40 
(8,02%) 

34 
(6,81%) 

39 
(7,82%) 

13 
(2,61%) 

10 79 
(15,83%) 

48 
(9,62%) 

42 
(8,42%) 

25 
(5,01%) 

20 98 
(19,64%) 

78 
(15,63%) 

69 
(13,83%) 

20 
(4,01%) 

40 149 
(29,86%) 

120 
(24,05%) 

65 
(13,03%) 

31 
(6,21) 

80 78 
(15,63%) 

113 
(22,65%) 

79 
(15,83%) 

73 
(14,63%) 

160 41 
(8,22%) 

65 
(13,03%) 

107 
(21,44%) 

144 
(28,86%) 

320 13 
(2,61%) 

29 
(5,81%) 

58 
(11,62%) 

119 
(23,85%) 

640 1 
(0,20%) 

12 
(2,40%) 

31 
(6,21%) 

62 
(12,42%) 

1280 0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

5 
(1,00%) 

12 
(2,40%) 

2560 0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

3 
(0,60%) 

0 
(0,00%) 

5120 0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

1 
(0,20%) 

0 
(0,00%) 

MATO 
GROSSO 
DO SUL 

TOTAL 499 499 499 499 
 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes presentes no soro dos 
animais do Estado de Mato Grosso do Sul (total de 499 animais) frente às 
quatro estirpes virais – São Paulo – 2009. 
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Tabela 6 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes presentes no soro dos 
animais do Estado de São Paulo (total de 482 animais) frente às quatro 
estirpes virais – São Paulo – 2009.  

  
 TÍTULO DE 

ANTICORPOS 
BVDV-1 
NADL 

BVDV-1 
IBSP-11 

BVDV-2 
VS-253 

BVDV-2 
IBSP1020 

< 10 
293 

(60,79) 
293 

(60,79) 
304 

(63,07%) 
294 

(61,00%) 

10 
41 

(8,51%) 
36 

(7,47%) 
15 

(3,11%) 
28 

(5,81%) 

20 
25 

(5,19%) 
37 

(7,68%) 
44 

(9,13%) 
35 

(6,64%) 

40 
31 

(6,43%) 
35 

(6,64%) 
46 

(9,54%) 
47 

(9,75%) 

80 
28 

(5,81%) 
25 

(5,19%) 
28 

(5,81%) 
35 

(6,64%) 

160 
26 

(5,39%) 
25 

(5,19%) 
28 

(5,81%) 
30 

(6,22%) 

320 
18 

(3,73%) 
14 

(2,90%) 
13 

(2,70%) 
9 

(1,87%) 

640 
11 

(2,28%) 
9 

(1,87%) 
3 

(0,62%) 
3 

(0,62%) 

1280 
4 

(0,83%) 
7 

(1,45%) 
1 

(0,21%) 
1 

(0,21%) 

2560 
3 

(0,62%) 
2 

(0,41%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

5120 
2 

(0,41%) 
2 

(0,41%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

SÃO 
PAULO 

TOTAL 482 482 482 482 
 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes presentes no soro dos 
animais do Estado de São Paulo (total de 482 animais) frente às quatro 
estirpes virais – São Paulo – 2009. 
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A comparação dos títulos de anticorpos da amostra de cada animal frente 

quatro estirpes de BVDV foi realizada pelo teste de Wilcoxon. Houve discordância 

entre os títulos de anticorpos detectados contra as estirpes NADL e IBSP-1020 

(p=0,006) dos animais dos rebanhos mineiros, entre NADL e IBSP-11, NADL e VS-

253, NADL e IBSP-1020, IBSP-11 e VS-253, IBSP-11 e IBSP-1020 e entre VS-253 

e IBSP-1020 (p<0,001) dos animais do Estado do Mato Grosso do Sul. Nos 

animais de São Paulo, houve diferença entre NADL e VS-253 e NADL e IBSP-1020 

(p<0,001), entre IBSP-11 e VS-253 (p=0,007) e entre IBSP-11e IBSP-1020 

(p=0,010). No total dos animais todas as combinações foram diferentes 

estatisticamente (p≤0,001)  (Tabela 7). 
 

 
Tabela 7 – Comparação dos títulos de anticorpos entre as estirpes, duas a duas, de BVDV dos 

animais do Estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no total geral 
– São Paulo – 2009. 

  

Estirpes de BVDV MG MS SP Total 

NADL IBSP-11 0,404 < 0,001* 0,061 0,001* 

NADL VS-253 0,237 < 0,001* < 0,001* < 0,001* 

NADL IBSP- 1020 0,006* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 

IBSP- 11 VS-253 0,981 < 0,001* 0,007* < 0,001* 

IBSP-11 IBSP-1020 0,142 < 0,001* 0,010 < 0,001* 

VS-253 IBSP- 1020 0,088 < 0,001* 0,780 < 0,001* 

* Diferença significante pelo teste de Wilcoxon e com correção de Bonferroni (p<0,0083). 
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7 DISCUSSÃO 
 

 

Os primeiros relatos da doença no Brasil datam de 1968 (CÔRREA; NETTO; 

BARROS, 1968), e os primeiros levantamentos sorológicos surgiram a partir da 

década de 70 (WIZIGMANN et al., 1971). Desde então, houve diversas publicações 

sobre a presença da infecção no país (FIGUEIREDO et al., 1997; BOTTON et al., 

1998; CANAL et al., 1998; PITUCO; DEL FAVA, 1998; ROEHE et al., 1998; 

RICHTZENHAIN et al., 1999; DIAS; SAMARA, 2003; SAMARA; DIAS; MOREIRA, 

2004; FLORES et al., 2005). Porém, são poucos os relatos que enfocam a 

pesquisa de anticorpos neutralizantes especificamente contra BVDV-1 e BVDV-2. 

Os laboratórios de diagnóstico seguem os protocolos recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), por ser este um órgão de referência 

internacional com objetivo de coletar, analisar e divulgar informações científicas 

atualizadas sobre o controle de doenças que acometem animais. 

Para diagnóstico da BVD a OIE (2008) recomenda a técnica de VN para 

detecção de anticorpos específicos contra BVDV. Contudo, não há um vírus padrão 

de referência nacional ou internacional que possa ser utilizado. Esta falta de 

padronização poderia explicar a discrepância nos resultados emitidos por 

diferentes laboratórios para uma mesma amostra (RIDPATH, 1994), preocupação 

esta que motivou o presente estudo. Com a proposta de verificar a presença de 

anticorpos, sua mensuração e neutralização cruzada, amostras de 1500 bovinos 

foram analisadas frente a quatro estirpes de BVDV, pela VN. Os animais são 

provenientes de três estados brasileiros – MG, MS e SP, essas amostras não são 

representativas de cada estado, e sim dos rebanhos estudados.  

Na amostragem utilizada neste estudo de 66,07% a 68,67% animais foram 

reagentes ao BVDV, estes dados estão de acordo com outros trabalhos nacionais 

sobre a ocorrência de anticorpos em bovinos (PELLEGRIN et al., 1997; BOTTON 

et al., 1998; PITUCO; DEL FAVA, 1998; DIAS; SAMARA, 2003; NORONHA et al., 

2003).  

Ao analisar os animais de acordo com o estado de origem e sistema de 

criação, independente da estirpe de BVDV utilizada no teste de VN, a maior 

frequência de anticorpos foi obtida nos animais estudados no Estado do MS, 

seguida por MG e SP, essas diferenças podem ser devido ao sistema de criação e 
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manejo. A amostragem utilizada não é representativa do estado em questão, com 

os resultados pode-se perceber que o sistema de criação e manejo influenciaram 

mais na frequência de ocorrência de animais reagentes ao BVDV do que a própria 

região de origem destes bovinos. Os animais do MS são criados em sistema 

extensivo, e os de MG e SP intensivo e semi-intensivo. 

Segundo Houe, 1999, o sistema de criação extensivo não favorece a 

disseminação do vírus, pois a transmissão ocorre principalmente por contato direto 

com um animal infectado (BROWNLIE et al., 1987). Porém, o presente estudo 

encontrou um perfil diferente, 99,60% (497/499) de sororreagentes nos animais do 

Estado do MS, criados em sistema extensivo. Isto pode ser explicado pela 

introdução de animais no rebanho sem que seja realizado estudo prévio para 

pesquisa de animais PIs.  

Vale lembrar que animais PIs são a principal fonte de manutenção e 

transmissão do vírus (BAKER, 1995), e a prevalência nos rebanhos pode variar de 

1 a 2% (BROWNLIE, 1990; OLIVEIRA, 1996; HOUE, 1999), se presentes em um 

rebanho com sistema de criação extensivo podem permanecer por tempo suficiente 

para eliminar o vírus de forma constante, sem que sejam identificados e 

descartados. A maioria dos animais PIs nasce debilitada e por esse motivo 

sucumbe nos dois primeiros anos de vida. No entanto grande parte destes animais 

podem não apresentar sintomas, dificultando seu reconhecimento em criações 

extensivas, e assim, permanecem no rebanho (BOLIN, 1990). Acredita-se que este 

seja o motivo pela maior frequência encontrada nos rebanhos estudados do Estado 

de MS. Animais transitoriamente infectados e animais susceptíveis também 

favorecem a permanência do vírus no rebanho, pois bovinos com BVD aguda 

excretam pequenas quantidade de vírus durante poucos dias (BROWNLIE et al., 

1987; TREMBLAY, 1996), podendo infectar outros animais, porém, de maneira 

menos eficiente (MEYLING; HOUE; JENSEN, 1990).Estes dados demonstram a 

necessidade de avaliar animais introduzidos nos rebanhos bovinos, a fim de evitar 

a disseminação da infecção.  

Além disso, uma justificativa para a maior frequência de animais reagentes 

encontrada nos rebanhos oriundos do MS é que, animais da raça Nelore, criados 

extensivamente para produção de carne, são submetidos a práticas populacionais 

de manejo, por exemplo, todos os bezerros são desmamados em um mesmo 

período. Essa peculiariedade faz com que bezerros, infectados ou não, podendo ter 
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alguns PIs, convivam estreitamente com fêmeas adultas potencialmente 

suscetíveis, mantendo mais ativo o ciclo da doença no rebanho (WITTUM et al., 

2001). Enquanto, nos rebanhos leiteiros a separação dos bezerros e vacas ocorre 

mais precocemente, e também o descarte de bezerros machos após o nascimento 

restringe o risco de PI aos suscetíveis (LINDBERG, 2002).  

Não foram encontrados estudos na literatura consultada sobre a ocorrência 

de animais sororreagentes pela técnica de VN, no Estado do MS. Porém, em um 

estudo semelhante utilizando o método de ELISA, Richtzeinhain (1999) encontrou 

83,67% de animais reagentes neste estado. 

Os animais estudados em MG são mantidos em sistema de criação intensivo 

ou semi-intensivo. Segundo Houe (1999), o sistema de criação intensivo favorece 

maior disseminação do vírus. Neste estudo a porcentagem de animais reagentes a 

pelo menos uma estirpe foi 71,87% (373/519), da mesma forma, Dias (2008) 

encontrou 60% de reagentes no mesmo estado e em sistema de criação 

semelhante, contudo observou também que um rebanho contendo dois animais 

PIs, a porcentagem de reagentes foi 94,00%. 

Apesar dos sistemas de criação dos animais estudados em SP, serem os 

mesmos de MG, ou seja, intensivo e semi-intensivo, nos rebanhos paulistas 

estudados havia grande preocupação com o ingresso de novos bovinos, processo 

este que, indiretamente controlaria a entrada de animais PI nos rebanhos. Isso 

pode explicar a menor frequência observada, 47,51% (229/482) reagentes ao 

BVDV, se comparada às outras regiões estudadas aqui. Pituco e Del Fava (1998) 

analisaram 493 touros de uma central de inseminação e encontraram 40,8 % de 

reagentes ao BVDV-1 NADL, pela técnica de VN, este resultado pode ser 

comparado ao deste estudo visto que, o controle de entrada de animais na central 

é rigoroso não permitindo o ingresso de animal PI. Mesmo com controle não tão 

severo quanto à entrada de animais PIs nas propriedades estudadas, a 

porcentagem de animais reagentes ao BVDV foi muito próxima. Um estudo 

encontrou 14,30% de animais reagentes em um rebanho leiteiro, em MG, que não 

possuía animais PI, devido à dinâmica de produção dessa propriedade, a possível 

aquisição de animais contaminados ou até persistentemente infectados é muito 

baixa (NOGUEIRA, 2003). 

De acordo com a literatura, diversos fatores podem interferir na ocorrência 

de anticorpos contra BVDV ou na sua detecção, dentre eles, a metodologia de 
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diagnóstico utilizada, o estado ou região, população bovina, manejo dos animais 

testados, trânsito de animais e diversidade regional dos vírus (KRAHL et al., 1997; 

PITUCO; DEL FAVA, 1998; DIAS; SAMARA, 2003). 

Esses resultados, por si só, trazem aspectos interessantes por sinalizar que 

os riscos da BVD para os animais em criação extensiva podem ser mais 

expressivos do que para os animais submetidos ao sistema intensivo, 

considerando sempre as quatro estirpes utilizadas nos testes de VN. 

Importante ferramenta no diagnóstico da BVD, a técnica de VN é 

amplamente utilizada para detecção de anticorpos contra o vírus, (FULTON et al., 

1995; OIE 2008), a escolha da estirpe para ser utilizada no teste pode variar entre 

os laboratórios, a maioria utiliza BVDV-Ia Singer ou NADL (FULTON et al., 1997), 

porém, não há consenso sobre a estirpe padrão de referência a ser utilizada 

(RIDPATH, 1994). De acordo com a OIE (2008), não existe estirpe ideal e na 

prática poderia ser selecionado um vírus que detecte maior número de reações 

sorológicas na população bovina local. 

A seleção das estirpes utilizadas neste trabalho foi fundamentada pelos 

estudos realizados nos últimos 10 anos, por pesquisadores do Laboratório de 

Viroses de Bovídeos, Instituto Biológico em São Paulo (LVB-IB). Diversas estirpes 

foram caracterizadas pela técnica de Imunoperoxidase Indireta (IPX) utilizando 

diferentes anticorpos monoclonais e dentre estas, as amostras BVDV-1 IBSP11 e 

BVDV-2 IBSP-1020 reagiram com a maioria dos monoclonais testados, 

demonstrando amplo espectro de reação. Além disso, a citopatogenicidade foi 

outro fator determinante para a escolha dos isolados, pois facilita a leitura da 

reação de VN e manutenção das estirpes na rotina do laboratório. Estas amostras 

foram então selecionadas como representantes de isolados nacionais para 

comparação do título de anticorpos neutralizantes pela técnica de VN.  

Mais de 50 isolados brasileiros do vírus foram caracterizados genética e/ou 

antigenicamente, e outros aguardam caracterização (FLORES et al., 2005). Ainda 

não há descrição sobre a qual subgenótipo pertencem os isolados nacionais 

utilizados neste trabalho, porém estudos em andamento visam obter mais 

informações sobre essas estirpes isoladas em território nacional. 

Quando avaliados os resultados das estirpes individualmente, o isolado 

nacional do genótipo 2, IBSP-1020 teve o melhor desempenho, visto que detectou 

o maior número de reagentes nos animais estudados em MG (68,60%), MS 
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(97,39%) e no total (68,67%), enquanto que em SP as estirpes que obtiveram mais 

reagentes (39,21%) foram NADL e IBSP-11, ambas do genótipo 1. Estes dados 

sugerem que, na população estudada circulam estirpes dos dois genótipos, 

indicando a necessidade de utilizar BVDV tipo 1 e 2 nos levantamentos sorológicos 

pela VN, prática esta, recomendada pela OIE (2008). Outros estudos relatam 

diferenças antigênicas entre os genótipos de BVDV, observadas pela neutralização 

cruzada (CORTESE, et al., 1998b;  ELLIS et al., 2001; FULTON et al., 2003a, 

2003b; MAKOSCHEY et al., 2001; HAMERS et al., 2003). 

A inclusão de quatro estirpes sendo BVDV-1 (isolado americano NADL e 

isolado nacional IBSP-11) e BVDV-2 (isolado americano VS-253 e isolado nacional 

IBSP-1020) nas reações de VN revelou maior sensibilidade na detecção de 

anticorpos. Estes resultados sugerem que aumentando o número de estirpes na 

VN, detecta-se mais animais, porém, não houve diferença (p=0,500) quando três 

ou duas estirpes foram utilizadas, indicando que mais relevante do que o aumento 

no número, é a escolha da estirpe, e seu genótipo. Ridpath (2003) estudou as 

diferenças entre os genótipos e subgenótipos do vírus e observou implicação no 

diagnóstico, devido à diversidade do BVDV.  

O valor de detecção encontrado nos animais de MG e MS, quando as 

estirpes NADL e IBSP-1020 foram utilizadas, não foi estatisticamente diferente do 

encontrado com as quatro estirpes. Mais uma vez, reforça a necessidade de 

estirpes de ambos os genótipos no diagnóstico pela VN.  

Além da diferença entre os genótipos, diferenças antigênicas ocorrem 

também entre isolados do mesmo genótipo. Fulton et al. (1997) observou diferença 

nos títulos de anticorpos neutralizantes dependendo do genótipo utilizado como 

desafio. Além disso, animais que receberam vacina contendo BVDV-1a produziram 

títulos de anticorpos mais baixos contra BVDV-1b do que contra o genótipo 1a 

(FULTON et al. 2003b). Em trabalho realizado por Vogel et al. (2002), os títulos 

neutralizantes frente isolado do BVDV-1 foram diferentes dos títulos contra vírus do 

mesmo genótipo, esses resultados reforçam que, há diferenças entre os vírus do 

mesmo genótipo. No Brasil dez isolados nacionais foram tipificados como sendo: 

quatro BVDV-1a, duas BVDV-1b, um BVDV-1d e três BVDV-2 (VILCEK et al., 

2004). A diversidade antigênica citada pelo vírus da BVD parece ser um fator 

importante para o diagnóstico. 
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 Avaliando os resultados de neutralização cruzada, verificou-se que dos 1099 

(73,27%) (Tabela 1) sororreagentes a pelo menos um dos quatro vírus, somente 

864 (57,60%) foram reagentes aos quatro simultaneamente (Tabela 2), ou seja, 

estes animais produziram anticorpos que reagiram com todas as estirpes em 

questão. Contudo, pouco mais de 15% dos animais reagentes não apresentaram 

reatividade cruzada para as quatro estirpes utilizadas, esses resultados 

demonstraram presença de anticorpos neutralizantes reagentes aos diferentes 

vírus, independente do genótipo ou do local de origem da estirpe. E sugere a 

atividade de neutralização cruzada, mas sem que possa esquecer a ocorrência de 

infecções mistas. Por ser um estudo com infecção natural não há controle sobre o 

vírus que o animal entrou em contato, e não há impedimento que tenha entrado em 

contato com diferentes estirpes de BVDV.  

Sabe-se que há diversidade antigênica entre as estirpes de BVDV (BOLIN; 

RIDPATH, 1989; RIDPATH et al., 1994; REDDY et al., 1995) e alguns isolados 

demonstram baixa reatividade sorológica cruzada com NADL (BOTTON et al., 

1998). Jordão (2006) observou baixa reatividade cruzada entre NADL e IBSP-11 

em estudo realizado com cobaias vacinadas com as estirpes citadas. Estes 

resultados devem ser interpretados com cautela, pois foram obtidos em animais de 

laboratório e não na espécie alvo.  

Neste trabalho o título de anticorpos variou de 10, limiar de detecção da 

prova, a 5120, a maior parte dos animais apresentou título de anticorpos entre 40 e 

160 para as quatro estirpes. Em SP, os títulos encontrados foram mais baixos com 

relação aos animais dos outros estados e do total.  

De maneira geral, exceto nos animais de SP, os títulos frente ao IBSP-1020 

foram mais altos, com predomínio nos animais do MS. Os dados encontrados 

podem indicar que o isolado nacional do BVDV-2 utilizado na VN é mais 

semelhante ao BVDV circulante nestes rebanhos.  Em um estudo realizado com 

animais da região de Viçosa, títulos mais altos foram encontrados frente BVDV-2 

VS-253 (isolado americano) em comparação com a estirpe BVDV-1 Singer, 

(NOGUEIRA, 2003).  

A resposta imune individual é um dos fatores que pode influenciar o título de 

anticorpos, há animais que naturalmente respondem melhor. Além disso, devido à 

especificidade do teste, é essencial o uso, na VN, de um vírus antigenicamente 

similar ao vírus de campo da população testada (SANDVIK, 1999).  
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Os altos títulos de anticorpos neutralizantes previnem o desenvolvimento da 

doença com vírus homólogo. Entretanto, muitos animais com anticorpos podem 

simultaneamente apresentar viremia por outras estirpes do vírus, fato observado 

em animais vacinados que após desafio apresentaram viremia transitória 

(POTGIETER, 1995; NOBIRON, et al., 2003). 

Estudos de neutralização cruzada com soro de bovinos vacinados com 

vacina viva modificada (MLV) (CORTESE et al., 1998c; HAMERS et al., 2002) ou 

com a vacina inativada (HAMERS et al., 2002) demonstraram ampla neutralização 

cruzada contra 12 a 22 estirpes de BVDV. Entretanto, estes dados não 

correlacionam com os estudos de campo que não mostraram esta extensa 

neutralização cruzada (JONES et al., 2001; FULTON et al., 2003a). 

Nos testes de VN cruzada com amostras brasileiras, diferenças de até 32 

vezes nos títulos foram observadas quando algumas amostras de soro foram 

testadas frente a isolados de BVDV-1 e BVDV-2. Estudos anteriores demonstraram 

que títulos neutralizantes de 3200 contra uma determinada amostra podem falhar 

em neutralizar amostras antigenicamente diferentes em diluições de 1:10 

(BOTTON et al., 1998). Em geral, a reatividade cruzada encontrada por Vogel et al. 

(2002) foi superior frente estirpes de BVDV-1, diferenças de até 32 vezes puderam 

ser observadas quando o soro de determinados animais foi testado frente a 

diferentes isolados.  

A avaliação da diferença nos títulos de anticorpos de cada animal frente aos 

quatro vírus foi realizada pelo teste de Wilcoxon com correção de Bonferroni 

(diferença significante quando p<0,008) (Tabela 7). A comparação foi feita com os 

vírus dois a dois e os dados indicaram que, na maioria das situações houve 

diferença significante, indicando que a estirpe utilizada na VN é importante não só 

com relação ao valor de detecção, mas também na mensuração dos títulos de 

anticorpos frente cada estirpe do vírus. Diversos trabalhos demonstraram que os 

títulos de anticorpos são maiores frente estirpes homólogas utilizadas na VN, isto é, 

em animais experimentalmente infectados, ou vacinados com estirpe viral 

conhecida, quando a VN é realizada com o mesmo vírus os títulos são mais altos 

em comparação ao uso de estirpes diferentes para o diagnóstico (JONES et al., 

2001; VOGEL et al., 2002; FULTON, et al., 2003a).  

Vale ressaltar que a BVD, mesmo não causando sintomas evidentes em 

grande parte dos casos, pode causar prejuízos econômicos aos pecuaristas, as 
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maiores perdas parecem resultar da infecção de fêmeas prenhes, pois interfere na 

produção, reprodução e desenvolvimento dos animais. E com a finalidade de 

entender melhor a dinâmica da infecção dos nossos rebanhos, juntamente com o 

conhecimento das estirpes virais circulantes, o diagnóstico deve ser realizado, 

observando as diferenças na metodologia empregada, origem e manejo dos 

animais a serem testados.  
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8 CONCLUSÕES 
 
 

Houve alta frequência de ocorrência de bovinos com anticorpos 

neutralizantes contra BVDV-1 (NADL e IBSP-11) e BVDV-2 (VS-253 e IBSP-1020), 

nas populações estudadas dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 

São Paulo. Foi observada variação na frequência de ocorrência de bovinos 

sororreagentes de acordo a procedência, com o sistema de criação e manejo do 

rebanho. 

A estirpe BVDV-2 IBSP-1020, foi a que resultou em maior detecção de 

animais reagentes, e títulos mais altos de anticorpos, quando comparada com cada 

uma das outras estirpes. 

O uso de mais de uma estirpe de BVDV, independente do genótipo ou 

origem do isolado, aumentou a sensibilidade de detecção de animais reagentes no 

teste de VN. 

Neutralização cruzada foi observada entre todas as estirpes estudadas. 

Independente da origem do isolado e seu genótipo, a estirpe utilizada na VN 

influenciou no título de anticorpos evidenciando resposta cruzada, porém não 

descartando a possibilidade de infecção mista. 

É importante selecionar estirpes representativas das amostras de campo, 

preferencialmente de ambos os genótipos, das regiões a serem estudadas para 

inclusão na VN, visando aumentar a sensibilidade do diagnóstico. 
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