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RESUMO 

 

NOGUEIRA, J. S. Detecção e caracterização genética de Torovírus Bovino 
(BToV) em amostras fecais de bovinos com diarreia provenientes de diferentes 
regiões brasileiras. [Detection and genetic characterization of Bovine Torovirus 

(BToV) in stool samples of diarrheic cattle from different regions in Brazil.] 2012. 71f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

A diarreia é apontada mundialmente como uma das principais enfermidades que 

acometem bovinos. Estudos em diferentes países tem reconhecido a participação do 

Torovírus Bovino (BToV) na etiologia de enterites em bezerros e bovinos adultos. 

Devido à inexistência de dados a respeito da sua ocorrência no Brasil, o presente 

estudo foi conduzido buscando detectar a presença deste vírus em amostras fecais 

diarreicas. Através da técnica de nested-RT-PCR dirigida para o gene que codifica a 

proteína do nucleocapsídeo (N), analisou-se 80 amostras fecais de animais com 

diarreia, jovens e adultos, dos estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São 

Paulo.  Obteve-se amplificação de fragmento do gene N em 5 das amostras 

estudadas. Após clonagem em vetor plasmidial de 3 das amostras, confirmou-se a 

especificidade dos fragmentos obtidos. Através de estudo de diversidade molecular, 

demonstrou-se a presença de duas linhagens brasileiras, ambas relacionadas com 

as sequências reportadas na Europa e Japão. 

 

Palavras-chave: Diarreia. Bovinos. Torovírus. Brasil. PCR. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NOGUEIRA, J. S. Detection and genetic characterization of Bovine Torovirus 
(BToV) in stool samples of diarrheic cattle from different regions in Brazil. 

[Detecção e caracterização genética de Torovírus Bovino (BToV) em amostras fecais 
de bovinos com diarreia provenientes de diferentes regiões brasileiras.] 2012. 71f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

Diarrhea is pointed worldwide as a major disease affecting cattle. Studies in different 

countries have recognized the role of Bovine Torovirus (BToV) in the etiology in 

enteritis in calves and adult cattle. Due to lack of data about its occurrence in Brazil, 

this study was conducted to detect the presence of this virus in diarrheic stool 

samples. Using the nested-RT-PCR technique directed for the gene encoding the 

nucleocapside protein (N gene), we analyzed 80 stool samples from animal with 

diarrhea, calves and adults, from states of Mato Grosso, Rio Grande do Sul and São 

Paulo. We obtained amplification of gene N fragments in 5 samples. Three positive 

for BToV samples were clones in a plasmidial vector and then submitted to 

sequencing for confirmation of specificity. Studies of molecular diversity were showed 

the presence of 2 strains of BToV in Brazil, both related with sequences reported in 

Europe and Japan. 

 

Keywords: Diarrhea. Cattle. Torovirus. Brazil. PCR.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Importância e características do vírus 

 

 

A diarreia é apontada mundialmente como uma das principais enfermidades 

que acometem bezerros neonatos (VIRTALA et al., 1996; SOUSA et al., 2000; 

BARRINGTON; GAY; EVERMANN, 2002) constituindo-se um importante problema 

na pecuária bovina por gerar perdas econômicas devido aos gastos com 

tratamentos e perdas por mortalidade (KANEENE; HURD, 1990).   

Inúmeros agentes infecciosos - vírus, bactérias e protozoários - podem estar 

relacionados à presença de diarreia em bezerros. Dentre as afecções virais, as 

rotaviroses e coronaviroses são as mais tradicionalmente relacionadas à diarreia 

neonatal em bezerros (JEREZ, 1997). 

Entretanto, diversos estudos tem reconhecido a participação de outro vírus – 

o Torovírus Bovino (BToV) - na etiologia das diarreias em bezerros (WOODE et al., 

1982; BROWN; BEARDS; FLEWETT, 1987; LAMOULIATTE et al., 1987; 

KOOPMANS et al., 1991; DUCKMANTON et al., 1998a; PÉREZ et al., 1998; MATIZ 

et al., 2002; HOET et al., 2003b; HASCHEK et al., 2006; KIRISAWA et al., 2007; 

PARK et al., 2008). 

Data de 1979 o primeiro relato de detecção de torovírus em amostras de 

fezes de bezerros com diarreia. As amostras eram provenientes de um rebanho de 

corte, situado próximo à cidade de Breda (Iowa, EUA), em que ocorreram episódios 

de diarreia neonatal severa. Através de microscopia eletrônica, partículas virais de 

morfologia atípica foram observadas nas fezes e este novo agente foi nomeado 

“vírus Breda” (WOODE et al., 1982). Posteriormente, novas detecções foram 

realizadas em bezerros de Iowa e Ohio (WOODE et al., 1985).  

No primeiro relato feito por Woode et al. (1982), bezerros entre 2 e 20 dias de 

idade - a maioria entre 3 e 5 dias -, apresentaram um quadro de diarreia profusa 
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seguida por severa desidratação. As fezes adquiriram consistência semissólida ou 

de coloração amarela a branca. De 39 animais afetados, 6 morreram.    

Sob condições experimentais, bezerros gnotobióticos ou privados de colostro 

que foram inoculados com o vírus Breda desenvolveram quadros de diarreia branda 

a severa dentro de 24 a 72h após a inoculação. Depressão, anorexia, tremores 

musculares, aumento da temperatura corporal, e desidratação acompanharam o 

quadro.  (WOODE et al., 1982; WOODE, et al., 1985; WOODE, 1990; POHLENZ, et 

al.,1984; KOOPMANS et al., 1990; FAGERLAND; POHLENZ; WOODE, 1986). Em 

bezerros experimentalmente infectados, o período de incubação variou entre 20 e 

72h e as partículas virais puderam ser detectadas nas fezes 3 a 4 dias após a 

inoculação (WOODE et al., 1982). 

Nestes estudos as lesões histopatológicas observadas foram atrofia dos vilos 

nas regiões média e posterior do intestino delgado, com frequente fusão dos vilos, 

criptas dilatadas e necróticas, além de necrose do epitélio dos intestinos delgado e 

grosso. (WOODE et al., 1982; POHLENZ et al., 1984; FAGERLAND; POHLENZ; 

WOODE, 1986). 

Baseando-se em testes de inibição da hemaglutinação (HI), ensaio 

imunoenzimático (ELISA), microscopia eletrônica (EM), foram reconhecidos dois 

sorotipos do vírus Breda, sendo o sorotipo 1 representado pelo primeiro isolado de 

Iowa e sorotipo 2 representado pelo segundo isolado de Iowa e por aquele 

proveniente de Ohio (WOODE et al., 1985).   

Com a realização de estudos acerca da morfologia e características 

antigênicas, observou-se que o vírus Breda estava relacionado a um vírus 

encontrado alguns anos antes em equinos na cidade de Berna (Suíça), o qual foi 

denominado “vírus Berne”. Devido à dificuldade de propagar o vírus Breda em 

cultura celular, o que era possível para o vírus Berne (KOOPMANS et al., 1991) este 

último tornou-se o protótipo para estudo dos torovírus (SNIJDER; HORZINEK, 1993). 

De acordo com a divulgação do Comitê Internacional para Taxonomia de 

Vírus
1
 (ICTV), em 2009, o vírus Breda está classificado como a espécie Torovírus 

bovino (BToV) e, juntamente com os Torovírus equino (EToV), porcino (PToV) e 

                                               

1
 http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2009 

http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2009
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humano (HToV), é agrupado no gênero Torovirus.  Os gêneros Torovirus e 

Bafinivirus compõem a subfamília Torovirinae que, ao lado da subfamília 

Coronavirinae, inserem-se na família Coronaviridae, componente da ordem 

Nidovirales (Quadro 1). O termo Toro deriva de torus, palavra latina que designa 

forma circular convexa, como àquela observada nos nucleocapsídeos das partículas 

virais dos torovírus, através de microscopia eletrônica (WOODE et al., 1982).  

 

 

Quadro 1 - Classificação taxonômica dos torovírus, segundo ICTV(2009) 

 

Os torovírus bovinos são vírus envelopados, pleomórficos, podendo 

apresentar-se alongados, ovais, esféricos ou em forma de rim, com diâmetro entre 

80-120nm (WOODE et al., 1982; POHLENZ et al, 1984; FAGERLAND; POHLENZ; 

WOODE, 1986; SNIJDER; HORZINEK, 1993). Podem conter na superfície dois tipos 

de projeções, uma mais longa e outra mais curta (WOODE et al., 1982; 

CORNELISSEN et al., 1997) (Figura  1). 

O genoma é constituído por RNA de fita simples e de sentido positivo 

(SNIJDER; HORZINEK, 1993). Draker et al. (2006) relataram a determinação da 

sequência completa do genoma do torovírus bovino sorotipo 1 (BToV-1) 

compreendendo um total de 28.475 nucleotídeos (Figura 2). 
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            Fonte: DUCKMANTON et al., 1998a 

 

Figura 1 - Microscopia eletrônica de amostra fecal de bezerro mostrando forma das partículas de 
BToV (barra = 100nm) 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de De Groot, 2006 

Figura 2 - Representação esquemática do genoma de BToV 
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Usando-se o torovírus equino como modelo, sugeriu-se a composição de 

proteínas virais para o BToV (SNIJDER; HORZINEK, 1993), o que foi mais 

amplamente discutido em estudos posteriores (CORNELISSEN et al., 1997; 

DUCKMANTON et al., 1998b; DRAKER et al., 2006). De acordo com Draker et al. 

(2006) o genoma do BToV compreende os genes para RNA-polimerase, proteínas 

S, M,  HE e N.  

A proteína N (nucleocapsídeo) é o polipeptídeo mais abundante encontrado 

no vírion, representando cerca de 80% da massa protéica total (SNIJDER; 

HORZINEK, 1993). Esta proteína está localizada no interior do vírion e desempenha 

um papel de ligação com o RNA (DUCKMANTON et al., 1998b).  

A proteína M (membrana), que representa cerca de 13% da massa protéica, é 

um constituinte do envelope e desempenha importante papel na montagem da 

partícula viral (SNIJDER; HORZINEK, 1993; DUCKMANTON et al., 1998b). 

A proteína S (“spike”) é também um constituinte do envelope viral, formando 

projeções, com cerca de 20nm de comprimento. (SNIJDER; HORZINEK, 1993) Esta 

proteína apresenta um sítio de clivagem “tripsina-like” o que sugere um 

processamento pós-tradução (DUCKMANTON et al, 1998b). Está envolvida na 

infectividade da partícula, bem como na atividade hemaglutinante (HORZINEK et al., 

1986; ZANONI; WEISS; PETERHANS, 1986).  

Outra proteína que está presente no envelope do torovírus bovino é a 

denominada proteína HE (hemaglutinina-esterase). Presume-se que está proteína 

represente as projeções menores observadas nas partículas virais do BToV. Esta 

proteína parece desempenhar um papel na migração viral através da camada de 

muco que recobre os enterócitos (CORNELISSEN et al., 1997). Dentre os torovírus, 

o único a não apresentar a proteína HE é o EToV. Sugere-se que essa ausência 

seja resultado da adaptação à cultura celular (DUCKMANTON et al., 1998b).  

Uma proteína de grande importância produzida pelos torovírus é a RNA-

polimerase RNA-dependente. Compreendida nas regiões da ORF-1a e ORF-1b, ela 

atua como replicase e é altamente conservada entre os membros da ordem 

Nidovirales (SNIJDER; HORZINEK, 1993).  
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1.2 Epidemiologia 

 

 

A partir do primeiro relato, em Iowa (WOODE et al., 1982), o BToV foi 

detectado em bezerros com diarreia em outros locais dos Estados Unidos (HOET et 

al., 2003b) e em diversos países: Canadá (DUCKMANTON et al., 1998a), Costa 

Rica (PÉREZ et al., 1998), França (LAMOULIATTE et al., 1987), Grã-Bretanha 

(BROWN; BEARDS; FLEWETT, 1987), Holanda (KOOPMANS et al., 1991), Hungria 

(MATIZ et al., 2002) Áustria (HASCHEK et al., 2006), Japão (KIRISAWA et al., 

2007), Coréia do Sul (PARK et al., 2008) (Tabela 1). 

Estudos sorológicos revelaram uma grande distribuição de anticorpos contra 

BToV em rebanhos bovinos. Utilizando-se da técnica de ELISA, foram encontrados 

anticorpos contra BToV em 55% dos animais testados na Grã-Bretanha (BROWN; 

BEARDS; FLEWETT, 1987) e em  94% das amostras provenientes de Holanda e 

Alemanha (KOOPMANS et al., 1989). Em estudo conduzido no Japão, 92% dos 

bezerros testados apresentaram anticorpos séricos que neutralizaram o primeiro 

isolado de BToV em cultura celular (KUWABARA et al., 2007) 

Nos estudos realizados com pesquisa do torovírus bovino em amostras de 

fezes de animais com diarreia, a porcentagem de amostras positivas variou entre 

2,9% (PARK et al., 2008) e 95% (HOET et al., 2002).  Nos estudos em que foram 

comparados grupos de animais com e sem diarreia, a frequência de animais 

positivos para BToV é sempre superior no grupo de animais com fezes diarreicas 

(KOOPMANS et al., 1989; DUCKMANTON et al., 1998b; PEREZ et al., 1998; ITO; 

OKADA; FUKUYAMA, 2007; KIRISAWA et al., 2007) 

Surtos de disenteria de inverno em vacas adultas são frequentemente 

relacionados à coronavirose, entretanto, alguns autores têm suspeitado da 

participação do torovírus bovino neste quadro. Em estudo conduzido na Holanda, foi 

encontrado um número maior de soroconversões para BToV em fazendas após  a 

ocorrência de episódios de disenteria de inverno do que naquelas fazendas onde 

não havia relato da doença. Além disso, nos episódios estudados, os torovírus 
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estiveram presentes em um maior número de vezes do que os coronavírus 

(KOOPMANS et al., 1991).   

Discute-se também o papel do BToV na etiologia das doenças respiratórias 

de bovinos. Em estudo realizado nos Estados Unidos, observou-se a presença de 

BToV em amostras de swabs nasal e fecal de animais em confinamento, com a 

presença ou não de diarreia. (HOET et al ., 2002). No Japão, em um estudo com 

311 swabs nasais, foi detectada a presença do BToV em 7 amostras, provenientes 

de animais com sintomas respiratórios (ITO et al., 2009). 
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Tabela 1 – Estudos realizados com objetivo de detectar presença de partículas virais ou antígenos virais de BToV em bovinos (continua) 

Autor Local Animais Amostras Quantidade % de positivos Teste 

Lamouliatte et al. 

(1987) 

França Bezerros Fezes diarreicas 21 76,2% (16) EM 

Koopmans et al.  

(1991) 

Holanda e 
Alemanha 

Bezerros Fezes diarreicas 187 6,4% (12) ELISA 

Fezes sem diarreia 115 1,7% (2) 

Scott et al. 

(1996) 

Reino Unido Bezerros Fezes diarreicas 24 20,8%(5) EM 

Adultos Fezes diarreicas 6 16,7% (1) 

Duckmanton et al. 

(1998) 

Canadá Bezerros Fezes diarreicas 118 36,4% (43) RT-PCR 

(região 3’) e EM Fezes sem diarreia 43 11,6% (5) 

Perez et al.  

(1998) 

Costa Rica Bezerros Fezes diarreicas 194 14% não há 
informação 

Fezes sem diarreia 186 6% 

Matiz et al.  

(2002) 

Hungria Bezerros Fezes diarreicas 111 3,6% (4) RT-PCR e EM 

Hoet et al.  

(2002) 

EUA Bovinos jovens 

com e sem 
diarreia 

Swabs fecais 57 37% (21) ELISA 

Swabs nasais 57 26% (15) 

Swabs fecais 42 95% (40) RT-PCR 

Swabs nasais 42 100% (42) 
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Tabela 1 – Estudos realizados com objetivo de detectar presença de partículas virais ou antígenos virais de BToV em bovinos (conclusão) 

Autor Local Animais Amostras Quantidade % de positivos Teste 

Hoet et al. 

(2003) 

EUA Bezerros e 

adultos 

Fezes diarreicas 259 9,7% (25) ELISA e RT-

PCR (gene S) 

Haschek et al. 

(2006) 

Austria Bezerros Fezes diarreicas e sem 
diarreia 

230 5,2% RT-PCR 

(gene S) 

ITO; OKADA; FUKUYAMA  

(2007) 

Japão Bezerros e 
adultos 

Fezes diarreicas 167 8,4 % (14) RT-PCR 

(genes N,M,S) Fezes sem diarreia 64 1,6% (1) 

Kirisawa et al. 

(2007) 

Japão Bezerros Fezes diarreicas 137 17,5% (24) RT-PCR 

(gene S) 
Fezes sem diarreia 114 7% (8) 

Park et al. 

(2008) 

Coréia do Sul Bezerros Fezes diarreicas 645 2,9% (19) RT-PCR (gene 
M) 

Ito et al. 

(2009) 

Japão Bezerros e 
adultos 

 

Swabs nasais de 
animais com sintomas 

respiratórios 

205 3,4% (7) 

 

RT-PCR 

(gene N) 

 Swabs nasais de 
animais sem sintomas 

respiratórios 

106 0 

EM = Microscopia eletrônica  ELISA= Ensaio imunoenzinático  RT-PCR = Transcrição reversa e reação em cadeia pela polimerase 

 



25 

 

 

1.3  Diagnóstico 

 

 

Desde a primeira detecção de BToV por Woode et al. (1982), diferentes 

estudos foram conduzidos no sentido de desenvolver técnicas para o diagnóstico do 

BToV.   

 

 

1.3.1 Métodos Indiretos 

 

 

A presença de anticorpos dirigidos contra o BToV no soro de bovinos foi 

pesquisada com a aplicação de testes de ELISA competitivo (BROWN; BEARDS; 

FLEWETT, 1987; KOOPMANS et al., 1989).  

O primeiro relato de isolamento de BToV em cultura de células, possibilitou a 

aplicação de ensaio de neutralização viral, visando detectar a presença de 

anticorpos no soro de bovinos (KUWABARA et al., 2007). 

 

 

1.3.2 Métodos Diretos 

 

 

Por muitos anos não houve relato de isolamento do BToV em cultura celular. 

Em 2007, Kuwabara et al. relataram o primeiro isolamento do torovírus bovino,  em 

monocamada de células HRT-18, derivadas de adenocarcinoma retal humano.  Um 

estudo   posterior  repetiu  isolamento   de  4  amostras  utilizando   células   HRT-18  
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fornecidas por Kuwabara, embora as mesmas amostras não tenham sido isoladas 

em células HRT-18 mantidas no laboratório em que o estudo foi realizado (ITO et al, 

2010). 

Os primeiros estudos para detecção de BToV basearam na observação no 

material fecal de partículas virais, através da técnica de microscopia eletrônica - EM 

- (WOODE et al., 1982; LAMOULIETTE et al., 1987; SCOTT et al., 1996).  

Com o intuito de detectar antígenos virais nas fezes bovinas, foram 

desenvolvidos alguns testes de ELISA, utilizando imunoglobulinas de coelhos ou de 

bovinos hiperimunizados com torovírus bovino (KOOPMANS et al., 1990; HOET et 

al., 2003).  

Um teste baseado em hibridização in situ foi desenvolvido utilizando-se 

sondas de DNA derivadas do vírus Berne - protótipo do gênero Torovirus e detentor 

de alta similaridade com as sequências de BToV na extremidade 3’ do genoma -, 

para detectar a presença de material genético do vírus nas fezes de bovinos.  

(KOOPMANS; SNIJDER; HORZINEK, 1991). 

Baseando-se nas técnicas de Transcrição Reversa e Reação em Cadeia pela 

Polimerase (RT-PCR), foram desenvolvidos diversos testes para detecção de 

fragmentos específicos do ácido nucleico viral em amostras fecais ou secreções 

nasais.   

Diferentes regiões do genoma do BToV foram eleitas como alvo para a 

aplicação da técnica de RT-PCR. Inicialmente foram realizados testes voltados para 

a extremidade 3’ do genoma (DUCKMANTON et al., 1998). Outros estudos 

aplicaram testes voltados para a sequências de alguns genes do BToV, como o 

gene S (HOET et al., 2003b; HASCHEK et al., 2006;  KIRISAWA et al ., 2007) e 

gene M (PARK et al., 2008). 

Comparando testes de nested-RT-PCR voltados para sequências dos genes 

S, M e N de BToV em amostras fecais, Ito, Okada e Fukuyama (2007) obtiveram 

maior número de positivos ao utilizar o gene N como alvo. Como a região do 

genoma que codifica a proteína N apresenta alta homologia entre os isolados de 

BToV, detectar o gene N é método mais sensível e específico para detectar torovírus 

bovino em amostras de fezes (ITO; OKADA; FUKUYAMA,  2007).  
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Embora o Brasil seja apontado como o detentor do maior rebanho bovino 

comercial do mundo e a diarreia neonatal seja um importante problema para a 

pecuária brasileira, não há relatos da ocorrência deste vírus no rebanho brasileiro.  

Tendo em vista a inexistência de dados na literatura acerca da presença da 

infecção por BToV no Brasil, buscou-se no presente trabalho a pesquisa da 

ocorrência deste vírus em bovinos de diferentes estados brasileiros, bem como a 

caracterização deste agente viral em circulação.  
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2 OBJETIVOS

Tendo em vista a inexistência de dados na literatura acerca da infecção por

torovírus bovino (BToV) no Brasil, os objetivos do presente trabalho são:

• Pesquisar a ocorrência de torovírus bovino (BToV) em fezes de

bovinos com diarreia provenientes de diferentes regiões

brasileiras, através da técnica de nested-RT-PCR, tendo como

alvo o gene codificador da proteína do nucleocapsídeo (N).

• Sequenciar os produtos obtidos pela reação de nested-RT-PCR

para confirmar a especificidade da reação.

• Estudar a diversidade molecular das amostras de BToVobtidas,

comparando estas sequências àquelas reportadas em

diferentes países.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Amostras fecais

Foram utilizadas 80 amostras fecais de bovinos adultos e jovens com

manifestação clínica de diarreia. As amostras foram colhidas diretamente do reto e

conservadas a - 20°C até o momento da utilização.

As amostras foram provenientes dos estados de São Paulo, Mato Grosso e

Rio Grande do Sul e foram colhidas entre os anos de 2003 e 2010. Algumas das

amostras haviam sido previamente testadas para a presença de outros agentes

causadores de diarreia. Informações acerca das amostras utilizadas estão em

Apêndice - Quadro 5.

3.20ligonucleotídeos iniciadores (primers)

As reações de transcrição reversa e reação em cadeia pela polimerase para

amplificação de fragmento do gene N, que codifica para a proteína do

nucleocapsídeo, foram realizadas utilizando-se primers descritos por Ito, Okada e

Fukuyama (2007) (Quadro 2).
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Quadro 2 – Primers para detecção do gene N, regiões nucleotídicas de hibridação com relação à 
sequencia AY  427798 do GenBank e tamanho esperado do fragmento 

 

 

 

3.3 Preparo das amostras e extração de RNA 

 

 

A partir das amostras fecais foram preparadas suspensões a 20% em água 

ultra-pura tratada com 0,1% de dietil-pirocarbonato (água-DEPC). As suspensões 

foram mantidas a 4°C durante 30 minutos, com agitação em vórtex a cada 10 

minutos. Em seguida, procedeu-se a clarificação a 12 000 x g/30 minutos a 4°C e o 

sobrenadante foi tomado como amostra. 

A extração do RNA total das suspensões fecais e do controle negativo (água-

DEPC) foi realizado com TRIzol Reagent (Invitrogen™), segundo as instruções do 

fabricante.  

 

 

  

Primer Sequência Região Fragmento 

P1 (senso) 5’-ATGAATTCTATGCTTAATCCA -3’ 27775-27795 471 pb 

P2 (antisenso) 5’-AATTCAAAGCCACTTTTATTG-3’ 28265-28245 

N1(senso) 5’-CAAATGCTATGCCATTTCAGC-3’ 27793-27813 395 pb 

N2(antisenso) 5’-TGGAAACTTCAACAGTGGCAT-3’ 28207-28187 
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3.4 Transcrição reversa (RT) – síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

 

Para cada amostra, um tubo contendo 5 µL do RNA extraído foi aquecido a 

94°C durante 5 minutos para desnaturação. Em seguida, os tubos foram imersos em 

gelo e adicionou-se os seguintes reagentes: 2 µL de 5x First Strand Buffer 

(Invitrogen™), 6 µL de pool de dNTP  na concentração de 10mM, 1 µL de DTT a 

100mM, 1 µL de cada primer (P1 e P2) na concentração de 10 µM e 100U de M-

MLV Reverse Transcriptase , para um volume final de 10 µL. A transcrição reversa 

foi realizada a 42°C durante 60 minutos, em termociclador Eppendorf Mastercycler® 

gradient . 

 

 

3.5  Primeira amplificação 

 

 

Após a transcrição reversa, foi realizada a reação de PCR utilizando-se 2,5 µL 

do cDNA adicionado a 2,5 µL de 10x PCR Buffer (Invitrogen™), 4 µL de de pool de 

dNTPs a 1,25mM,  1,25 µL de cada primer (P1 e P2) a 10 µM,  0,75 µL de MgCl2 na 

concentração de 50mM e 0,625U de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen™), 

completando-se com água-DEPC para um volume final de 25µL. 

A reação foi realizada em termociclador Eppendorf Mastercycler® gradient, 

seguindo-se as temperaturas descritas por Ito, Okada e Fukuyama (2007): 

desnaturação inicial a 94°C durante 3 minutos, seguida por 30 ciclos 94°C/1minuto 

(desnaturação), 53°C/1minuto (hibridização) e 72°C/1minuto (polimerização) e 

extensão final a 72°C por 5 minutos.  
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3.6  Segunda amplificação 

 

 

Uma segunda amplificação (nested-PCR) utilizando um conjunto de primers 

(N1 e N2) que se hibridizam em região interna ao produto da primeira PCR, foi 

conduzida em termociclador Eppendorf Mastercycler® gradient.  

Utilizou-se 2,5 µL do produto da reação de PCR, ao qual foram adicionados 

2,5 µL de 10x PCR Buffer (Invitrogen™), 4 µL de de pool de dNTPs a 1,25mM,  1,25 

µL de cada primer (P1 e P2) a 10 µM,  0,75 µL de MgCl2 na concentração de 50mM 

e 0,625U de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen™), completando-se com 

água-DEPC para um volume final de 25µL. Foi utilizado um controle negativo com 

água-DEPC a cada 3 amostras, para descartar a ocorrência de contaminação por 

material amplificado durante o procedimento. 

As condições de temperatura foram as mesmas utilizadas para a primeira 

amplificação, como descrito por Ito, Okada e Fukuyama (2007). 

 

 

3.7 Eletroforese em gel de agarose e purificação de DNA 

 

 

Dez microlitros do produto da nested-PCR foram submetidos a eletroforese 

em gel de agarose a 1,5% e, em seguida, corados com 0,5µg/mL brometo de etídeo 

e observado sob luz ultravioleta. Foram consideradas positivas as amostras que 

resultassem em banda de 395 pares de bases quando comparadas visualmente com 

100 bp DNA Ladder (Invitrogen). 

Os fragmentos amplificados foram purificados a partir do gel de agarose, 

utilizando-se o GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare), 

seguindo-se instruções do fabricante.  
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3.8 Clonagem em vetor plasmidial 

 

 

O material amplificado e purificado foi submetido a clonagem em vetor 

pTZ57R/T seguindo-se o protocolo do InsTAclone™ PCR Cloning Kit (Fermentas). 

Desse modo, o fragmento amplificado foi inserido ao plasmídeo, o qual foi 

introduzido em bactérias competentes. Após incubação, colônias bacterianas foram 

selecionadas visualmente e aquelas em que se confirmou a presença do inserto, de 

acordo com protocolo do kit, foram incubadas e submetidas a extração e purificação 

do DNA plasmidial com Nucleo Spin® Plasmid (Macherey-Nagel).  

A partir do DNA plasmidial purificado, realizou-se uma nova amplificação 

utilizando-se os primers N1 e N2, como descrito no item 3.6. O produto dessa 

reação foi então submetido à eletroforese e purificação, como descrito em 3.7. 

 

 

3.9 Sequenciamento e determinação da identidade dos fragmentos 

amplificados  

 

 

Os produtos purificados da etapa anterior foram submetidos à reação de 

sequenciamento. Para cada amostra, foram realizadas duas reações, uma contendo 

o primer senso N1 e a outra contendo o primer antissenso N2. Em cada reação, 

utilizou-se 4 L de BigDye® 3.1 (Applied Biosystems), 1L de primer e 5 L do 

DNA purificado.  

A reação foi levada ao termociclador para 25 ciclos de 96°C/30 segundos, 

50°C/5 segundos e 60°C/4 minutos, com rampa de 1°C/segundo entre cada 

temperatura. 

O produto desta reação foi precipitado em temperatura ambiente com 40 L 

de isopropanol a 75%, incubando-se por 20 minutos e, em seguida, centrifugando-se  
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a 12 000 x g por 25 minutos. Após remoção do sobrenadante, adicionou-se 150 L 

de etanol 70% e procedeu-se nova centrifugação a 12 000 x g por 20 minutos e 

remoção do sobrenadante. Por último, procedeu-se a secagem a 95°C por 5 

minutos, levando-se a amostra ao sequenciador automático ABI 3500 (Applied 

Biosystems™). 

Os cromatogramas gerados para as sequências senso e antissenso foram 

submetidos à avaliação de qualidade, utilizando-se o aplicativo Phred online. Foram 

utilizadas somente regiões das sequências nucleotídicas com índice de qualidade 

superior a 20. A sequência consenso final de cada amostra foi obtida através da 

ferramenta Cap-Contig do programa Bioedit versão 7.0 9.0 e em seguida submetida 

ao BLAST/n
2
 para confirmação da identidade dos fragmentos amplificados. 

 

 

3.10  Análise genealógica 

 

 

As sequências de DNA obtidas foram alinhadas através do algoritmo 

CLUSTAL/W no programa Bioedit versão 7.0 9.0. (HALL, 1999) com sequências 

homólogas do gene N de BToV recuperadas do GenBank
3
 (Quadro 3). 

Para a construção de árvores filogenéticas, utilizou-se o método estatístico 

Neighbor-Joining, com modelo evolutivo Maximum Composite Likelihood para 

nucleotídeos e modelo evolutivo Poisson para aminoácidos, com 1000 repetições de 

bootstrap, através do programa MEGA 5.  

As identidades entre as sequências de nucleotídeos alinhadas foram 

calculadas com o programa Microsoft Excel 2010 a partir das matrizes de identidade 

geradas pelo programa Bioedit versão 7.0 9.0.   

  

                                               

2
 BLAST/n aplicativo disponível em: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

3
 GenBank disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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GenBank País 

AY 427798 Canadá (2003) 

AF076621 Canadá (2003) 

FM955440 Noruega (2008) 

FM955439 Noruega (2008) 

FM955438 Noruega (2008) 

FM955437 Noruega (2008) 

FM955436 Noruega (2008) 

FM955435 Noruega (2008) 

FM955434 Noruega (2008) 

FM955433 Noruega (2008) 

FM955432 Noruega (2008) 

FM955431 Noruega (2008) 

AJ575389 Itália (2003) 

AJ575388 Holanda (2003) 

AJ575387 Holanda (2003) 

AJ575386 Holanda (2003) 

AJ575385 Holanda (2003) 

AJ575384 Hungria (2003) 

AB285125 Japão (2006) 

AB270912 Japão (2006) 

AB270907 Japão (2006) 

AB270904 Japão (2006) 

 

Quadro 3 – Sequências recuperadas do GenBank para análise genealógica com número de acesso, 
país de origem e ano de submissão.  
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4 RESULTADOS 

 

 

No presente trabalho foram analisadas 80 amostras de fezes bovinas. As 

amostras de fezes foram colhidas de animais jovens e adultos, entre os anos de 

2003 e 2010, em três diferentes estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso, Rio 

Grande do Sul).  

 

 

4.1 Resultados para amplificação de fragmento do gene N 

 

 

As reações de nested-RT-PCR para amplificação do gene que codifica a 

proteína do nucleocapsídeo (N) de BToV,  utilizando primers e temperaturas 

descritas por Ito, Okada e Fukuyama (2007), foram aplicadas a todas as 80 

amostras fecais diarreicas. Cinco das amostras testadas produziram resultados 

positivos (bandas de 395pb) após eletroforese em gel de agarose. A seguir são 

apresentados dados que caracterizam os animais que originaram as 5 amostras 

positivas, assim como dados referentes à pesquisa de outros agentes relacionados à 

ocorrência de diarreia (Quadro 4). 

As imagens dos das bandas obtidas após eletroforese em gel de agarose, são 

apresentadas nas figuras 3 a 5.  
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P= positivo  N= negativo  NI= não informado  NP= não pesquisado 

Quadro 4 – Amostras fecais positivas para BToV: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de 

agentes relacionados à ocorrência de diarreia.  

      

  

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

E-729 Vespasiano 
Correa/RS 

adulto NI NI 2007 P P NP  NP NP 

E-766 Vespasiano 
Correa/RS 

adulto NI NI 2007 P P NP NP NP 

H1 MT jovem NI NI 2009 P N N N Cryptosporidium sp. 

O1 MT jovem NI NI 2009 P N N N Cryptosporidium sp. 

HV Cotia/SP adulto fêmea JerseyI 2010 P N N N N 
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                                                  Fonte: NOGUEIRA, J. S. (2009) 

 

Figura 3 – Eletroforese em gel de agarose a 1,5% das amostras E-729 e E-766, corado com brometo 

de etídeo a 0,5%, mostrando as bandas de 395 bp. 

 

 

 

 

                                          Fonte: NOGUEIRA, J. S. (2009) 

 

Figura 4 – Eletroforese em gel de agarose a 1,5% das amostras H1 e O1, corado com brometo de 

etídeo a 0,5%, mostrando as bandas de 395 bp. 
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                                 Fonte: NOGUEIRA, J. S. (2009) 

 

Figura 5 – Eletroforese em gel de agarose a 1,5% de triplicata da amostra HV, corado com brometo 

de etídeo a 0,5%, mostrando as bandas de 395 bp. 

. 

 

4.2 Resultados de sequenciamento 

 

 

De cinco amostras positivas para a amplificação do gene N, três foram 

submetidas à clonagem e, posteriormente, os clones obtidos foram sequenciados. 

Foram obtidas três sequências viáveis após a aferição com o aplicativo Phred online 

4
. As amostras para as quais foram obtidas sequências viáveis foram as seguintes: 

 Amostra H1 

 Amostra O1 

 Amostra HV 

                                               

4
 Phred aplicativo disponível em: http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/  

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/
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Para cada uma das sequências obtidas, a análise de BLAST/n confirmou a 

identidade das mesmas com sequências homólogas de BToV,  não tendo esta 

análise produzido resultados não homólogos significativos. 

As regiões analisadas para o gene N estão compreendidas entre o 

nucleotídeo 27815 e o nucleotídeo 28126 em relação ao genoma completo do Breda 

vírus (GenBank  AY 427798). 

 

 

4.3 Análise Genealógica  

 

 

Foram construídas árvores filogenéticas a partir das três sequências geradas 

neste estudo e de 22 sequências recuperadas do GenBank, de diferentes partes do 

mundo.  

A árvore filogenética construída a partir da sequência de nucleotídeos do 

gene N demonstrou a formação de dois grupos. No primeiro grupo ficaram contidas 

as sequências relacionadas à cepa Breda. No segundo grupo ficaram reunidas as 

sequências geradas no presente estudo, bem como aquelas provenientes do Japão 

e de diferentes países da Europa (Figura 6). 

A construção de uma árvore genealógica a partir dos aminoácidos 

relacionados aos fragmentos do gene N, também gerou dois grupos: um grupo 

formado pelas sequências da cepa Breda e um segundo grupo no qual estão as 

demais sequências do mundo e aquelas obtidas no presente estudo (Figura 7). 

Em ambas as árvores construídas, a amostra brasileira H1 permanece 

próxima da amostra O1. Distância maior é observada entre estas amostras e a 

amostra brasileira HV. 
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* Sequências originadas a partir da cepa Breda (nome dado à amostra viral proveniente dos primeiros 
estudo experimentais com BToV).  

 

Figura 6 – Árvore filogenética construída segundo o método estatístico Neighbor- Joining, com 

modelo evolutivo Maximum Composite Likelihood para nucleotídeos, mostrando a 
formação de dois grupos. 
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* Sequências originadas a partir da cepa Breda (nome dado à amostra viral proveniente dos primeiros 

estudo experimentais com BToV).  

 

Figura 7 – Árvore filogenética construída segundo o método estatístico Neighbor- Joining, com 

modelo evolutivo Poisson para aminoácidos, mostrando a formação de dois grupos.  
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4.4 Identidade de nucleotídeos e aminoácidos  

 

 

A identidade de nucleotídeos entre as amostras H1 e O1, ambas provenientes 

do estado do Mato Grosso, é de 99,3% e identidade de aminoácidos é de 100%.  

Comparando-se estas amostras com aquela proveniente de São Paulo (HV), 

temos uma identidade de nucleotídeos de 95,3%, enquanto a de aminoácidos é de 

96%.    

A identidade média de nucleotídeos entre todas as sequências brasileiras 

obtidas neste estudo é de 96,6% e a identidade média de aminoácidos é de 97, 3%.  

Comparando-se as amostras brasileiras com aquelas provenientes do Japão 

e de diferentes países da Europa, obtemos valores de 97,5% para identidade média 

de nucleotídeos e de 97,7% para identidade média de aminoácidos.  

Relacionando as sequências obtidas no presente estudo com aquelas 

relacionadas à cepa Breda, a identidade média de nucleotídeos é de 65,7% e a de 

aminoácidos é de 63,9%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Embora desde 1982 o Torovírus Bovino (BToV) seja apontado como agente 

envolvido na etiologia de diarreia em bovinos, a ausência de dados sobre a 

presença deste agente viral no rebanho brasileiro motivou a realização do presente 

estudo, já que a diarreia é uma das principais enfermidades que afetam bezerros e 

que gera prejuízos econômicos para a atividade pecuária.  

Uma vez que trabalhos internacionais mostraram a relação entre o  BToV e a 

ocorrência de enterites em  animais adultos, optou-se por incluir neste trabalho 

amostras fecais de animais adultos. 

Para a pesquisa do BToV em amostras de fezes, optou-se por utilizar a 

técnica de nested-RT-PCR para detecção de RNA viral. Os primers e temperaturas 

utilizados foram relatados por Ito, Okada e Fukuyama (2007) em estudo conduzido 

no Japão, que comparou testes para os genes S, M e N e obteve um ligeiro aumento 

na positividade quando o alvo foi o gene que codifica para a proteína do 

nucleocapsídeo, o  qual apresenta alta homologia entre as sequências de BToV 

(ITO; OKADA; FUKUYAMA, 2007). 

No presente trabalho, foram testadas amostras fecais diarreicas provenientes 

de diferentes regiões brasileiras (estado de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São 

Paulo), de animais jovens e adultos, de ambos os sexos, de rebanhos de leite e de 

corte, colhidas entre 2001 e 2010. As amostras utilizadas haviam sido 

encaminhadas para o LABMAS – VPS para diagnostico laboratorial. 

Entre as amostras testadas, cinco apresentaram resultado positivo para a 

amplificação de fragmento do gene N, através da técnica de nested-RT-PCR, sendo 

2 delas provenientes de bezerros (amostras H1 e O1) e 3 delas provenientes de 

animais  adultos (amostras E-729, E-766, HV). Todos os animais apresentavam 

manifestações entéricas e já haviam sido avaliados quanto à presença de outros 

agentes que causam enterites.  
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Nas amostras positivas para BToV provenientes de bezerros (H1 e O1), 

pesquisas de protozoários, helmintos, enterobactérias e dos vírus Coronavírus 

Bovino (BCoV) e Rotavírus do grupo A (RV-A)  haviam sido previamente realizadas. 

Em ambas as amostras foram detectados, além do BToV, protozoários do gênero 

Crypstoporidium. 

Naquelas amostras positivas para BToV colhidas de bovinos adultos, 2 delas 

(E-729 e E-766)  foram provenientes de animais envolvidos em surto de disenteria 

de inverno. Nestes dois animais, havia sido realizada detecção prévia de 

Coronavírus Bovino nas amostras fecais. 

A amostra HV, também positiva para BToV, oriunda de fêmea bovina adulta 

com manifestação clínica de diarreia, foi testada quanto a presença de protozoários, 

helmintos, bactérias e dos vírus BCoV e RV-A. Nesta amostra, não foi encontrado 

nenhum dos patógenos entéricos pesquisados, além do BToV.   

Assim como no presente trabalho, outros estudos realizados no mundo 

detectaram a presença de BToV em quadros entéricos que acometem tanto animais 

jovens quanto adultos. Além disso, tanto no Brasil como em outros países do 

mundo, o BToV foi detectado em fezes como agente único ou em associação com 

outros agentes – vírus, protozoários, bactérias.   

Embora a nested-RT-PCR aplicada ao gene que codifica a proteína do 

nucleocapsídeo seja sensível e específica buscou-se confirmar, através do 

sequenciamento de bases nucleotídicas, a especificidade dos fragmentos 

amplificados a partir das amostras de fezes.  

Embora o objetivo inicial fosse sequenciar todas aquelas amostras positivas 

para amplificação de fragmento do gene N, apenas 3 das 5 amostras foram 

sequenciadas, devido a impossibilidade de se gerar sequencias com escore Phred 

maior que 20 para as amostras (E-729 e E-766), o que provavelmente ocorreu pela 

insuficiente concentração de DNA, mesmo após sucessivas amplificações.  Este fato 

pode ter ocorrido devido à baixa concentração viral nas fezes ou ainda pela 

degradação de RNA viral em consequência  ao maior tempo de armazenamento das 

amostras em questão.  
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Para as demais amostras, após a amplificação, foi realizada a clonagem em 

vetor plasmidial como meio de se garantir que o material amplificado fosse suficiente 

para posterior sequenciamento. Dessa forma, foram obtidas sequencias viáveis para 

as outras amostras positivas e assim pôde ser feita a confirmação da detecção de 

BToV, através da ferramenta BLAST/n. A identidade com sequencias disponíveis 

para o gene N de BToV foi de até 99%, não sendo encontrada identidades 

relevantes em relação a outras sequencias.  

Realizou-se a construção de árvore filogenética a partir das três sequências 

nucleotídicas geradas neste estudo e de outras 22 sequências de diferentes países 

do mundo. Da mesma forma, construiu-se árvore baseada nas sequências de 

aminoácidos deduzidos a partir das mesmas sequências nucleotídicas.  Ambas as 

árvores resultaram na formação de dois grupos. O primeiro grupo é formado por uma 

sequencia parcial e outra completa do genoma da cepa Breda (nome dado à 

amostra viral proveniente dos primeiros estudos experimentais com BToV) e o 

segundo grupo é formado por todas as sequencias restantes, incluindo as 

brasileiras. 

Embora estejam contidas no mesmo grupo, observa-se que as amostras H1 e 

O1, obtidas de animais jovens do estado do Mato Grosso, encontram-se mais 

distantes da amostra HV, havendo a separação de duas linhagens brasileiras, com 

base na sequência de porções do gene N.  

Com relação às identidades, observam-se valores altos entre as amostras 

brasileiras: 96,6% para nucleotídeos e 97,3% para aminoácidos. Resultado 

semelhante ocorre quando o grupo de amostras brasileiras é comparado àquele de 

amostras de países da Europa e Japão: 97,5% para nucleotídeos e 97,7% para 

aminoácidos. Este fato é consistente com o agrupamento destas sequências em um 

mesmo grupo na construção das árvores filogenéticas. 

Por outro lado, ao compararmos as amostras brasileiras com a cepa Breda, 

obtivemos valores de identidades de nucleotídeos e de aminoácidos baixos: 65,7% e 

63,9%, respectivamente.  Essa menor semelhança entre as sequências, que 

resultou   na  separação  em  dois  grupos, também foi observada em outros estudos  
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(SMITS et al., 2003; KUWABARA et al., 2007) e provavelmente deve-se à distância 

temporal entre a cepa Breda , obtida a mais de 25 anos, e aquelas detectadas mais 

recentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 





54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRINGTON, G. M.; GAY, J. M.; EVERMANN, J. F. Biosecurity for neonatal 

gastrointestinal diseases. The Veterynary Clinics of North America – Food 

Animal Practice, v. 18, p. 7-34, 2002. 

 

BROWN, D. W. G.; BEARDS, G. M.; FLEWETT, T. H.  Detection of Breda virus 

antigen and antibody in humans and animals by enzyme immunoassay. Journal of 

Clinical Microbiology, v. 25, n. 4, p. 637-640, 1987. 

 

CORNELISSEN, L. A. H. M.; WIERDA, C. M. H.; VAN DER MEER, F. J.; 

HERREWEGH, A. A. P. M.; HORZINEK, M. C.; EGBERINK, H. F.; DE GROOT, R. J. 

Hemagglutinin-esterase, a novel structural protein of torovirus. Journal of Virology, 

v. 71, n. 7, p. 5277-5286, 1997. 

 

DUCKMANTON, L.; CARMAN, S.; NAGY, E.; PETRIC, M. Detection of bovine 

torovirus in fecal specimens of calves with diarrhea from Ontario farms. Journal of 

Clinical Microbiology, v. 36, n. 5, p. 1266-1270, 1998a. 

 

DUCKMANTON, L. M.; TELLIER, R.; LIU, P.; PETRIC, M. Bovine torovirus: 

sequencing of structural genes and expression of the nucleocapsid protein of Breda 

virus. Virus Research, v. 58, p. 83-96, 1998b. 

 

DRAKER, R.; ROPER, R. L.; PETRIC, M.; TELLIER, R. The complete sequence of 

the bovine torovirus genome. Virus Research, v. 115, p. 56-68, 2006. 

 

FAGERLAND, J. A.; POHLENZ, J. F. L.; WOODE, G. N. A morphological study of the 

replication of Breda virus (proposed family Toroviridae) in bovine intestinal cells. 

Journal of General Virology, v. 67, p. 1293-1304, 1986. 

 



56 

 

 

HASCHEK, B.; KLEIN, D.; BENETKA, V.;HERRERA, C.; SOMMERFELD-STUR, I.; 

VILCEK, S.; MOESTL, K.; BAUMGARTNER, W. Detection of bovine torovirus in 

neonatal calf diarrhea in Lower Austria and Styria (Austria). Journal of Veterinary 

Medicine, series B, v. 53, n. 4, p. 160-165, 2006. 

 

HORZINEK, M. C.; EDERVEEN, J.; KAEFFER, B.; DE BOER, D.; WEISS, M. The 

peplomers of Berne virus. Journal of General Virology, v. 67, p. 2475-2483, 1986. 

 

HOET, A. E.; CHANG, K.; SAIF, L. J. Comparision of ELISA and RT-PCR versus 

immune electron microscopy for detection of bovine torovirus (Breda virus) in calf 

fecal specimens. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v. 15, p. 100-

106, 2003a. 

 

HOET, A.E.; CHO, K. O.; CHANG, K. O.; LOERCH, S. C.; WITTUM, T. E.; SAIF, L. J. 

Enteric and nasal shedding of bovine torovirus (Breda virus) in feedlot cattle. 

American Journal of Veterinary Research, v. 63, p. 342-348, 2002.  

 

HOET, A. E.; NIELSEN, P. R.; HASOKSUZ, M.; THOMAS, C.; WITTUM, T. E.; SAIF, 

L. J. Detection of bovine torovirus and other enteric pathogens in feces from diarrhea 

cases in cattle. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v. 15, p. 205-212, 

2003b. 

 

ITO, T.; OKADA, N.; FUKUYAMA, S. Epidemiological analysis of bovine torovirus in 

Japan. Virus Research, v. 126, n.1-2, p. 32-37, 2007. 

ITO, T.; OKADA, N.; OKAWA, M.; FUKUYAMA, S.; SHIMIZU, M. Detection and 

characterization of bovine torovirus from the respiratory tract in Japanese cattle. 

Veterinary Microbiology, v. 136, n. 3-4, p. 366-371, 2009. 

 

JEREZ, J. A. Diarréias virais dos bezerros: rotavirus e coronavírus. O Biológico, v. 

59, n. 2, p. 33-37, 1997. 

 



57 

 

 

KANEENE, J. B.; HURD, H. S.  The national animal health monitoring system in 

Michigan. III. Cost estimates of selected dairy cattle diseases. Preventive 

Veterinary Medicine, v. 8, p. 127-140, 1990. 

 

KIRISAWA,R.; TAKEYAMA, A.; KOIWA, M.; IWAI, H. Detection of bovine torovirus in 

fecal specimens of calves with diarrhea in Japan. Journal of Veterinary Medicine 

Science, v. 69, n. 5, p. 471-47, 2007.  

 

KOOPMANS, M.; CREMERS, H.; WOODE, G.; HORZINEK, M. C. Breda virus 

(Toroviridae) infection and systemic antibody response in sentinel calves. American 

Journal of Veterinary Research, v.51, n.9, p. 1443-1448, 1990. 

 

KOOPMANS, M.; VAN DEN BOOM, U.; WOODE, G.; HORZINEK, M. C. 

Soroepidemiology of Breda virus in cattle using ELISA. Veterinary Microbiology, v. 

19, n. 3, p. 233-243, 1989.  

 

KOOPMANS, M.; VAN WUIJCKCHUISE-SJOUKE, L.; SCHUKKEN, Y. H.; 

CREMERS, H.; HORZINEK, M. C. Association of diarrhea in cattle with torovirus 

infections on farms. American journal of veterinary research, v. 52, n. 11, p. 1769-

1773, 1991. 

KUWABARA, M. WADA, K.; MAEDA, Y.;MIYAZAKI, A.; TSUNEMITSTU, H. First 

isolation of cytopathogenic bovine torovirus in cell culture from a calf with diarrhea. 

Clinical and Vaccine Immunology, v. 14, n. 8, p. 998-1004, 2007. 

 

LAMOULIATTE, F.; DU PASQUIER, P.; ROSSI, F.; LAPORTE, J.; LOZE, J. P. 

Studies on bovine Breda vírus. Veterinary Microbiology, v. 15, n. 4, p. 261-278, 

1987. 

 

PARK, S. J.; OH, E.; PARK, S. I.; KIM, H.; JEONG, Y.; LIM, G.; HYUN, B. CHO, K. 

Molecular epidemiology of bovine toroviruses circulating in South Korea. Veterinary 

Microbiology, v. 126, p. 364-371, 2008. 

 



58 

 

 

PÉREZ, E.; KUMMELING, A.; JANSSEN, M. M. H.; JIMÉNEZ, C.; ALVARADO, R.; 

CABALLERO, M.; DONADO, P.; DWINGER, R. H. Infectious agents associated with 

diarrhea of calves in the canton of Tilarán, Costa Rica. Preventive Veterinary 

Medicine,v. 33, p. 195-205, 1998.  

 

POHLENZ, J. F. L.; CHEVILLE, N. F.; WOODE, G. N.; MOKRESH, A. H. Cellular 

lesions in intestinal mucosa of gnotobiotic  calves experimentally infected with a new 

unclassified bovine virus (Breda virus). Veterinary Pathology, v. 21, n. 4, p. 407-

417, 1984. 

 

MATIZ, K.; KECSKEMÉTI, S.; KISS, I.; ADÁM, Z.; TANYI, J.; NAGY, B. Torovirus 

detection in faecal specimens of calves and pigs in Hungary: short communication. 

Acta Veterinaria Hungarica, v. 50, p. 293-296, 2002. 

 

SNIJDER, E.; HORZINEK, M. C. Toroviruses: replication, evolution and comparison 

with other members of coronavirus-like superfamily. Journal of General Virology, v. 

74, p. 2305-2316, 1993. 

 

SOUSA, M. V.; GONÇALVES, R. C.; LISBÔA, J. A. N.; ALMEIDA, C. T.; 

CHIACCHIO, S. B. Aspectos clínicos e epidemiológicos da diarréia dos bezerros em 

Botucatu. Revista Brasileira de Ciências Veterinárias, v. 7, p. 74-77, 2000. 

 

VIRTALA, A. K.; MECHOR, G. D.; GRÖHN, Y.T.; ERB, H. N. Morbidity from 

nonrespiratory diseases and mortality in dairy heifers during the first three months of 

life. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 208, n. 12, p. 

1996. 

 

WOODE, G. N. Breda virus. In: DINTER, Z.; MOREIN, B. (Ed.). Virus Infections of 

Ruminants. 3. ed. Holanda: Elsevier, 1990. p. 311-316. 

 



59 

 

 

WOODE, G. N.; REED, D. E.; RUNNELS, P. L.; HERRIG, M. A.; HILL, H. T. Studies 

with an unclassified virus isolated from diarrheic calves. Veterinary Microbiology, v. 

7, n. 3, p. 221-240, 1982. 

 

WOODE, G. N.; SAIF, L. J.; QUESADA, M.; WINAND, N. J.; POHLENZ, J. F.; 

KELSO GOURLEY, N. Comparative studies on three isolates of Breda virus of 

calves. American Journal of Veterinary Research, v. 46, n. 5, p. 1003-1010, 1985. 

 

ZANONI, R.; WEISS, M.; PETERHANS, E. The haemagglutinating activity of Berne 

virus. Journal of General Virology, v. 67, p.2485-2488, 1986. 



 

 

60 

 

APÊNDICE 

Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

339 NI NI fêmea NI 2001 N P NP NP NP 

96 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N Yersinia intermedia 

 

N 

938 Paranapanema

/SP 
NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

9146 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

9215 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

299 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

887 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

972 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

1005 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

387 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E coli  

Yersinia 

intermedia 

 

N 

841 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N Proteus remeri 

 Klebsiela terrigeno 

 

Eimeria  Strongyloidea 

raros 

850 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

868 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

Strongyloidea raros 

 

887 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

923 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

933 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N Enterobacter 

aglomerans 

 

N 

934 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N N N 

938 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

Strongyloidea raros 

 

978 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

1174 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. aglomerans 

 

N 

1275 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N Proteus roseagrini Eimeria raros 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

9219 Paranapanema
/SP 

NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

9224 Paranapanema

/SP 
NI fêmea HPB 2003 N P N E. coli 

 

N 

Hovet-vaca NI NI fêmea NI 2006 N P NP NP NP 

E-34 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-54 Vespasiano 

Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-67 Vespasiano 

Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-729 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 P P NP NP NP 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

S/N Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-573 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-577 Vespasiano 

Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-715 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-725 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-37 Vespasiano 
Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-58 Vespasiano 

Correa/RS 

Adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

E-749 Vespasiano 
Correa/RS 

adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-792 Vespasiano 
Correa/RS 

adulto NI NI 2007 N P NP NP NP 

E-766 Vespasiano 

Correa/RS 

adulto NI NI 2007 P P NP NP NP 

Fofa NI NI fêmea NI 2007 N N N NP NP 

Safira Flora Rica/SP adulto fêmea HPB 2009 N P P NP NP 

Rebeca Flora Rica/sp adulto fêmea HPB 2009 N P N NP NP 

A1 MT jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

B1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

C1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

D1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

E1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

F1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

G1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

H1 MT Jovem NI NI 2009 P N N N Cryptosporidium sp. 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

I1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

J1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

K1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

L1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

M1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

N1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

O1 MT Jovem NI NI 2009 P N N N Cryptosporidium sp. 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

P1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

Q1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

R1 MT Jovem NI NI 2009 N N N N Cryptosporidium sp. 

HV Cotia/SP adulto fêmea Jersey 2010 P N N N N 

Bezerro 3 São Paulo/SP jovem macho HPB 2010 N N N NP N 

Bezerro 4 São Paulo/SP jovem macho HPB 2010 N N N NP N 

1 Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

2 Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

3Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

4Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

5Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

6Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

7Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

8Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (continua) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

9Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

10Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

11Bt NI NI NI NI 2010 N N N NP NP 

Mimosa Itapetininga/SP NI fêmea NI 2010 N N N NP NP 

Estrela NI NI fêmea NI NI N P NP NP NP 

Princesa NI NI fêmea NI NI N P NP NP NP 

Rapadura NI NI fêmea NI NI N P NP NP NP 
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Quadro 5 – Amostras fecais testadas: identificação original, município, idade, sexo, raça, ano de colheita da amostra e presença de agentes 

relacionados à ocorrência de diarreia (conclusão) 

 

 

Identificação 

original 

Município Idade Sexo Raça Ano de 

colheita 

BToV BCoV RV Bacteriologia Parasitologia 

VM NI NI fêmea NI 2008 N P NP NP NP 

F-20 São Miguel do 
Arcanjo/SP 

NI NI Jersey NI N P NP NP NP 

F-23 São Miguel do 

Arcanjo/SP 
NI NI Jersey NI N P NP NP NP 




