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RESUMO

FRANCO, M. F. Ocorrência de doenças respiratórias causadas por bactérias e
vírus em ovinos. [Occurrence of respiratory diseases caused by bacteria and viruses
in sheep.]. 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciência) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
O Brasil é o 18ª maior produtor de carne ovina e, apesar de ser em grande parte
informal, é uma cultura crescente no país. Dentre as enfermidades infecciosas que
acomete a ovinocultura a broncopneumonia é uma das mais recorrentes, no entanto,
não há muitos estudos sobre esta enfermidade em pequenos ruminantes no Brasil.
Por isso, esta pesquisa teve como objetivo verificar a ocorrência de doenças
respiratórias no estado de São Paulo e Rio de Janeiro causadas por bactérias e vírus.
Para a realização desse projeto foi utilizado a técnica de lavado traqueobrônquico
transtraqueal e coleta de sangue total para obtenção do soro em 99 ovinos. Essas
amostras foram submetidas a teste de virusneutralização para identificação de
anticorpos contra vírus da Parainfluenza Tipo 3 (PI-3), Herpesvírus Bovino Tipo 1
(BoHV-1), Vírus Sincicial Respiratório Bovino (BRSV) e Vírus da Diarreia Viral Bovina
(VDVB). Utilização do teste de imunodifusão em gel de agarose e Eradikt® para
detectar a presença de anticorpos contra Lentivírus de Pequenos Ruminantes (LVPR).
Isolamento e identificação bioquímica para M. haemolytica e Pasteurella multocida.
Cultivo e isolamento, identificação bioquímica e PCR foram testes utilizados para
identificação de micoplasmas (Mycoplasma bovis, M. agalactiae, M. mycoides subsp.
capri). Das 99 amostras coletadas, 33 foram de ovinos doentes e 66 de ovinos sadios.
Não houve identificação de M. haemolytica e P. multocida, nem presença de
anticorpos contra BoHV-1 e VDVB. No entanto, observou-se a prevalência de 52,52%,
48,48% e 21,87% de PI-3, BRSV e LVPR respectivamente. Em relação as bactérias
aeróbias, houve maior frequência de isolamento de Bacillus sp. e Gram-negativas não
fermentadoras. Apesar de identificar bactérias da classe Mollicutes em colônias
isoladas em 23,28% das amostras, houve apenas uma identificação com os
oligonucleotídeos utilizados, o M. mycoides subsp. capri, primeiro isolamento em
ovinos no estado de São Paulo e Rio de Janeiro.

Houve diferença estatística

significativa (p<0,05) entre animais com broncopneumonia e manifestações clínicas
como taquipneia, hipertermia, secreção nasal, tosse, dispneia, crepitação fina e ronco
e entre animais com broncopneumonia e não realizam de quarentena e não separam
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animais doentes. A broncopneumonia envolve vários fatores, incluindo o manejo,
agente infeccioso e a imunidade do animal. Por isso, é necessário conhecer todos
esses aspectos e associá-los para uma melhor prevenção e tratamento.

Palavras-chave:

Broncopneumonia.

Lavado

pequenos ruminantes. PI-3. Micoplasma.

traqueobrônquico.

Lentivírus

de
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ABSTRACT

FRANCO, M. F. Occurrence of respiratory diseases caused by bacteria and
viruses in sheep. [Ocorrência de doenças respiratórias causadas por bactérias e
vírus em ovinos.]. 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciência) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Brazil is the 18th largest producer of sheep meat and, despite being largely informal,
is a growing crop in the country. Among the infectious diseases that affect sheep
production, bronchopneumonia is one of the most recurrent, however, there are not
many studies on this disease in small ruminants in Brazil. Therefore, this research
aimed to verify the occurrence of respiratory diseases in the state of São Paulo and
Rio de Janeiro caused by bacteria and viruses. For the accomplishment of this project
was used tracheobronchial lavage technique transtracheal and collection of whole
blood to obtain serum in 99 sheep. These samples were submitted to virus
neutralization test to identify antibodies against Parainfluenza Type 3 (PI-3), Bovine
Herpesvirus Type 1 (BoHV-1), Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) and Bovine
Viral Diarrhea Virus (BVDV). Use of the Eradikit ® and agarose gel immunodiffusion
test to detect the presence of antibodies against Small Ruminant Lentiviruses (LVPR).
Isolation and biochemical identification for M. haemolytica and Pasteurella multocida.
Cultivation and isolation, biochemical identification and PCR were used to identify
mycoplasmas (Mycoplasma bovis, M. agalactiae, M. mycoides subsp. Capri). Of the
99 samples collected, 33 were from diseased sheep and 66 from healthy sheep. There
was no identification of M. haemolytica and P. multocida, nor presence of antibodies
against BoHV-1 and BVDV. However, the prevalence of 52.52%, 48.48% and 21.87%
of PI-3, BRSV and LVPR, respectively, was observed. In relation to aerobic bacteria,
there was a higher frequency of isolation of Bacillus sp. and Gram-negative nonfermenters. Despite identifying Mollicute class bacteria in isolated colonies in 23.28%
of the samples, there was only one identification with the oligonucleotides used, M.
mycoides subsp. capri, first isolation in sheep in the state of São Paulo and Rio de
Janeiro. There was a significant statistical difference (p <0.05) between animals with
bronchopneumonia and clinical manifestations such as tachypnea, hyperthermia,
nasal secretion, cough, dyspnea, fine crackling and snoring, and between animals with
bronchopneumonia

and

quarantine

and

separation

of

diseased

animals.

Bronchopneumonia involves several factors, including management, infectious agent
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and the immunity of the animal. Therefore, it is necessary to know all these aspects
and to associate them for a better prevention and treatment.

Keywords: Bronchopneumonia. Tracheobronchial lavage. Small ruminant lentiviruses.
PI-3. Mycoplasma.

13

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas
Gerias, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo .............................. 222
Figura 2 - Participação das regiões brasileiras em relação ao tamanho do rebanho
ovino, 2016 ............................................................................................. 223
Figura 3 - Mycoplasma bovis incubada em meio sólido por3 dias. Aparência de "ovo
frito" ...................................................................................................... 3722
Figura 4

- Componentes estruturais interno e externo da partícula viral do
Parainfluenza ........................................................................................... 41

Figura 5 - Representação esquemáticas das estruturas internas e externas do
Lentivírus .................................................................................................. 44
Figura 6 - Representação esquemática das estruturas internas e externas do Vírus
Sincicial Respiratório ................................................................................ 47
Figura 7 - Esquema e microscopia eletrônica de um Alphaherpesvirus mostrando sua
organização genômica e morfologia, com seus principais componentes
indicados .................................................................................................. 50
Figura 8 - Colônias em forma de "ovo frito" de micoplasmas isoladas de amostras
obtidas por meio do lavado traqueobrônquico em ovinos ........................ 76

Gráfico 1 – Frequência, em porcentagem, de agentes infecciosos encontrados em
ovinos criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro por meio do lavado
traqueobrônquico – 2016, 2017 .............................................................. 755
Gráfico 2 - Frequência de títulos de anticorpos contra BRSV e PI-3 obtidos nas
amostras de soro de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD)
criados no estado de São Paulo e Rio e Janeiro – 2016, 2017 .............. 799
Gráfico 3 - Frequência de amostras reativas e não reativas ao ELITEST MVV/CAEV®
(HYPHEN Biomed, France) em amostras de soro de ovinos sadios (GS) e
com broncopneumonia (GD) criados no estado de São Paulo e Rio e São
Paulo – 2016, 2017 .................................................................................. 80
Gráfico 4 - Características das propriedades estudadas localizadas no estado de São
Paulo (PSP) e Rio de Janeiro (PRJ) – 2016, 2017 ................................. 833

14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Número (N) e porcentagem (%) da quantidade de amostras coletadas, por
meio da lavagem traqueobrônquica em ovinos, em cada propriedade e a
localização das mesmas ....................................................................... 577
Tabela 2 - Determinação de Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica pelas
características morfológicas e bioquímicas ............................................ 60
Tabela 3 - Número (N) e porcentagem (%) de ovinos sadios (GS) e com
broncopneumonia (GD), localizados nas propriedades visitadas no estado
de São Paulo e Rio de Janeiro – 2016, 2017 ......................................... 71
Tabela 4 - Média (m), mediana (md) e desvio-padrão (s) da frequência respiratória
(FR), frequência cardíaca (FC) e temperatura corporal (T°C) dos ovinos
sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) – 2016, 2017 ...................... 73
Tabela 5 - Manifestações clínicas em ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia
(GD), localizados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, descritas em
porcentagem (%) e número (N) – 2016, 2017 ........................................ 73
Tabela 6 – Faixa de idade dos ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD),
localizados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, descritas em
porcentagem (%) e número (N) – 2016, 2017 ........................................ 74
Tabela 7 - Frequência de isolamento de bactérias aeróbias, em número (N) e
porcentagem (%), em amostras de lavado traqueobrônquico de ovinos
sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) criados no estado de São
Paulo e Rio de Janeiro – 2016, 2017 ...................................................... 75
Tabela 8 - Identificação das bactérias da classe Mollicutes e suas espécies, em
número (N) e porcentagem (%), em colônias isoladas de amostras obtidas
por meio do lavado traqueobrônquico em ovinos sadios (GS) e com
broncopneumonia (GD) criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro
- 2016, 2017............................................................................................ 77
Tabela 9 - Identificação das bactérias da classe Mollicutes e suas espécies, em
número (N) e porcentagem (%), por meio da PCR de amostras do lavado
traqueobrônquico em ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD)
criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro - 2016, 2017 ............. 77

15

Tabela 10 - Frequência de amostras reativas ao teste de virusneutralização, em
número (N) e porcentagem (%), para BRSV, VDVB, BoHV-1 e PI-3 e
imunodifusão em gel de agarose para MV em amostras de soro de ovinos
sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) criados no estado de São
Paulo e Rio e Janeiro – 2016, 2017 ........................................................ 78
Tabela 11 – Associação entre agentes microbianos em ovinos sadios (GS) e com
broncopneumonia (GD) criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro
– 2016, 2017 ........................................................................................... 81
Tabela 12 - Número (N) e porcentagem (%) de ovinos sadios (GS) e com
broncopneumonia (GD), localizados no estado de São Paulo (PSP) e Rio
de Janeiro (PRJ) em comparação com os agentes microbianos
encontrados

nas

traqueobrônquico

amostras
e

coletadas

exames

por

meio

sorológicos

de
–

lavado
2016,

2017........................................................................................................ 81
Tabela 13 - Características das propriedades, localizadas no estado de São Paulo e
Rio de Janeiro, em relação aos ovinos saudáveis (GS) e com
broncopneumonia

(GD)

–

2016,

2017.........................................................................................................83

16

LISTRAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

°C

Celsius

µL

Microlitro

mL

Mililitro

µm

Micrômetro

mm

Milímetro

mg

Miligrama

µm

Microgramas

g

Gramas

mM

Milimolar

KCl

Cloreto de Potássio

MgCl2

Cloreto de Magnésio

CO2

Gás Carbônico

BRSV

Vírus Sincicial Respiratório Bovino

BoHV-1

Herpesvírus Bovino Tipo 1

Bpm

Batimento Por Minutos

CAE

Artitre-Encefalite Caprina

CAEV

Vírus Da Artrite-Encefalite Caprina

DNA

Ácido Desoxiribonucléico

ECC

Escore De Condição Corporal

ECP

Efeito Citopático Padrão

FC

Frequência Cardíaca

FR

Frequência Respiratória

GD

Grupo Com Animais com Broncopneumonia

GNNF

Gram-Negativas Não Fermentadoras

GS

Grupo Com Animais Sadios

HOVET – USP

Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo

IBR

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina

IDGA

Imunodifusão em Gel de Agarose

IPB

Balanopostite Pustular Infecciosa

IPV

Vulvovaginite Pustular Infecciosa

17

LTB

Lavado Traqueobrônquico

LVPR

Lentivírus de Pequenos Ruminantes

MDBK

Madin-Darby Bovine Kidney

MEM

Meio Essencial Mínimo

Mmc

Mycoplasma mycoides subsp capri

Mpm

Movimento Por Minutos

MV

Maedi-Visna

MVV

Vírus da Maedi-Visna

OIE

World Organisation for Animal Health

OvLV

Lentivírus Ovino

PCR

Reação em Cadeia da Polimerase

PI-3

Parainfluenza Tipo 3

PRJ

Propriedades do Estado do Rio de Janeiro

PSP

Propriedades do Estado de São Paulo

RJ

Rio de Janeiro

RNA

Ácido Ribonucleico

rRNA

RNA ribossomal

RSV

Vírus Sincicial Respiratório

SP

São Paulo

T°C

Temperatura Corporal

VDVB

Vírus da Diarreia Viral Bovina

18

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .....................................................................................20

2

REVISÃO DE LITERATURA ................................................................22

2.1

OVINOCULTURA NA REGIÃO SUDESTE ...........................................22

2.2

BRONCOPNEUMONIA EM OVINOS ...................................................24

2.3

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA ..................................................................25

2.4

FATORES DE RISCO ...........................................................................26

2.4.1

Fatores de risco relacionados ao hospedeiro ..................................27

2.4.1.1

Idade .....................................................................................................27

2.4.1.2

Imunidade .............................................................................................27

2..4.1.3

Manejo ..................................................................................................29

2.4.2

Fatores de risco relacionado ao ambiente ........................................30

2.4.2.1

Condições climáticas e atmosféricas ....................................................30

2.4.2.2

Habitat ..................................................................................................31

2.4.3

Fatores de risco relacionado ao agente infeccioso .........................32

2.5

AGENTES INFECCIOSOS ...................................................................32

2.5.1

Agentes bacterianos ..........................................................................33

2.5.1.1

Mannheimia haemolytica ......................................................................33

2.5.1.2

Pasteurella multocida ...........................................................................34

2.5.1.3

Micoplasmas .........................................................................................36

2.5.2

Agentes virais .....................................................................................39

2.5.2.1

Parainfluenza Tipo 3 .............................................................................39

2.5.2.2

Lentivírus de Pequenos Ruminantes ....................................................42

2.5.2.3

Vírus Sincicial Respiratório Bovino .......................................................47

2.5.2.4

Herpesvírus Bovino Tipo 1 ............................................................49

2.5.2.5

Vírus da Diarreia Viral Bovina ...............................................................51

2.6

DIAGNÓSTICO ....................................................................................53

3

OBJETIVO ...........................................................................................55

3.1

OBJETIVO GERAL ...............................................................................55

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................55

4

MATERIAL E MÉTODOS .....................................................................57

4.1

AMOSTRAGEM ....................................................................................57

19

4.2

EXAME FÍSICO ....................................................................................57

4.3

AMOSTRAS .........................................................................................58

4.3.1

Soro .....................................................................................................58

4.3.2

Lavado Traqueobrônquico ................................................................58

4.4

PROCESSAMENTO LABORATORIAL ................................................59

4.4.1

Cultura e identificação de bactérias aeróbias ..................................59

4.4.2

Detecção de micoplasmas .................................................................60

4.4.2.1

Cultivo e isolamento ..............................................................................60

4.4.2.2

Extração de DNA ..................................................................................61

4.4.2.3

Reação em Cadeia da Polimerase Convencional .................................62

4.4.2.3.1

PCR para determinação da classe Mollicutes .......................................62

4.4.2.3.2

PCR específico para Mycoplasma bovis ...............................................62

4.4.2.3.3

PCR específico para M. mycoides subsp. capri ....................................63

4.4.2.3.4

PCR específico para Mycoplasma agalactiae .......................................64

4.4.2.4

Eletroforese em gel de agarose ............................................................64

4.4.2.5

Cepas de referência ..............................................................................65

4.4.3

Detecção de anticorpos contra BRSV, VDVB-1, BoHV-1 e PI-3 .......65

4.4.3.1

Vírus da Diarreia Viral Bovina – 1 ..........................................................65

4.4.3.2

Vírus Sincicial Respiratório Bovino .......................................................66

4.4.3.3

Herpesvírus Bovino Tipo 1 ....................................................................67

4.4.3.4

Parainfluenza Tipo 3 .............................................................................68

4.4.4

Imunodifusão em gel de agarose .......................................................68

4.4.5

Ensaio Imunoenzimático indireto (ELISA) .............................................69

4.5

ANÁLISE ESTATÍSTICA ......................................................................70

5

RESULTADOS .....................................................................................71

5.1

ESTUDO DOS ANIMAIS ......................................................................71

5.2

BACTÉRIAS AERÓBIAS ......................................................................74

5.3

MICOPLASMAS ...................................................................................76

5.4

VÍRUS ...................................................................................................78

5.5

ASSOCIAÇÃO ENTRE OS AGENTES INFECCIOSOS .......................80

5.6

PROPRIEDADES .................................................................................81

6

DISCUSSÃO ........................................................................................85

7

CONCLUSÃO ......................................................................................98

ANEXOS ..................................................................................................................138

20

1

INTRODUÇÃO

O território brasileiro apresenta grande potencialidade na ovinocultura por
possuir requisitos necessários para criação e produção, como clima tropical, extensas
áreas verdes e mão de obra barata, produzindo animais a baixo custo (MADRUGA et
al., 2005). Estas características despertam interesse no agronegócio, sobretudo em
pequenos criadores rurais e agricultores familiares (CUNHA et al., 2004). A produção
de ovinos atualmente é um grupo promissor com muito espaço para crescimento, seja
no fornecimento de produtos como leite, carne e lã, seja para a geração de empregos
e na contribuição para o desenvolvimento da economia do país (RAINERI; SANTOS;
GAMEIRO, 2014).
A ovinocultura no Brasil apresentou tendência de desenvolvimento efetivo nos
últimos dez anos (MAGALHÃES et al., 2015). Em 2016, a população de ovinos foi de
18,43 milhões de cabeça (IBGE, 2016), colocando o país como o 18º maior produtor
de ovinos do mundo (BRASIL, 2014). Neste seguimento, a região sudeste possui 3%
da criação, sendo caracterizada por ter uma produção de dupla aptidão (carne e lã),
por ser mais empresarial, onde há criação de ovinos em conjunto a outras espécies
de animais, e por ter o maior e o mais exigente mercado consumidor do país (IBGE,
2016).
Apesar de ainda ser pouco expressivo a concentração de ovinos nessa região,
tem-se verificado aumento considerável dos rebanhos e também do número de
propriedades rurais envolvidas nessa atividade nos últimos anos (SILVA, 2012). Essa
ampliação na população de ovino deve-se, principalmente, ao aumento no consumo
de carne de cordeiro, tornando a ovinocultura uma alternativa de investimento para
pequenos e médios produtores (IEA, 2006).
Outra característica importante desta atividade na região sudeste é o regime
de criação. Por ser predominantemente extensiva ou semi-intensiva há grande
acúmulo de animais por área. Além disso, normalmente são propriedades de baixo
nível tecnológico, com pouca ou nula assistência médica veterinária e baixo índice de
manejo sanitário e ambiental. Essas condições propiciam a ocorrência de
enfermidades, especialmente as infecciosas e parasitarias (PINHEIRO et al., 2010;
SILVA, 2012; CARDOSO et al., 2015).
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Dentre as enfermidades existentes, os processos respiratórios são umas das
causas mais importantes de mortalidade no rebanho ovino, causando grandes perdas
econômicas, representadas pela menor conversão alimentar, retardo no ganho de
peso, aumento do tempo para abate e gastos com diagnóstico e tratamento (ANTÓN;
MAYAYO, 2007; GONÇALVES et al., 2011). Entre as enfermidades respiratórias que
acometem a espécie ovina, a broncopneumonia é a mais frequentes e de maior
importância (BOWLAND; SHEWEN, 2000; RADOSTITS et al., 2002; MARCONDES
et al., 2011).
Os principais agentes causadores de distúrbios respiratórios que podem levar
a broncopneumonia em ovinos são de origem bacteriana, como a Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasmas spp, e de origem viral como
Parainfluenza Tipo 3, Lentiviroses, Herpesvírus e Vírus Sincicial Respiratório
(BRUGÈRE-PICOUX, 2004; BELKNAP, 2005; PUGH, 2005).
O Brasil vem demonstrando um amplo crescimento neste ramo, tornando uma
das principais atividades de muitas propriedades do sudeste brasileiro. Porém, com a
intensificação dos sistemas de produção, surge as doenças relacionadas ao rebanho
devido a aglomeração, principalmente as enfermidades respiratórias. No entanto, são
escassos os estudos que abordam a broncopneumonia nesta espécie (MARCONDES
et al., 2011; GONÇALVES et al., 2011, MARTINS, 2012; SILVA, 2012), tendo poucas
informações sobre a clínica, epidemiologia e, principalmente, sobre a etiologia desta
doença no Brasil. Por isso, são necessários mais trabalhos que enfoquem esta área,
ajudando assim, a formular medidas preventivas, de controle e manejos que
restringem a ocorrência e perdas inerentes à broncopneumonia ovina.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

OVINOCULTURA NA REGIÃO SUDESTE

A região sudeste é formada pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro. Situa-se na parte mais elevada do Planalto Atlântico, onde
estão as serras da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço. E possui clima
predominantemente tropical (SCHNEEBERGER, 2003).
O sudeste concentra 42% da população nacional e possui a economia mais
desenvolvida e industrializada dentre todas as regiões do país, detendo 55,4% do PIB,
participação superior ao total de todas as outras regiões. O valor de todas as riquezas
produzida no sudeste em 2010 foi de R$ 2,1 bilhões (IBGE, 2010).

Figura 1 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 2 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 3 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 4 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 5 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 6 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo

Figura 7 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, de
RioSEBRAE,
de Janeiro2015).
e São Paulo
Fonte: (Adaptado
Legenda: SP – São Paulo; MG – Minas Gerais; RJ – Rio de Janeiro; ES – Espírito Santo.
Figura 8 - Mapa representando a região sudeste, composto pelos estados de Minas Gerias, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo
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A região sudeste também é responsável por 34% do valor de produção
agropecuário, aproximadamente um terço da produção do país, tornando-a a região
mais bem-sucedida no quesito rentabilidade de produção (IBGE, 2006). Uma
característica desta atividade é que 19% da área dos estabelecimentos agropecuários
na região são ocupadas por agricultores familiares. Esse índice varia de 15% para o
estado de São Paulo até 34% para o estado do Espírito Santo (CASTRO, 2014).
Dentre as atividades pecuária a ovinocultura está ganhando cada vez mais
destaque no Brasil. Ela apresenta diferentes aptidões produtiva conforme a região do
país. A região sudeste possui dupla aptidão, ofertando carne e lã para o comércio, e
vem surgindo também alguns polos produtivos de leite ovino nesta região (SOUZA et
al., 2017).
A maior concentração de rebanhos ovinos ainda se localiza na região nordeste
com 69% da população total, enquanto que a região sudeste possui apenas 3% (IBGE,
2016), no entanto, a ovinocultura nesta região vem se tornando uma atividade
economicamente rentável (CARDOSO et al., 2015).

Figura 2 - Participação das regiões brasileiras em relação ao tamanho do rebanho ovino, 2016

Fonte: (IBGE, 2016).

Apesar de ser uma atividade em amplo crescimento devido a mudança de
habito dos brasileiros, que atualmente consomem mais carne de origem ovina, a
ovinocultura da região sudeste ainda é uma atividade secundária, de pequeno porte,
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geograficamente espalhadas pelos estados. Além disso, são propriedades com
criações extensivas ou semi-intensivas, com pouca assistência médica veterinária,
sem empregar técnicas de administração, como a escrituração zootécnica e utilizando
manejo simples de criação. Essas características contribuem para a menor produção
de subprodutos ovinos e para maior ocorrência de doenças infecciosas no rebanho
(SOUZA; LOPES; DEMEU, 2008; CARDOSO et al., 2015; OLIVEIRA, 2015; SOUZA
et al., 2015), como a broncopneumonia.

2.2

BRONCOPNEUMONIA EM OVINOS

Em ovinos as enfermidades respiratórias são uma das principais causas de
óbito (MOHAMED; ABDELSALAM, 2008; HALA; FADEL; EL-SHORBAGY, 2009).
Dentre os problemas respiratórios que acometem os ovinos, a broncopneumonia é a
de maior importância e a mais frequente (RADOSTITS et al., 2002; MARCONDES et
al., 2011).
É uma enfermidade que gera grande prejuízo econômico por apresentar baixa
conversão alimentar, retardo no crescimento e ganho de peso, taxas de morbidade e
mortalidade elevadas, custo alto com medicamentos e assistência veterinária
(ANDRAWIS, 2001; GOODWIN et al., 2004; LACASTA et al., 2008; GONÇALVES et
al., 2011), diminuição da produção de carne, leite e lã (ALVES; SANTIAGO;
PINHEIRO, 2007; RADOSTITS et al., 2007) e condenação de carcaça (GONZÁLEZ
et al., 2016). Na Austrália, GOODWIN-RAY et al. (2008) verificaram, devido a doenças
respiratórias, perdas de US$ 32,4 milhões.
A broncopneumonia é caracterizada por um processo inflamatório no
parênquima pulmonar, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e/ou pleura em
resposta a agentes químicos e físico, além de infecções bacterianas, virais, fúngicas
ou parasitárias. E, como qualquer outra doença respiratória, ocorre quando há um
desequilíbrio na tríade epidemiológica: hospedeiro susceptível, agente etiológico e o
ambiente (BOWLAND; SHEWEN, 2000; GONÇALVES et al., 2001; RADOSTITS et
al.,

2002;

DANIEL

et

al.,

2006;

ENGINEERING;

HOGERWERFAND;

SLINGENBERGH, 2013). Normalmente acontece quando há uma interação entre
manejo inadequado e condições climáticas adversas, agentes físicos, químicos e
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infecciosos e baixa imunidade do animal (BELKNAP, 2005; SCOTT, 2011; LOPEZ,
2013).
A prevalência da broncopneumonia é maior em sistemas de confinamento por
haver superlotação e em situações de estresse, como transporte, deficiência
nutricional (BRUGÈRE-PICOUX, 2004; SMITH, 2006; WILKINS; BAKER; AMES,
2006; BATISTA et al., 2014; SILVA, 2014), desmama, participação em exposição
(WILSON; LOFSTEDT, 2006), tratamento com medicação via oral, castração,
vacinação e descorna (DIFFAY et al., 2005). Esta enfermidade é responsável por uma
alta taxa de mortalidade em animais adultos (BROGDEN; LEHMKULHL; CUTLIP,
1998; BREWER et al., 2014) e, principalmente, em recém-nascidos e jovens
(MANDAL et al., 2005; MUSTAFA et al., 2014).

2.3

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA

Para diferenciar a pneumonia intersticial da broncopneumonia é necessário se
basear nas manifestações clínicas, principalmente analisar a extensão do
acometimento pulmonar (RADOSTITS et al., 2002). De modo geral, as alterações
decorrentes da pneumonia intersticial estão localizadas apenas no interstício
enquanto que a broncopneumonia, além de poder ter alterações no interstício, possui
manifestações clínicas a nível bronquial (GONÇALVES et al., 1993).
A broncopneumonia em ovinos acomete todas as idades, porém é mais
frequentemente em animais jovens, causando manifestações clínicas inespecíficas
como hipertermia, aumento da frequência cardíaca e respiratória, perda de apetite e
de peso, redução no crescimento, prostração, desidratação, pelos eriçados e se
distanciam do grupo (DIFFAY et al., 2005; MARCONDES et al., 2011). Não obstante,
podem demonstrar algumas manifestações específicas que auxiliam no diagnóstico,
dentre elas a dispneia, tosse, secreção ocular, secreção nasal mucopurulenta ou
purulenta, ruído laringotraqueal, traqueobrônquico e broncobronquiolar aumentado,
alterações nos ruídos pulmonares como crepitação fina e grossa, sibilos, roncos, além
de roce pleural e áreas de silêncio (GONÇALVES, 1997; ZAGHAWA; HASSAN; ELSIFY, 2010; MARCONDES et al., 2011; GONÇALVES et al., 2011; MARTINS, 2012;
SILVA, 2012). O tipo de manifestação clínica pode ser modulada pelo agente
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causador da doença e se houver a associação entre dois ou mais agentes, pode
ocorrer o agravamento do quadro clínico (RADOSTITS et al., 2002), resultando na
consolidação do tecido pulmonar (GOODWIN-RAY, 2006).

2.4

FATORES DE RISCO

Para que a doença se desenvolva é necessária a interação entre um patógeno
altamente virulento, quando se trata de agente infeccioso, e um hospedeiro suscetível
localizado em um ambiente favorável à doença (RAHAL et al., 2014). É imprescindível
então conhecer os fatores de riscos, que são condições que aumentam a chance de
um animal desenvolver a doença, para entender mais sobre a broncopneumonia.
Os fatores de riscos são condições que podem afetar a distribuição, frequência
e severidade com que a enfermidade ocorre no rebanho (BONITA; BEAGLEHOLE;
KJELLSTRÖM, 2010). Dentre os fatores de riscos temos os ligados ao hospedeiro
como idade, sexo, raça (MAHDI; ASSEL; HADDEL, 2015), falha na transferência
passiva de imunidade, distocia, peso ao nascimento, desmama, caudectomia,
mudança de manejo, castração, transporte (KHAN et al., 2006) e toxemia da prenhez
(TOMA; CHIACCHIO; MONTEIRO, 2010). Os fatores riscos relacionados ao ambiente
foram

convencionalmente

aceitas

como

os

principais

determinantes

do

desenvolvimento da doença (RUDOLPH et al., 2007; GAUGHAN et al., 2009; RAHAL
et al., 2014), dentro deste fator estão as condições climáticas, localização geográfica
e sistema de criação (LACASTA et al., 2008; MAHDI; ASSEL; HADDEL, 2015). E há
também os ligados ao agente etiológico, como a virulência, infectividade e
patogenicidade (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 2010).
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2.4.1 Fatores de risco relacionados ao hospedeiro

2.4.1.1 Idade

A broncopneumonia acomete animais de todas as idades, porém há uma maior
predisposição para os animais jovens (BENESI et al., 2013; MUSTAFA et al., 2014;
RAHAL et al., 2014). Alguns estudos mostram que mais de 17% das mortes de
cordeiros no período perinatal foram causadas por broncopneumonia (ROOK et al.,
1990; BLANCO et al., 1993;), e outros, que demonstram taxa de mortalidade em
ovinos jovens acima de 57% relacionados a essa doença (KHAN et al. 2006;
LACASTA et al., 2008). No Brasil, Nóbrega Jr et al. (2005), na Paraíba, constataram
que

41%

das

mortes

de

cordeiros

eram

por

infecções,

destacando

a

broncopneumonia como uma das principais causas. E em Minas Gerais, onde o índice
de mortalidade em ovinos até 90 dias foi de 28%, a broncopneumonia foi a causa mais
importante, com 41% das mortes (NUNES, 2006).

2.4.1.2 Imunidade

O sistema respiratório é a interface entre o hospedeiro e o meio ambiente e,
devido à área de contato com o meio externo ser grande, o tecido pulmonar é
constantemente exposto a uma diversa variedade de microrganismos, partículas
orgânicas e inorgânicas (MASON; NELSON, 2005; ZAAS; SCHWARTZ, 2005). A
probabilidade de que ocorra uma infecção respiratória está associada à capacidade
dos patógenos em terem acesso à superfície do epitélio respiratório e estabelecer a
infecção invasiva (WELSH; MASON, 2001).
Para que haja a proteção do trato respiratório contra esses desafios
recorrentes, foi desenvolvido um sistema de defesa complexo que conta com
mecanismos como limpeza mucociliar, reflexos de tosse e espirro, anatomia sinuosa
das vias áreas, filtração aerodinâmica (HAPPEL; BAGBY; NELSON, 2004; MASON;
NELSON, 2005; ZAAS; SCHWARTZ, 2005; COHN; REINERO, 2007) e células de
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resposta imune inata localizadas no trato respiratório (ZAAS; SCHWARTZ, 2005).
Fazem parte desta defesa imune células fagocíticas (macrófagos alveolares e
neutrófilos) e células imunes efetoras (células dendríticas e natural killer). Como não
são providos de especificidade para um determinado patógeno, essas células são
consideradas a primeira linha de defesa (HAPPEL; BAGBY; NELSON, 2004). Para
combater esses agentes, os mecanismos de defesa utilizados por essas células são
fagocitose e reações imunológicas (MASON; NELSON, 2005). No entanto, a
incapacidade desse sistema pode levar a progressão de agentes patogênicos em
número suficiente para estabelecer uma infecção (PILETTE et al., 2004; MASON;
NELSON, 2005).
A presença de agentes virais no trato respiratório é considerada um fator de
risco ligado a imunidade, já que há a destruição dos cílios das células cilíndricas
ciliadas, levando a diminuição da limpeza mucociliar e desarranjo das células basais
dos brônquios e bronquíolos. Essas alterações diminuem a resposta de defesa do
organismo predispondo a infecção, principalmente, bacteriana (PORTER et al., 1995).
No entanto, é o estresse um dos principais responsável pela diminuição da
imunidade do hospedeiro. Ele consiste na resposta do organismo a estímulos externos
e internos que ativará o eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal, produzindo cortisol em
excesso, afetando na modulação das respostas metabólicas, endócrinas e
imunológica. A liberação exagerada de cortisol reduz a produção de inúmeras
interleucinas, incluindo a interleucina-2, que possui a função de proliferação dos
linfócitos T e B, células natural killer e monócitos, desencadeando a supressão da
resposta imune de todo o organismo (BAUER, 2002). O estresse pode ser classificado
como físico ou emocional. O estresse físico consiste no manejo que altera o meio
interno do organismo, como deficiência nutricional, hipoglicemia e anoxia, e quando
há alteração física externa, como chuva, frio, calor. Os estressores considerados
emocionais são aqueles cujo o estímulo afeta os animais gerando medo, ansiedade
ou frustração, tais como mudança de manejador, de companheiros de baia e de
ambiente (ELOY, 2002).
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2.4.1.3 Manejo

Os fatores relacionados ao manejo do animal possuem alta contribuição para a
ocorrência

da

broncopneumonia

(DUNGWORTH,

1993;

SANTOS;

AHID;

SUASSUNA, 2006; PINHEIRO Jr et al., 2010; SILVA et al., 2011). O manejo incorreto
produz efeito estressante nos ovinos, diminuindo a imunidade, tornando-os mais
suscetíveis as infecções pulmonares (HILTON, 2014). O agrupamento de animais de
origens distintas, sem a realização da quarentena, aumenta a exposição a agentes
infecciosos, logo, o risco de surtos por broncopneumonia é maior (DUNGWORTH,
1993; SANTOS; ALFARO; FIGUEREDO, 2011), e há um agravante dessa situação
quando ocorre a superlotação (SILVA et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2015) e a não
separação de animais pela faixa etária (BINNS et al., 2002; GOUVEIA et al., 2009;
NÓBREGA Jr. et al., 2005).
A ingestão inadequada de colostro, levando a falha na transferência passiva de
imunidade, é outro erro de manejo muito frequente nas criações de ovinos (NOBREGA
Jr. et al., 2005). Khan et al. (2006) avaliaram os fatores de ricos de mortalidade em
cordeiros no Paquistão. Relataram índice de 55% de mortalidade relacionado a
broncopneumonia, e que essa doença estava associada a baixa concentração de
imunoglobulinas G sérica, devido ao mau colostramento e baixo peso ao nascer (<3
kg).
Dentre os diversos fatores que podem alterar a imunidade dos animais, o
transporte é um potencial estressor (TARRANT, 1990). O transporte de ovinos no
Brasil ainda é feito de forma precária pois, normalmente os veículos não são
adaptados para essa espécie, há uma grande densidade de animais no caminhão, as
estradas possuem condições inapropriadas, os transportadores não respeitam o
tempo de parada ideal para que esses animais possam descansar, comer e se hidratar
e a temperatura e umidade são elevadas no interior dos veículos, além do estresse
relacionado ao embarque e desembarque (SILVA et al., 2017). Como consequência a
esse manejo inapropriado dos ovinos há intensa perda de peso, queda da imunidade,
ocorrências de doenças, principalmente as respiratórias e contusões (JACOB et al.,
2006). No entanto, Fisher et al. (2010) demonstraram que ovinos adultos
transportados em boas condições, com tempo de parada adequado, não
comprometem o bem-estar do animal, mesmo em viagens que duram 48 horas.
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Outros erros de manejo que podem diminuir a imunidade dos ovinos, tornandoos susceptíveis a broncopneumonia por aumentar o estresse, são a desmama, cura
do umbigo, caudectomia e deficiência nutricional (KHAN et al., 2006; AHMED et al.,
2010; RAHAL et al., 2014).

2.4.2 Fatores de risco relacionado ao ambiente

2.4.2.1 Condições climáticas e atmosférica

As condições climáticas geralmente incluem o estado do ar atmosférico em
termos de temperatura, umidade, velocidade do vento, nuvens, precipitação e
erupções vulcânicas (SINGH et al., 2013). Qualquer mudança nesses fatores afeta
diretamente a fisiologia do animal, alterando a homeostase e outras funções
termorreguladoras e, por tanto, prejudica a sua saúde e a produtividade (TURKSON;
SUALISU, 2005; LACASTA et al., 2008). O clima também influência indiretamente a
saúde dos animais por diminuir o suprimento nutricional nas épocas de secas
(AHMED et al., 2010; RAHAL et al., 2014). Em geral, os ovinos são mais suscetíveis
a altas temperaturas e umidade do que as cabras (GIMENEZ, 2007), por isso, fatores
como chuva, umidade relativa do ar e temperatura predispõe a alta ocorrência de
broncopneumonia (OKOLI, 2003; WAFWA WSWG, 2012). Quando a umidade relativa
do ar aumenta e/ou há mudança de temperatura muito brusca, seja para calor ou frio,
o risco de estresse térmico é maior (HALE et al., 2010; TAKARO; KNOWLTON;
BALMES, 2013). Alguns autores já consideram esses dois fatores como as variáveis
mais importantes relacionadas a presença da doença pulmonar (YENER et al., 2009;
GALAPERO et al., 2016). O estresse térmico induzido por essas mudanças
atmosféricas irá reduzir a defesa imune natural destes animais, interferindo na
celularidade pulmonar (SILVA, 2013; MADENSPACHER et al., 2013), tornando-os
mais predispostos à broncopneumonia (LACASTA et al., 2008; MOHAMED;
ABDELSALAM, 2008; YTREHUS et al., 2008;)
O ambiente também desempenha um papel importante na sobrevivência e
modulação da virulência do agente infeccioso (MARTÍNEZ; BAQUERO, 2002;
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KUEHN; KESTY, 2005; JELSBAK et al., 2012). Alterações nas condições climáticas
de uma área geográfica sempre precedeu a uma explosão de doenças infecciosas.
Qualquer mudança na temperatura ambiental afeta o período de incubação, o ciclo de
vida e o período contagioso. Em temperaturas elevadas, o ciclo de vida do patógeno
geralmente é acelerado resultando em epidemias a um ritmo mais rápido. Em
temperaturas amenas, os agentes infecciosos desenvolvem dormência e o progresso
da epidemia é mais lento, levando a um declínio na incidência, bem como a gravidade
da doença (RAHAL et al., 2014). A umidade também está relacionada ao surto de
doenças respiratórias causadas por microrganismos como bactérias, fungos e
nematoides (MAIER; PEPPER; GERB, 2009; GALAPERO, et al., 2016). A influência
da chuva e da água corrente na dispersão de patógenos também é importante para
que ocorra surtos de doença respiratória (SAHOO et al., 2010).
Em países em desenvolvimento outra preocupação referente à saúde pulmonar
em todas as espécies é a poluição atmosférica devido à falta de tecnologia e
legislações ambientais (BRIGGS, 2003). Toxinas ambientas e produtos químicos
comerciais, como pesticidas, possuem partículas que persistem na atmosfera como
aerossóis, fibras, fumaça, névoas ou poeira. Como o pulmão é a interface entre o
corpo do animal e o ambiente, o ar poluído por essas substâncias se torna altamente
nocivos para os ovinos, mesmo aqueles que vivem em aprisco ou baias fechadas
(RAHAL et al., 2014).

2.4.2.2 Habitat

Outro fator ambiental que é importante na avaliação do impacto das condições
atmosférica sobre o bem-estar dos animais é a habitação em que estes moram. Os
ovinos que vivem em baias fechadas são menos propensos a serem afetados pelas
chuvas, exposição intensa ao sol e temperaturas extremas (RAHAL et al., 2014). No
entanto, quando esses habitats possuem má iluminação, baixa ventilação, sujidades
e superlotação há surtos graves de enfermidades respiratórias (LAGO et al., 2006;
LACASTA et al., 2008). A falta de circulação do ar também evita a disseminação da
carga microbiana e, portanto, facilita a inalação do patógeno (RAHAL et al., 2014).
Além disso, aumenta a concentração de irritantes tóxicos, como a amônia,

32

predispondo a broncopneumonia (CASWELL; WILLIAMS, 2007; LACASTA et al.,
2008; GALAPERO et al., 2016).

2.4.3 Fatores de risco relacionado ao agente infeccioso

Os fatores de riscos ligados ao microrganismo que podem determinar a
ocorrência da broncopneumonia em ovinos é a patogenicidade, capacidade do agente
etiológico de causar a doença em um hospedeiro suscetível (GUASTALLI, 2010); a
infectividade, habilidade do agente infeccioso de penetrar, se desenvolver e multiplicar
no hospedeiro, ocasionando a infecção (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM,
2010); a virulência, que é a competência do agente biológico produzir casos severos
ou fatais, ligado ao grau de patogenicidade (SIRCILI; TRABULSI, 2005); a dose
infectante, quantidade necessária do agente etiológico para que ocorra a infecção; o
poder invasivo, que indica a capacidade que o agente tem de difundir através dos
tecidos, órgão e sistemas anatomofisiológicos do hospedeiro (OPAS, 2010); e por fim,
a imunogenicidade, que é a habilidade que o bioagente tem para induzir imunidade
no hospedeiro (KONEMAN et al., 2001).
Além das características próprias de cada agente, a interação entre eles
também é um fator importante na ocorrência da enfermidade, seja feita por sinergismo
e mutualismo ou por competição. Essa interação determina o processo de colonização
da mucosa respiratória, tendo influência do hospedeiro (imunidade, idade, nutrição,
bem-estar) e do ambiente (condições climáticas, atmosféricas, manejo sanitário)
(BOSCH et al., 2013).

2.5

AGENTES INFECCIOSOS

Os principais agentes causadores de distúrbios respiratórios que podem levar
a broncopneumonia em pequenos ruminantes são de origem bacteriana, causada
principalmente por Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e micoplasmas, e
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virais (HOLMAN et al., 2015). No entanto, a enfermidade também pode estar
relacionada a infecções fúngicas, parasitárias, a agentes físicos e químicos. A
associação desses agentes pode levar ao agravamento do quadro clínico
(RADOSTITS et al., 2002).

2.5.1 Agentes bacterianos

2.5.1.1 Mannheimia haemolytica

Mannheimia (M.) haemolytica é considerada um dos principais agentes
causadores de broncopneumonia, também chamada de pneumonia atípica em
ruminantes domésticos (BELKNAP, 2005; YENER et al., 2009), sendo o agente
etiológico mais isolado em ovinos doentes nos países de clima temperado (VIANA et
al., 2007). Pertence à família Pasteurellaceae, ordem Pasteurellales, classe
Preteobacteria e gênero Mannheimia. É uma bactéria cocobacilo, gram-negativa,
anaeróbica facultativa (BOYCE et al., 2004; SONGER; POST, 2005; LO, 2010;
KONDGEN et al., 2011;) e quando realizado o teste de bioquímica apresenta
característica como fermentadora, imóvel, oxidase positiva e indol negativa (QUINN
et al., 2005). M. haemolytica contém 12 sorotipos que foram classificados pelas
características fenotípicas da cápsula polissacarídica que incluem A1, A2, A5 a A9,
A12, A14, A16 e A17 (ANGEN et al., 1999; KIRKAN; KAYA, 2005; GRIFFIN, 2010).
Dentre eles, o sorotipo A2 é a causa primaria de broncopneumonia em ovinos
(KIRKAN; KAYA, 2005), apesar de que um estudo realizado na Nigéria por Odugbo et
al. (2004) concluíram que, após inocular uma variedade de sorotipos da M.
haemolytica, os sorotipos A2, A7 e A9 eram altamente patogênicos para ovinos,
causando manifestações clínicas graves, com grau de lesão pulmonar elevado e alta
mortalidade.
Esta bactéria é frequentemente encontrada na microbiota das vias nasais de
ovinos saudáveis (RADOSTITS et al., 2002; VIANA et al., 2007), e em condições de
imunossupressão do hospedeiro, ocorre a multiplicação deste agente por todo o trato
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respiratório, causando a broncopneumonia (EWERS; LUBKE-BECKER; WIELER,
2006; VECHIATO, 2009; LOPEZ, 2013).
Os animais que possuem broncopneumonia causada por M. haemolytica
podem apresentar manifestações clínicas como tosse, apatia, dispneia, secreção
nasal bilateral, hiperemia das narinas, salivação excessiva e mucosas congestas
(SILVA, 2009).

A resposta inflamatória é mediada pelo endotélio vascular,

macrófagos, mastócitos, fibras nervosas, linfócitos e pneumócitos (ACKERMANN;
BROGDEN, 2000). Polissacarídeos capsulares, lipossacarídeos, adesinas e proteínas
externas da membrana são alguns dos determinantes de virulência que está bactéria
possui. No entanto, a leucotoxina, uma glicoproteína formadora de poros nas
membranas celulares, é a mais importante, pois determina a inflamação aguda e
lesões pulmonares características da broncopneumonia por M. haemolytica
(DASSANAYAKE;

MAHESWARAN;

SRIKUMARAN,

2007;

LO,

2010).

Essa

leucotoxina promove efeito citotóxico nos leucócitos, principalmente em neutrófilos,
dos ruminantes doméstico (ARAÚJO; COSTA; ECCO, 2009).
Em relação a histologia, nos brônquios e bronquíolos há infiltrado de neutrófilos
e exsudação de fibrina. Além disso, há extensas áreas de necrose e neutrófilos
degenerados ao redor, caracterizando uma broncopneumonia fribrinossupurativa
(VECHIATO, 2009; YENER, 2009). Leucócitos alongados, chamados de “grãos de
aveia”, no lúmen dos alvéolos e ao redor das áreas necróticas caracterizam uma
alteração típica de broncopneumonia por M. haemolytica (DUNGWORTH, 1993;
ARAÚJO; COSTA; ECCO, 2009).
Para determinar esta espécie pode ser realizada técnicas moleculares, como o
PCR, ou por meio de cultivo e identificação bioquímica (GAETA, 2016).

2.5.1.2 Pasteurella multocida

Das centenas de espécies bacterianas que fazem parte da microbiota normal
do trato respiratório inferior e superior, das cavidades bucais e nasais dos animais
(DEWHIRST et al., 2012; LOWE et al., 2012), as espécies de Pasteurella estão entre
os patógenos comensais e oportunistas mais prevalentes encontrados em todo o
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mundo (HARPER; BOYCE; ADLER, 2006; BOYCE et al., 2010; WILSON; HO, 2013).
Pasteurella (P.) multocida, um dos principais agentes das afecções
respiratórias em ruminantes, é um cocobacilo, gram-negativo, anaeróbico facultativo,
imóvel, uréase negativo, não hemolítico e indol positivo (PIJOAN, 2006), apesar de já
ter sido encontradas amostras não produtora de indol (VERA LIZARAZO et al., 2008).
Pertence ao gênero Pasteurella e família Pasteurellaceae, juntamente com os gêneros
Actinobacillus, Haemophilus, Lonepinella e Mannheimia (QUINN et al., 2005).
A caracterização da estrutura capsular e a composição de lipopolissacarídeos
classifica toda a espécie em cinco sorogrupos (A, B, C, D e E), sendo o sorogrupo B
e E isolados em bovinos e búfalos com septicemia hemorrágica e sorogrupo A mais
comumente encontrados em bovinos com doenças respiratórias (ADEREM;
ULEVITCH, 2000).
Em ovinos, a P. multocida é encontrada naturalmente nas vias nasais, e a
infecção ocorre por associação entre fatores predisponentes, tais como questões
climáticas, mudança de manejo e a interação com outras bactérias, como a M.
haemolytica ou após uma infecção viral (VIANA et al., 2007). Alguns sinais clínicos em
ovinos são hipertermia, diarreia, descarga nasal purulenta, apatia e dispneia
(MARULLI, 1999; GRIFFIN, 2010).
A prevalência dessa espécie é muito documentada principalmente na
bovinocultura onde a taxa de isolamento podem chegar a 60% em animais sadios
(DABO; TAYLOR; CONFER, 2008) e 82% em animais doentes (ANGEN et al., 2009).
Em ovinos, há estudo em diversos países sobre a prevalência da P. multocida
(ODUGBO et al., 2006; ALEMNEH; TEWODROS, 2016), diferentemente do Brasil,
que são escassos os dados sobre a prevalência desta bactéria em ovinos. Hancock
et al. (1991) relataram a presença da P. multocida em ovinos no Rio Grande do Sul,
já Gonçalves et al. (2011) observaram que a bactéria foi isolada em 10% dos ovinos,
e que houve a associação entre M. haemolytica e de P. multocida em 27,5% das
amostras colhidas em Botucatu, São Paulo.
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2.5.1.3 Micoplasmas

Os micoplasmas são bactérias caracterizadas por serem os menores
organismos celulares vivos (SONGER; POST, 2005; TORTORA; FUNKE; CASE,
2012; ICB, 2013). São, em sua maioria, anaeróbios facultativos, no entanto, algumas
espécies foram isoladas em condições de microaerofília entre 5 e 10% de CO 2
(QUINN et al., 2005). Pertencem à classe Mollicutes, ordem Mycoplasmatales e
família Mycoplasmataceae, e podem parasitar mamíferos, répteis, peixes, artrópodes
e plantas (RAZIN; HAYFLICK, 2010). Apresentam em sua estrutura ribossomos e
DNA circular dupla-fita, que são envolvidos apenas pela membrana trilaminar
constituída por colesterol, mesmo composto existente em células eucarióticas
(TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). Sua principal característica é a ausência da parede
celular (ROSENBUSCH, 1994; SONGER; POST, 2005) e, por ter um DNA pequeno,
possuem baixa capacidade de biossíntese, sendo imprescindível um contato íntimo
entre a bactéria e a célula do hospedeiro para que consiga os nutrientes necessário
para multiplicação e crescimento (MAUNSELL; DONOVAN, 2009).
Para a realização do diagnóstico é utilizado técnicas como isolamento
bacteriano, identificação bioquímica, sorológica e molecular. Os meios de cultura mais
utilizados são Hayflick e o SP-4, sendo necessário ser ricos em nutrientes (RAZIN;
HAYFLICK, 2010). Dentro do gênero Mycoplasma há as espécies fermentadoras e
não fermentadoras. A diferenciação delas pode ser realizada em meios sólidos e
líquidos que possuem o indicador de pH como o Vermelho de Fenol. As fermentadoras
produzem ácidos a partir da fermentação da glicose, levando a diminuição do pH. Já
as não fermentadoras alcalinizam o meio, pois obtém ATP pela via arginina-deidrolase
(RAZIN, 2010). No meio sólido, o crescimento dos micoplasmas formam colônias de
aspecto característico de “ovo frito” com menos de 1mm de diâmetro (HAKALA;
HOLLAND; HOROSZEWICZ, 1963; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012; ICB, 2013). Em
meio líquido, o crescimento destas bactérias não turva o meio, havendo somente
alteração de pH (RAZIN; DAVID YOGEV, 1998).
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Figura 3 - Mycoplasma bovis incubada em meio sólido por 3 dias. Aparência de "ovo frito"

Fonte: (http://www.mycoplasma-exp.com/speccultured.html)

Como meio de defesa os micoplasmas realizam evasão imunológica por
apresentar antígenos de superfície celular heterogêneos, capazes de gerar variação
antigênicas (VAN DER WOUDE; BAUMLER, 2004). Além disso, podem induzir a
apoptose (PADDENBERG et al., 1996) ou podem gerar danos celulares por meio da
ação de espécies reativas de oxigênio produzidas e liberadas por eles (RAZIN; DAVID
YOGEV, 1998).
As infecções por micoplasmas em pequenos ruminantes resultam em perdas
significativas, já que em alguns casos a morbidade e mortalidade podem atingir 100%
do rebanho. As principais espécies causadoras de enfermidades são Mycoplasma
(M.) agalactiae, M. capricolum, M. ceratoconjuntivae, M. mycoides subsp. capri,
causando agalaxia contagiosa, poliartrites, ceratoconjuntivites, pleuropneumonia
contagiosa, entre outras. As espécies mais comumente encontradas em ovinos com
doença respiratória são M. agalactiae, M. mycoides supbsp. capri; M. bovis e M.
ovipneumoniae (DAMASSA; WAKENELL; BROOKS, 1992; GUTIERREZ et al., 1999).
As espécies de micoplasmas podem localizar-se no trato respiratório de
ruminantes saudáveis sem que haja alteração no sistema respiratório (AYLING;
NICHOLAS, 2007; KUMAR et al., 2011; BOCKLISCH et al., 1987). Porém, a
micoplasmose já é considerada um problema comum em ovelhas, causando grandes
perdas econômicas (KUMAR et al., 2012). A pneumonia causada por micoplasma
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também é conhecida como pneumonia enzoótica, pneumonia crônica não-progressiva
e pneumonia atípica (BELKNAP, 2005). A doença é caracterizada por tosse crônica,
dispneia e por redução na produtividade. Se estiver associada a infecção por M.
haemolytica, pode apresentar secreção nasal bilateral mucopurulenta, febre e apatia.
No entanto, a pneumonia atípica possui alta taxa de morbidade e baixa taxa de
mortalidade (BELKNAP, 2005; HENDERSON, 2010).
M. agalactiae é uma das espécies mais importantes para a produção de
pequenos ruminantes por ser o principal agente responsável pela agalaxia contagiosa,
enfermidade caracterizada pelo alto prejuízo econômico (CORRALES et al., 2007).
Este micoplasmas caracteriza-se por acometer a tríade: glândulas mamárias,
articulações e sistema ocular. Em casos mais avançados pode acometer o trato
respiratório. As manifestações clínicas mais frequentes são agalaxia, mastite,
ceratoconjuntivites, poliartrites, hipertermia, apatia, anorexia, dispneia, corrimento
nasal seroso (NICHOLAS; AYLIN; LORIA, 2008; KUMAR et al., 2014; SANTOS et al.,
2015). Nos cordeiros pode ocorrer morte rápida sem desenvolvimento de
manifestação clínica desempenhando um papel na manutenção e disseminação da
infecção. Esses microrganismos podem sobreviver em estado latente no solo por
várias semanas tanto em ambientes externos na região do pasto quanto internos
como baias e locais aonde os animais dormem (AITKEN, 2008).
A via de infecção da M. agalactiae é por contato direto com secreções
infectadas como as oculares, nasais, genitais, leite e urina (KUMAR et al., 2013). Além
dessas vias, já foi descrito que a ingestão de colostro é uma potencial fonte de
infecção para filhotes, resultando em poliartrites e as demais manifestações clínicas
comum da agalaxia contagiosa (SILVA et al., 2014).
M. mycoides subsp. capri (Mmc) pertence ao “mycoides cluster”, grupo que
contém espécies patógenas de ruminantes com propriedades bioquímicas e
sorológicas comuns entre si (MANSO-SILVÁN et al., 2009). Fazem parte deste grupo
o M. mycoides supbsp. capricolum, M. leachii e M. capripneumoniae (FISHER et al.,
2012). Essas espécies causam reações cruzadas nos diagnósticos convencionais
(OIE, 2014).
São poucos trabalhos que descrevem a prevalência do M. mycoides subsp.
capri em bovinos pelo mundo (MATUA-ALUMIRA et al., 2006; CETINKAYA et al.,
2013; ALEMAYEHU; LETA; HAILY, 2016). Em ovinos relatos de enfermidades
respiratórias ocasionados por Mmc são quase inexistentes (DE LA FE et al., 2007).
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Devido ao seu alto grau de virulência o Mmc está diretamente associado com doenças
respiratórias e alta mortalidade em pequenos ruminantes. Registros de surto de
mortalidade elevada por micoplasmose respiratória foram observados quando M.
mycoides subsp. capri foi associado a outras espécies como M. capricolum subsp.
capripneumoniae (HERNANDEZ et al., 2006). As manifestações clínicas são
semelhantes a agalaxia contagiosa, podendo ter secreção nasal abundante, febre,
prostração, dispneia e baixa produção de leite (ADEHAN et al., 2006).
M. bovis pertence as espécies de micoplasmas que estão na microbiota de
ruminantes domésticos saudáveis (BOCKLISCH et al., 1987; KUMAR; VERMA;
RAHAL, 2011) que disseminam este agente por meio de secreção nasal, durante
meses ou anos (TER LAAK; WENTINK; ZIMMER, 1992). Kumar, Verma e Rahal
(2011) avaliaram dois rebanhos ovinos na Índia que apresentavam respiração anormal
(respiração esternal e abdominal, dispneia), tosse, secreção nasal, anorexia, paresia
e morte. Este trabalho foi o primeiro a isolamento de M. bovis em ovinos com afecções
respiratórias, levando a alta taxa de morbidade e mortalidade. A alta virulência desta
espécie pode estar relacionada com a capacidade que o agente tem de neutralizar a
ação de neutrófilos, prejudicando a imunidade inata do organismo afetado
(GONDAIRA et al., 2017). Além disso, M. bovis possui alta resistência sob algumas
condições ambientais (NAGATOMO et al., 2001), portanto, tratadores, utensílios,
maquinários e até mesmo vestimentas dos proprietários desempenham um papel
importante na disseminação deste agente. Por isso, a identificação e o tratamento
correto são de suma importância (KUMAR et al., 2012).

2.5.2 Agentes virais

2.5.2.1 Parainfluenza Tipo 3

As pneumonias bacterianas normalmente são secundárias a infecção viral
(SHAHRIAR et al., 2002). Há estudos que mostram que o vírus Parainfluenza Tipo 3
(PI-3) (BRYSON et al., 1983; SLAUSON et al., 1987; BROWN; ANANABA, 1988) e o
Vírus Sincicial Respiratório Bovino e Ovino (AL-DARRAJI et al., 1982; CASTLEMAN
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et al., 1985) reduzem os mecanismos de proteção pulmonar por destruir as células
epiteliais, por diminuir a limpeza mucociliar (BRYSON et al., 1983; CASTLEMAN et
al., 1985; WILLOUGHBY et al., 1992) e reduzir o número e a função de neutrófilos e
macrófagos (BROWN; ANANABA, 1988; RICHARDS; RENSHAW, 1989; SLOCOMBE
et al., 1990).
O vírus da PI-3 é o maior agente causador de doença respiratórias virais em
ovinos, sendo o mais frequentemente isolado (MARTIN, 1996; SHARP; NETTLETON,
2007; GAFER; HUSSEIN; REDA, 2009) e é o agente mais importante para que haja
a infecção secundária por Pasteurella sp. (PUGH, 2005). Pertence à família
Paramyxoviridae e gênero Paramyxovirus (ICTV, 2014), tento 4 subtipos do 1 ao 4
(EASTON; DOMACHOWSKE; ROSENBERG et al., 2004). É um vírus envelopado que
apresenta genoma composto por RNA fita simples não segmentada, que codifica sete
tipos de proteínas. As duas principais glicoproteínas estão presentes no envelope e
são hemaglutinina e neuraminidase, responsáveis pela hemólise e pela penetração
nas células do hospedeiro, respectivamente. Estas duas glicoproteínas compreendem
15% do vírus e são necessárias para a estimulação da imunidade do hospedeiro
(LYON et al., 1997; ELLIS, 2010). Apesar do sorotipo da PI-3 ovino ser distinto das
cepas bovinas e humanas, foi verificada a ocorrência de infecção cruzada entre as
linhagens de PI-3 ovino em bovinos, assim como ovinos sendo infectado pela PI-3
bovino, indicando que são antigenicamente relacionados (STEVENSON; HORE,
1970; WOOD; MANSFIELD; HEITZMAN, 1975).
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Figura 4 - Componentes estruturais interno e externo da partícula viral do Parainfluenza
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O vírus PI-3 está associado a doença respiratória em ovinos (ACKERMANN;
BRODGEN, 2000). A maioria das infecções são inaparentes ou leves, mas os surtos
de doenças agudas associadas à presença de vírus PI-3 foram registrados, mostrando
que há uma alta morbidade. Os animais infectados normalmente não apresentam
febre, podem tossir com frequência, ter taquipneia, apatia, anorexia e secreção nasal
abundante e, às vezes, ocular (SHARP; NETTLETON, 2007). Histologicamente, as
alterações

são

compatíveis

com

pneumonia

intersticial

aguda

difusa

e

broncopneumonia secundária, caracterizada por espessamento do septo alveolar,
hiperplasia epitelial severa, infiltrados alveolares de macrófagos e neutrófilos (SHARP;
NETTLETON, 2007). Estas lesões se resolvem bastante rapidamente, embora a
pneumonia intersticial residual e epitelização alveolar focal possa persistir por pelo
menos 28 dias. A resolução desses danos pulmonares estará completa após 75 dias
do início da infecção (SHARP; NETTLETON, 2007).
As infecções por vírus da PI-3 em ovelhas ocorrem globalmente. Há vários
trabalhos que relatam a presença de anticorpos contra PI-3 em ovelhas pneumônicas
e saudáveis (DAVIES et al., 1983; LEHMKUHL et al., 1985; FENNER et al., 1996; DAL
PIZZOL et al., 1989; CABELLO; RIVERA, 2006; RUSENOVA, 2009; GONÇALVES et
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al., 2011; CONTRERAS-LUNA et al., 2017). A maioria dos cordeiros adquire
anticorpos colostrais contra o vírus PI-3 e raramente desenvolve a infecção enquanto
estes estão presentes. No entanto, a concentração de anticorpos diminui rapidamente,
tornando os cordeiros suscetíveis a infecção por PI-3, desta forma, a maioria dos
ovinos se infectam nos primeiros 12 meses de vida, embora haja relato de surto em
ovelhas adultas de até 5 anos de idade (SHARP; NETTLETON, 2007).
O principal meio de transmissão da doença é por aerossóis e contato direto
com secreções oculares e nasais de animais infectados (HALL, 2001), onde haverá
inalação da partícula viral. Esse vírus possui tropismo pelas células traqueais,
bronquiolares, pneumócitos tipo I e II e células ciliadas brônquicas por apresentarem
alta concentração de ácido siálico (substrato para a atividade da neuraminidase)
(ELLIS, 2010). São nessas células que acontecem a replicação viral e, como
consequência, há perda de cílios, descamação de células superficiais, diminuição da
camada epitelial e formação de sincícios. Essas alterações aumentam a probabilidade
de infecções secundárias bacterianas (CAMPBELL et al., 1969).
A infecção do vírus PI-3 pode ser confirmada pelo isolamento do vírus em
esfregaços ou aspirados retirados do trato respiratório superior e inferior. A reação em
cadeia da polimerase reversa também pode ser usada para demonstrar a presença
do vírus (LYON et al., 1997; GRUBOR et al., 2004). Além disso, há testes indiretos
que podem ser realizados como virusneutralização, ensaio imunoenzimático (ELISA)
e teste de inibição da hemaglutinação (FLORES, 2007).

2.5.2.2 Lentivírus de Pequenos Ruminantes

O lentivírus de pequenos ruminantes (LVPR) é uma das enfermidades mais
importantes da ovinocultura e está presenta na lista de enfermidades da OIE (World
Organisation for Animal Health). É uma doença cosmopolita, sendo motivo para
restrição no comércio internacional de produtos oriundo desta atividade (MEKONNEN;
SIKRAK; CHACKA, 2010; GIANGASPERO et al., 2011). A primeira descrição do
LVPR em ovinos ocorreu em 1953 na Islândia, após a importação de Karakul da
Alemanha (PRITCHARD; McCONNELL, 2007). Esses animais eram aparentemente
saudáveis e após dois anos várias enfermidades nunca antes vista na região
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começaram a aparecer. As manifestações clínicas mais aparentes eram paralisia,
ataxia e comprometimento pulmonar. Houve uma alta taxa de mortalidade, levando a
perdas econômicas inestimáveis e a um abate sanitário em larga escala afim de
controlar a incidência da doença (STRAUB, 2004).
As manifestações clínicas deram origem ao nome da doença. Para a
enfermidade com quadro respiratório foi dado o termo de “maedi”, tendo seu
significado “dispneia”. Estes animais apresentavam uma pneumonia intersticial
progressiva crônica. No entanto, havia ovinos que desenvolviam ataxia e para essa
doença foi dado o nome de ‘visna’, que significa “desorientação”. A característica da
Visna era a presença de leucoencefalomielite (CHRISTODOULOPOULOS, 2005;
PRITCHARD; MCCONNELL, 2007).
Thormar (1965) descobriu que os vírus causadores das duas formas clínicas
eram semelhantes em sua estrutura física, química e biológicas. Posteriormente, com
a ajuda de estudos comparativos, foi verificado que tanto a Maedi quanto a Visna eram
causadas pelo mesmo vírus, dando origem a denominação Maedi-Visna (MV)
(THORMAR; HELGADOTTIR, 1965).
O LVRP do grupo A, conhecido como Maedi-Visna, também chamado por
Pneumonia Progressiva Ovina ou Pneumonia Intersticial Linfoide, é uma doença
multissistêmica causada pelo lentivírus ovinos (OvLV), um vírus não-oncogênico, da
família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae, gênero Lentivirus, grupo Lentivírus
de Pequenos Ruminantes (LVPR) (PRITCHARD; MCCONNELL, 2007; LOPEZ, 2013),
que se relaciona antigenicamente com o vírus da Artrite-Encefalite Caprina (CAEV),
também pertencente ao grupo LVPR (CALLADO et al., 2001; ARAÚJO et al., 2004;
de ANDRÉS et al., 2005; RACHID et al., 2013).
A Islândia é o único país que erradicou a MV. Esta doença está generalizada
por todos os países produtores de ovino, com exceção da Austrália, Nova Zelândia e
Finlândia (PRITCHARD; MCCONNELL, 2007). Vários estudos já demonstraram a
disseminação dos LVPR pelos estados brasileiros (PINHEIRO et al., 2005;
MARTINEZ et al., 2010; SOUZA et al., 2012). A primeira descrição de LVPR ocorreu
no Rio Grande do Sul, na espécie caprina (MOOJEN et al., 1986) e ovina
(RAVAZZOLO et al., 1995) por meio de testes sorológicos. A presença do vírus foi
confirmada pelo isolamento viral caprino (HÖTZEL et al., 1993) e ovino (MILCZEWSKI
et al., 1997).
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Os LVPR são partículas esféricas, envelopadas de 80 a 100ηm de diâmetro
(CLEMENTS; ZINK, 1996), possuem duas moléculas de RNA de fita simples idênticas,
não complementares e que estão inseridas em um núcleo cônico e denso, além disso
há uma molécula de transcriptase reversa dependente de magnésio e proteínas do
nucleocapsídeo (GONDA et al., 1986). O RNA, por meio da transcriptase reversa,
forma o DNA proviral, que integra ao genoma da célula hospedeira, sendo
denominado de provírus (NARAYAN et al., 1997). Também faz parte da sua estrutura
hidratos de carbono (ácido siálico) que ficam na superfície gerando a ação de fuga do
sistema de defesa (HUSO; NARAYAN; HARTE, 1988). Outra estrutura presente é a
matriz, situada entre o capsídeo e o envelope (PEPIN et al., 1998).

Figura 5 - Representação esquemáticas das estruturas internas e externas do Lentivírus

Figura 5 - Representação esquemáticas das estruturas internas e externas do Lentivírus
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As características estruturais e de multiplicação conferem aos lentivírus
persistência da infecção em seus hospedeiros. Ao se integrar ao genoma celular (DNA
proviral), o vírus se protege, escapando dos mecanismos de defesa do hospedeiro,
preservando seu genoma. Os vírus possuem tropismo por células da linhagem
monocítica-fagocitária, isso significa que os LVPR se multiplicam nas células do
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sistema imunológico, sendo assim, o hospedeiro não consegue desenvolver resposta
imunológica (NARAYAN et al., 1997; CALLADO et al., 1999). Além disso, os LVRP,
devido à restrição da expressão viral, não produzem partículas virais, o que permite
que as células infectadas pelo vírus escapem da resposta imunológica (CHEEVERS
et al., 1993). Por fim, o ácido siálico, presente na estrutura do vírus, confere resistência
à degradação do vírus por enzimas proteolíticas e pela neutralização por anticorpo,
facilitando a entrada no hospedeiro e a persistência da infecção (HUSO; NARAYAN;
HART, 1988).
Apesar de todos esses fatores de proteção, os LVPR são sensíveis às
condições ambientais, sendo inativado a 56ºC, e em virtude da frágil estrutura do seu
envelope lipoprotéico, é inativado facilmente por fenóis, detergentes, formalina e
hipoclorito de sódio (SILVA; LIMA, 2007).
A transmissão do LVPR pode ser horizontal, quando ocorre inalação de
exsudatos respiratórios contendo vírus ou células infectadas (ZINK; JOHNSON,
1994), ou quando há ingestão do leite e/ou colostro de ovelhas infectadas (LARA,
2002). A transmissão vertical também ocorre entre a mãe e o cordeiro pela via
trasplacentária ou intrauterina (LÓPEZ; RODRÍGUES; PÉREZ, 2012) e, há estudos
que indicam a transmissão do vírus para a prole e para mães por meio do sêmen
infectado (PAULA et al., 2009; HASEGAWA et al., 2017).
A infecção por LVPR normalmente é inaparente, tendo uma evolução crônica
com agravamento progressivo das lesões. Clinicamente a LVPR tem sido classificada
em quatro formas: nervosa, articular, pulmonar e mamária (ARAÚJO et al., 2004;
PRITCHARD; MCCONNELL, 2007). O tipo de manifestação clínica irá depender do
tropismo celular da estirpe do vírus infectante (BRODIE et al.,1998) e por fatores que
interfiram no desenvolvimento da doença, como a raça, idade e tipo de manejo do
rebanho (DE LA ARENA, 2011).
Ovinos infectados por LVPR quase sempre manifestam alterações clínicas
após períodos de estresse e apesar de acometer animais de todas as idades, as
manifestações são mais observadas nos ovinos mais velhos, geralmente com idade
entre três a quatro anos (QUINN et al., 2005). A manifestação mais comum da
infecção por lentivírus é a pulmonar. Primeiramente, os animais apresentam
emagrecimento progressivo, dispneia, secreção nasal e tosse. Com a evolução da
doença, observa-se crepitação grossa à auscultação (CHRISTODOUOPOULOS,
2005), respiração com a boca aberta, dilatação das narinas, expiração forçada e
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agravamento da tosse. Quando há infecção bacteriana secundária, pode ocorrer
anorexia e hipertermia. Nesses quadros, também pode ocorrer artrite não supurativa
crônica, mastite, vasculite e encefalite (CALLADO; CASTRO; TEIXEIRA, 2001;
BELKNAP, 2005). Na necropsia, observa-se aderências pleurais e impressões das
costelas na superfície pleural por expansão dos pulmões. Os pulmões ainda possuem
aspecto pálido e pesado, sendo firmes a palpação e os linfonodos traqueobrônquicos
podem se apresentar aumentados (MARTIN, 1996; RADOSTITS et al., 2002;
MCGAVIN; ZACHARY, 2009). Histologicamente é observado pneumonia intersticial,
caracterizada por hiperplasia do tecido linfoide associado aos brônquios e
espessamento das paredes alveolares e do tecido intersticial peribronquial pela
infiltração de linfócitos T (CALLADO et al., 2001; BELKNAP, 2005). Fevereiro e Barros
(2004), descreveram lesões de broncopneumonia purulenta e hiperplasia de folículos
linfoides periobônquicos em um ovino soropositivo para LVPR.
A forma artrítica da lentivirose acomete principalmente as articulações
carpianas em animais adultos, normalmente aparece como complicação da forma
respiratória, sendo frequente em ovinos (OLIVER et al., 1981). Observa-se
claudicação e edema uni ou bilateral das articulações (CALLADO et al., 2001;
MOOJEN, 2001).
A forma mamária já é mais frequente e caracteriza-se pelo endurecimento da
mama e leite de aspecto normal (OLIVER et al., 1981). Há hipertrofia persistente dos
linfonodos retromamários e, histologicamente, há mamite intersticial com presença de
nódulos linfoides (PEREIRA, 1995; MENZIES; RAMANOON, 2001). A forma nervosa
em ovinos também é consequência da forma respiratória. As manifestações clínicas
iniciais mais frequentes são paralisia atáxica, incoordenação, nistagmo e andar
circulante. No entanto, pode evoluir para quadro de paraplegia ou paralisia total e,
posteriormente, a óbito (RAMÍREZ et al., 2012).
Outras alterações encontradas em animais soropositivos são proliferação de
células linfoides no baço e linfonodo, infiltrações de mononucleares do endométrio e
alterações inflamatórias nos rins (CALLADO et al., 2001; ARAÚJO et al., 2004).
Para que não ocorra a disseminação da doença por todo o rebanho, é
necessárias medidas preventivas como quarentena dos animais recém-chegados na
propriedade, descartes ou isolamento dos animais positivos para LVPR e separar os
cordeiros ao nascimento, impedindo a ingestão do colostro ou leite contaminando
(DANTAS, 2011).
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2.5.2.3 Vírus Sincicial Respiratório Bovino

O Vírus Sincicial Respiratório (RSV), pertencente do gênero Pneumovírus, da
família Paramyxoviridae, leva a perdas econômicas significativas por causar infecções
no sistema respiratório em bovinos e ovelhas (SHARP; NETTLETON, 2007). Os RSV
em ruminantes foram definidos como RSV bovino (BRSV), RSV ovino e RSV caprino.
Existe uma conexão antigênica e estrutural relatada entre todos os RSV,
principalmente entre o RSV bovino e RSV caprino (LEHMKUHL; SMITH; CUTLIP,
1980; ALANSARI; POTGIETER, 1994; BUNT et al., 2005). E estudos já indicam que
todos os RSV podem causar infecção interespécies (DUNCAN; POTGIETER, 1993;
VAN DER POEL et al., 1995).
O RSV é um RNA vírus de fita simples negativa, não segmentado e envelopado
(COLLINS; FEARNS; GRAHAM, 2013). Há duas proteínas importantes para que
ocorra a infeção, são elas as proteínas F e G. A proteína F permite a fusão, penetração
do vírus nas células hospedeiras e formando sincícios que permitem a propagação
viral. A proteína G faz com que o vírus adere à membrana celular do hospedeiro,
semelhante ao que as proteínas hemaglutinina-neuraminidase faz nas infecções pelo
vírus PI-3 (GERSHWIN, 2007).

Figura 6 - Representação esquemática das estruturas internas e externas do Vírus Sincicial
Respiratório
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Vários estudos relatam a prevalência de BRSV em ovinos (GONÇALVES et al.,
2011; MARCONDES et al., 2011). No México houve de 47% a 64% de ovinos
soroprevalentes para BRSV (CONTRERAS-LUNA et al., 2017). No Peru 49,3% dos
ovinos apresentavam anticorpos contra RSV (CABELLO; RIVERA, 2006). Estes
dados refletem a susceptibilidade de ovinos e à infecção por BRSV devido a uma
exposição a fatores predisponentes como condições climáticas, manejo inadequado
e estresse (TRIGO, 1987; CONTRERAS-LUNA et al., 2017).
O RSV possui tropismo pelo tecido respiratório (LEHMKUHL et al., 1985; VAN
DER POEL et al., 1994) e após a penetração nas vias respiratórias o RSV replica-se
nas células epiteliais das mucosas nasais, faringe, traqueia e nos pneumócitos tipo II,
não causando efeito citopatogênico. No entanto, há uma intensa resposta imune do
tipo Th2 que irá responder a proteína F do agente viral. Essa resposta imunológica
produz IL4 e IL-10 em abundância, fazendo com que haja maior produção de
anticorpos tipo IgE, estimulando o recrutamento de eosinófilos no parênquima
pulmonar, isso explica o quadro de bronquiolite nos animais infectados por RSV
(SPILKI; ARNS, 2008).
Apesar de ter maior seriedade para saúde bovina, acreditasse que a
importância do RSV nos ovinos é como patógeno que predispõe à broncopneumonia
bacteriana secundária (BELKNAP, 2005). A transmissão do vírus ocorre por meios de
aerossóis e contato direto com secreções nasais de animais infectados, água e
alimentos contaminados (HALL, 2001). As manifestações clínicas incluem anorexia,
conjuntivite, tosse, febre, corrimento nasal seroso, aumento da frequência respiratória
e cardíaca. A auscultação pode revelar aumento da intensidade dos ruídos bronquiais
e possíveis crepitações (MARTIN, 1996; BELKNAP, 2005; CASWELL; WILLIAMS,
2007; GONÇALVES, 2009). Manifestações mais severas eram observadas quando
ocorria infecção bacteriana secundária por M. haemolytica (BELKNAP; CISZEWSKI;
BAKER, 1995).
Na necropsia, os achados macroscópicos correspondem a exsudato
mucopurulento no lúmen dos brônquios e bronquíolos e enfisema pulmonar.
Histologicamente pode ser observado bronquite, bronquiolite, espessamento do septo
alveolar com infiltração de células mononucleares, hiperplasia linfoide, hiperplasia nas
células epiteliais dos brônquios e bronquíolos, órgãos de inclusão acidófilos no epitélio
dos brônquios e bronquíolos e células sincicial (MASOT et al., 1993; GULBAHAR;
CABALAR; ERTURK, 2002).
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O diagnóstico é baseado na detecção de antígenos virais ou na detecção de
anticorpo contra o RSV. Técnicas como a imunofluorescência pode ser utilizada para
encontrar antígenos virais em amostras pulmonares. O isolamento também pode ser
realizado, porém, é muito trabalhoso devido à labilidade viral. ELISA e
virusneutralização são métodos sorológicos amplamente utilizado para a análise de
anticorpos contra RSV. Por fim, a PCR também pode ser utilizada como alternativa
para o diagnóstico (ARNS et al., 2007).

2.5.2.4 Herpesvírus Bovino Tipo 1

Os herpesvírus são agentes virais muito antigos e vêm co-evoluindo com os
seus hospedeiros durante quase um bilhão de ano, sendo extremamente adaptáveis
a eles. Devido as semelhanças observadas na estrutura de diferentes herpesvírus,
cientistas sugerem que eles tenham surgido de um mesmo ancestral comum. Estudos
genéticos indicam que esses vírus evoluíram paralelamente aos seus hospedeiros,
esse fato explica o alto nível de adaptação entre eles e seus hospedeiros naturais
(FLORES, 2007). Os herpesvírus possuem baixa patogenicidade em seus
hospedeiros naturais, porém, pode causar doença grave e até morte quando infectam
outros hospedeiros (ROIZMAN; PELLETT, 2013; DAVISON, 2002).
Herpesvírus Bovino Tipo 1 (BoHV-1) pertence à família Herpesviridae,
subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus, possuindo dois subtipos, o
BoHV-1.1 e o BoHV-1 (D’ARCE et al., 2002; ICTV, 2015). BoHV-1 em bovinos é
responsável pelas enfermidades rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) (OIE, 2010),
balanopostite pustular infecciosa (IPB) e vulvovaginite pustular infecciosa (IPV),
podendo causar reabsorção embrionária, infertilidade temporária, nascimento de
bezerros fracos e infecção multissistêmica fatal em neonatos (VIEIRA et al., 1993;
KAHRS, 2001). Em raros casos, pode estar associado a casos de encefalites (ROELS
et al., 2000; SILVA et al., 2007).
BoHV-1 são vírus medindo entre 70 a 110nm de diâmetro, constituído por um
núcleo composto por um genoma DNA linear de fita dupla que está localizado dentro
de um capsídeo icosaedro, formando um nucleocapsídeo. Esta estrutura está contida
dentro de um material amorfo denominado tegumento e que possui várias proteínas
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virais, e é envolvido por um envelope formado por uma bicamada lipídica onde há as
glicoproteínas virais de superfície (ROIZMAN; PELLETT, 2013).
As glicoproteínas dos herpesvírus são responsáveis pela interação vírus-célula,
sendo essenciais para o reconhecimento, fusão das membranas viral e celular,
penetração do material viral no citoplasma, maturação, liberação do vírus e
disseminação célula a célula. Além disso, são importantes alvos para anticorpos
neutralizantes (TIKOO; CAMPOS; BABIUK, 1995; KOPPERS-LALIC et al., 2001;
THIRY et al., 2006).

Figura 7 - Esquema e microscopia eletrônica de um Alphaherpesvirus mostrando sua organização
genômica e morfologia, com seus principais componentes indicados

Figura 9 - Esquema e microscopia eletrônica de um vírion de um Alphaherpesvirus mostrando sua
organização genômica e morfologia, com seus principais componentes indicados

Figura 10 - Esquema e microscopia eletrônica de um vírion de um Alphaherpesvirus mostrando sua
organização genômica e morfologia, com seus principais componentes indicados

Figura 11 - Esquema e microscopia eletrônica de um vírion de um Alphaherpesvirus mostrando sua
Fonte: (HIRY
al., 2006)
organização genômica e morfologia,
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A glicoproteína transmembrana gC está inserida no envelope viral e é expressa
também na membrana plasmática das células infectadas (CHOWDHURY, 1997). Ele
é importante na indução de anticorpos neutralizantes e na adsorção do vírus a célula
hospedeira (DELHON et al., 2003).
A subfamília Alphaherpesvirinae possui um ciclo replicativo curto, por isso sua
disseminação em cultivo celular é rápida e é capaz de destruir as células infectadas.
No entanto, sua principal característica é a capacidade de estabelecer infecção latente
principalmente em gânglios sensoriais (ROIZMAN; PELLETT, 2013). A latência
possibilita a permanência do vírus no hospedeiro sem a sua multiplicação (JONES,
2003),

assim,

os

animais

se

tornam

portadores

inaparentes,

eliminando

esporadicamente o vírus no ambiente, contribuindo com a disseminação no rebanho
(ROCK, 1994; MÉDICI; ALFIERI; ALFIERI, 2000). Em situação de estresse, como
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transporte, parto, enfermidades concomitantes, há a reativação da infecção e
transmissão do vírus (ACKERMANN; WYLER, 1984).
A transmissão deste agente entre os animais ocorre, principalmente, por
contato direto ou indireto de secreções nasais, oculares, genitais contaminadas. Além
disso, pode ocorrer por meio da monta natural ou pela inseminação artificial se o
sêmen possuir o vírus (KAHRS, 2001; FRANCO; ROEHE, 2007).
Apesar de ser mais descrito em bovinos, outras espécies podem se infectar
natural ou experimentalmente, como é o caso dos ovinos. Trueblood, Swift e
McHolland-Raymond (1978) isolaram o BoHV-1 da traqueia de um ovino que possui
manifestações clínicas respiratórias. Outros isolamentos de BoHV-1 em ovinos foram
descritos por Shankar e Yadav (1987) e Clark et al. (1993). A detecção de anticorpos
contra BoHV-1 e manifestações clínicas respiratórias e oculares também foram
descritas em pequenos ruminantes (TOLARI; WHITE; NIXON, 1990; ROSADIO;
RIVERA; MANCHEGO, 1993; SIX et al., 2001; MOLLEMA et al., 2005), incluindo os
ovinos (MAIGA; SARR, 1992; SURESH; SURIBABU, 1993; TIWARI et al., 2016).
Esses trabalhos sugerem que o bovino não é o único hospedeiro suscetível ao BoHV1 e, que outros ruminantes podem participar na disseminação deste agente,
desempenhando um papel importante na epidemiologia da doença (SILVA et al.,
1998).
O diagnóstico pode ser realizado por meio de isolamento viral, detecção do
antígeno e detecção do ácido nucleico. Além disso, testes sorológicos para identificar
anticorpo contra BoHV-1 também podem ser utilizados, tais como ELISA e
virusneutralização (KAHRS, 2001).

2.5.2.5 Vírus da Diarreia Viral Bovina

O Vírus da Diarreia Viral Bovina (VDVB) pertence à família Flaviviridae, gênero
Pestivírus. Dentro deste grupo há mais outros dois vírus que são antigenicamente
relacionados: o vírus da Peste Suína Clássica e o vírus da Doença da Fronteira (ou
“Border Disease”) dos ovinos. As características desse grupo são ser esféricos,
composto por genoma viral de RNA de fita simples, não segmentado, de polaridade
positiva, dentro de um capsídeo icosaedro e um envelope lipídico (RADOSTITS et al.,
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2002; RADOSTITS et al., 2007). As proteínas não-estruturais do genoma do VDVB
realizam o processo de replicação viral. No entanto, as proteínas estruturais C, Erns,
E1 e E2 participam do revestimento protetor do RNA viral e permitem a adsorção,
penetração e saída das partículas virais das células hospedeiras (DONIS, 1995).
Como são semelhantes pode ocorrer a infecção cruzada entre as espécies de
hospedeiro, podendo comprometer a eficiência e acurácia dos métodos diagnósticos
sorológicos (BAKER, 1995; RADOSTITS et al., 2007). O VDVB possui dois genótipos
importantes, o VDVB-1 e o VDVB-2, que são classificados de acordo com as
diferenças no genoma. Além disso, o biótipo (capacidade de causar efeito citopático
nas células infectadas) também é utilizado para separá-los, podendo ser citopáticos
ou não citopáticos (RIDPATH, 2003).
O VDVB tem como seus sítios primários para replicação viral o epitélio do trato
respiratório superior, orofaringe e tecido linfoide. Também tem tropismo para células
de linhagens germinativas de ambos os sexos (GROOMS, 2004) e por tecidos que
possuem uma alta taxa de mitose, logo as placas de Peyer e o feto são os principais
locais de multiplicação do vírus (FLORES, 2007). Devido aos locais de replicação viral,
esse agente é considerado causador de problemas respiratórios, reprodutivos,
digestórios e responsável pela Doença das Mucosas. O principal hospedeiro ainda é
bovino, porém, caprinos, suínos, coelhos, búfalos, alces, lhamas e alpacas também
podem ser infectados e apresentarem a doença (RADOSTITS et al., 2002). Os ovinos
também são susceptíveis à infecção natural e experimental (LOKEN, 1995).
SCHERER et al. (2001) descobriram, ao inocular VDVB em ovelhas prenhes, que a
infecção é semelhante a bovina, podendo resultar em mortalidade embrionária ou
fetal, mumificação, malformações, natimortos e nascimentos de persistentemente
infectados (animais soronegativos, porém portadores do vírus, que o dissemina
continuamente através de secreções e excreções). Outras manifestações clínicas
evidentes são febre transitória, secreção nasal e ocular, anorexia, apatia e diarreia
(POTGIETER, 2004).
Outra ação do VDVB em bovinos é deprimir o sistema imune, provocando
depleção de linfócitos T e B e afetando a função macrofágica. Essa baixa imunidade
provocada pelo vírus predispõe aos hospedeiros infecções secundárias (RADOSTITS
et al., 2007), principalmente por BoHV-1, Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica
e Salmonella spp. (BROWNLIE, 2002).
O VDVB em bovinos é bastante documentado e o estudo da sua prevalência é
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amplamente realizado em diversos países. Piovesan et al. (2013), observaram
prevalência de VDVB até 85% nos rebanhos brasileiros. Gaeta (2016), em um estudo
em assentamentos na região noroeste de São Paulo, observou prevalência de 24,6%.
Em ovinos, a prevalência desse vírus não é muito abordada, no entanto, há relatos da
sua ocorrência no Rio Grande do Sul (PESCADOR et al., 2004) e Pernambuco (SILVA
et al., 2016).
O diagnóstico desta doença pode ser realizado pela detecção de anticorpos,
utilizando ELISA e virusneutralização, sendo esta última a técnica padrão para
verificar a presença anticorpos anti-VDVB. Pode ser feito também por meio da
detecção do antígeno, empregando a técnica de isolamento viral e ELISA (OIE, 2015).

2.6

DIAGNÓSTICO

Para realizar o diagnóstico das doenças respiratórias em ovinos deve-se unir
as informações coletadas na anamnese com o exame físico. A anamnese deve ser
realizada de forma criteriosa afim de obter subsídios sobre o comportamento,
manifestação clínica e manejo dos animais. Para dar suporte ao diagnóstico é também
necessário analisar aspectos como estado dos outros animais concomitantes,
ambiente, confinamento, alojamento, sanidade, água e alimentação (ANTÓN;
MAYAYO, 2007; GONÇALVES et al., 2004; FEITOSA, 2014). Para completar o
diagnóstico, pode ser realizado exames complementares que nos dirá qual agente
etiológico está envolvido no processo (GONÇALVES et al., 2004; PUGH, 2005).
Exames como a avaliação do lavado traqueobrônquico (LTB) por traqueocentese
pode ser destacado como método aplicável, pouco invasivo e de fácil realização,
sendo cabível a sua realização à campo (GONÇALVES et al., 2004; MARCONDES;
GONÇALVES, 2008; MARTINS, 2012; BENESI, 2013). Por meio do LTB é possível
obter amostras menos contaminadas diretamente das vias inferiores do trato
respiratório, possibilitando a análise da celularidade presente na superfície da mucosa
para realizar a quantificação e tipo celulares recuperados na amostra. Tais
informações são usadas no estabelecimento do diagnóstico, prognóstico e efetividade
do tratamento (MARCONDES, 2007; MARTINS, 2012). Além disso, a avaliação
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microbiológica é importante para a determinação etiológica das doenças respiratórias
afim de determinar a terapia antibiótica adequada (BASSO et al., 2009).
Para realizar o LTB por traqueocentese é necessário realizar medidas
antissépticas rigorosas para evitar o máximo possível de contaminação externa. A
amostra do LBT é obtida através da perfuração com agulha grossa (60x30-40) ou com
a utilização de Intracath® entre os anéis traqueais na região média do pescoço. Após,
é introduzido um cateter de polietileno ou a sonda do Intracath® no lúmen traqueal.
Injeta-se solução fisiológica estéril, aspirando-a logo em seguida. O tipo de
armazenamento da amostra obtida dependerá da escolha do exame a ser realizado
(ANTÓN; MAYAYO, 2007; MARCONDES, 2007; MARCONDES et al., 2011;
MARTINS, 2012).
A técnica transtraqueal tem a vantagem da não contaminação da amostra pela
microbiota da nasofaringe (MARCONDES, 2007). No entanto, apresenta, mesmo que
mínimo, o risco de laceração dos anéis traqueais, estenose traqueal, condromas
(BEECH, 1991), enfisema subcutâneo e ruptura do cateter/sonda com progressão de
pedações para dentro da traqueia (WILKINS; BAKER; AMES, 2006).
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3

OBJETIVO

3.1

OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo investigar a ocorrência de Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma agalactiae, M. agalactiae, M.
mycoides supbsp. capri; Lentivírus de Pequenos Ruminantes, vírus da Parainfluenza
Tipo 3, Herpesvírus Bovino Tipo 1, Vírus da Diarreia Viral Bovina e Vírus Sincicial
Respiratório Bovino, em ovinos sadios e com broncopneumonia criados no estado de
São Paulo e Rio de Janeiro.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Verificar a presença de P. multocida e M. haemmolytica por meio de

isolamento e identificação bioquímica em ovinos sadios e com broncopneumonia
criados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.


Verificar a presença de M. mycoides subsp. capri, M. bovis e M.

agalactiae em ovinos sadios e com broncopneumonia criados nos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, por meio de isolamento, identificação bioquímica e PCR
convencional.


Verificar a presença de anticorpos contra o Lentivírus de Pequenos

Ruminantes por meio da imunodifusão em gel de agarose em ovinos sadios e com
broncopneumonia criados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.


Verificar a presença de Lentivírus de Pequenos Ruminantes em ovinos

sadios e com broncopneumonia criados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro
por meio do kit ELITEST – MVV/CAEV®.


Verificar a presença de anticorpos contra vírus da Parainfluenza Tipo 3,

Herpesvírus Bovino Tipo 1, Vírus da Diarreia Viral Bovina e Vírus Sincicial Respiratório
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Bovino, por meio da virusneutralização, em ovinos sadios e com broncopneumonia
criados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.


Relacionar as manifestações clínicas apresentadas pelos ovinos com os

achados avaliados nos testes de imunodifusão em gel de agarose, ELISA,
virusneutralização, PCRs, isolamentos e identificações bioquímicas.


Relacionar a presença de broncopneumonia em ovinos com as

características físicas e de manejo das propriedades localizadas no estado de São
Paulo e Rio de Janeiro.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

AMOSTRAGEM

Foram analisados 99 ovinos, pertencentes a 12 propriedades rurais do estado
de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) entre os meses de agosto a novembro de
2016 e junho de 2017. Eram animais de raça indefinida, com idade entre 1 mês a 7
anos, tanto macho quanto fêmea.
A tabela 1 apresenta a quantidade de propriedades visitadas, a localização das
mesmas, bem como o total de amostras coletadas em cada criação.

Tabela 1 - Número (N) e porcentagem (%) da quantidade de amostras coletadas, por meio da lavagem
traqueobrônquica em ovinos, em cada propriedade e a localização das mesmas

P1

Mairinque – SP

Número de amostras
N (%)
06 (6,06)

P2

Bragança Paulista – SP

10 (10,10)

P3

Barueri – SP

01 (1,01)

P4

São Paulo – SP

01 (1,01)

HOVET – USP

São Paulo – SP

06 (6,06)

APRISCO – USP

São Paulo – SP

09 (9,09)

RJ1

Cachoeiras de Macacu – RJ

10 (10,10)

RJ2

Cachoeiras de Macacu – RJ

20 (20,20)

RJ3

São Vicente – RJ

13 (13,13)

RJ4

Itaborá – RJ

04 (4,04)

RJ5

Cachoeiras de Macacu – RJ

10 (10,10)

RJ6

Magé – RJ

09 (9,09)

Propriedade

Município e estado

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).

4.2

EXAME FÍSICO

Para classificar os animais sadios e com broncopneumonia foram utilizados os
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métodos descritos por Feitosa (2004), para avaliação do estado geral, parâmetros
vitais, grau de hidratação, coloração de mucosas aparentes e exame específico do
sistema respiratório, com posterior compilação dos dados em ficha clínica (Anexo A).
Utilizando este método, foi considerado alterado a frequência respiratória
superior a 30 mpm, presença tosse ou reflexo de tosse positivo, temperatura corporal
superior a 40°C, auscultação pulmonar apresentando áreas de silêncio, crepitação,
ronco e sibilo, presença de secreção nasal mucoso, mucopurulenta, purulenta.
Utilizando os critérios por Benesi et al. (2013) e Gaeta et al. (2018) modificado para
ovinos foi julgado como doente aqueles que possuíam 2 ou mais das alterações
citadas.

4.3

AMOSTRAS

4.3.1 Soro

As amostras foram obtidas por venipunção da veia jugular externa, com coleta
de 8mL de sangue em tubo BD vacutainer® seco para obtenção do soro e tubo EDTA
K2 BD vacutainer® para obtenção da papa de leucócito afim de realizar os testes de
virusneutralização e imunodifusão em gel de agarose, respectivamente. Foram
refrigeradas a -4ºC até o processamento das amostras.

4.3.2 Lavado Traqueobrônquico

O lavado traqueobrônquico foi realizado conforme descrito por Antón e Mayayo
(2007). Foi realizada a tricotomia da região do terço médio da traqueia e,
posteriormente, a antissepsia utilizando álcool 70º, clorexidine e iodopovidona. Em
seguida, uma sonda do tipo Intracath® (BD, USA) foi introduzida por traqueocentese
até a região brônquica. Foi instilado 20 mL – 50 mL de solução fisiológica 0,9% estéril,
com posterior aspiração do lavado. As amostras obtidas foram divididas em três
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alíquotas: A primeira foi adicionada em criotubos contendo 500µl de meio de
transporte para micoplasmas (ANEXO B) e 500 µl de crioprotetor (glicerol), com
acondicionamento em nitrogênio líquido até o momento do processamento. A
segunda, foi adicionada em meio Stuart para transporte para cultivo bacteriano,
acondicionada sob refrigeração. A terceira foi aliquotada em criotubo seco e
acondicionada em nitrogênio líquido até o momento do processamento.

4.4

PROCESSAMENTO LABORATORIAL

4.4.1 Cultura e identificação de bactérias aeróbias

As amostras do LTB em meio Stuart foram incubadas em estufa a 37ºC por 24
horas, em seguida, 10 µL foram plaqueados em meio Ágar sangue e incubados em
aerofilia a 37ºC por 48 horas. Após a observação das placas, as colônias foram
classificadas de acordo com as características morfológica colonial, coloração de
Gram, crescimento em ágar BEM Levine e provas da oxidase e catalase determinadas
por Quinn et al. (2005).
Bactérias classificadas como Gram negativas foram plaqueadas em meio BEM
Levine (Himedia®) e em meio Triple Sugar Iron – TSI (Himedia®). As duas amostras
foram incubadas em 37ºC por 24 horas. Foi realizada a prova da oxidase e,
posteriormente, provas bioquímicas foram conduzidas para obter a identificação da
espécie (KONEMA; ALLEN; JANDA, 2008).
A Tabela 2 apresenta as características morfológicas e bioquímicas das
bactérias Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica, fatores importantes para
a determinação presuntiva dessas espécies.
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Tabela 2 - Determinação de Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica pelas características
morfológicas e bioquímicas
Espécie

Colônia

Color. Gram

Cresc. EMB Levine

Oxidase

Catalase

CB negativo

Ausente

Positiva

Positiva

CB negativo

Presente

Positiva

Positiva

Redondas
P. multocida

acinzentadas
sem hemólise
Redondas

M. haemolytica

acinzentadas
com hemólise

Fonte: (QUINN et al., 2005).

As bactérias que foram classificadas como bacilos ou cocobacilos Gram
positivas foram plaqueadas em meio Triple Sugar Iron – TSI (Himedia®), incubadas
em aerofilia a 37ºC por 24 horas e, posteriormente, realizou-se o teste de oxidase.
Bactérias coco Gram positivas e catalase negativas foram classificadas como
Streptococcus sp. Bactérias coco Gram positivas e catalase positivas foram
classificadas como Staphylococcus sp. e a determinação da espécie não foi realizada.
A cultura e identificação das bactérias aeróbias foi realizada no Departamento
de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, localizado na Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

4.4.2 Detecção de micoplasmas

4.4.2.1 Cultivo e isolamento

As amostras do LTB foram descongeladas e, a fim de evitar contaminantes que
impedisse o crescimento dos micoplasmas e grande quantidade de células da via
respiratória que dificultasse a leitura das placas, filtradas utilizando filtro estéril para
seringa Nylon 30 mm 0,45 µm (JetBiofil, Shangai, China).
Para o cultivo e isolamento dos micoplasmas foi utilizado o meio SP4 (TRULLY,
1995) (Anexo C). Foram utilizadas placas contendo 5 mL do meio sólido e adicionado
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alíquota de 25 µL de cada amostra descongelada do LTB. Foi empregado também
tubos de ensaio contendo 2 mL do meio líquido e 100 µL de cada amostra foi
adicionado a esses tubos. As placas e tubos foram incubados em estufa em aerofilia
à 37ºC com acompanhamento diário durante 15 dias.
Durante a leitura dos tubos foi observada mudança de coloração do meio
líquido para uma cor vermelho fenol (alteração de pH) e formação de colônia de
aspecto de “ovo frito” nas placas com meio sólido. Essas alterações indicaram a
presença de micoplasma. Os isolados foram obtidos a partir de dois repiques
consecutivos de colônias isoladas e identificação das espécies realizadas por PCR
convencional (VAN KUPPEVELD et al., 1992).

4.4.2.2 Extração de DNA

Para a identificação do DNA dos micoplasmas foi necessário realizar a extração
do material genético por fervura como descrito por Fan, Kleven e Jackwood (1995).
Foi utilizado 1 mL de cada amostra obtida pelo LTB, a qual foi centrifugada a 220 x g
por 10 minutos em centrífuga refrigerada (Boeco, Hamburgo, Alemanha). O sedimento
foi lavado duas vezes com 200 µL de PBS (2,6 mM NaH2PO4, 7,4 mM NaHPO4, 10
nM NaCL, pH 7,2), e centrifugado a 220 x g por 5 minutos. O sedimento obtido após
as lavagens foi ressuspendido em 20 µL do mesmo tampão e posto em banho-maria
seco (Nova Instruments, Piracicaba, Brasil) à 100°C por 10 minutos e imediatamente
após, em gelo por 5 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 220
x g por 10 minutos e o sobrenadante acondicionado em microtubos de 0,6 mL
(Quiagen, Limburgo, Países Baixos) à -4°C até o momento do processamento.
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4.4.2.3 Reação em Cadeia da Polimerase Convencional

4.4.2.3.1 PCR para determinação da classe Mollicutes

Para a identificação do material genético de espécie de microrganismos da
classe Mollicutes, foi combinado sequência específica de iniciador MGSO selecionado
a partir da região 16S do rRNA com o oligonucleotídeo de organismos procariotos
GPO3, amplificando um fragmento de 270 pares de bases (VAN KUPPEVELD et al.,
1992). Para isso foi utilizado primes e amplicon de acordo com:


Iniciador: GPO3
o Sequência: 5’-GGG AGC AAA CAG GAT TAG ATA CCCT-3’



Iniciador: MGSO
o Sequência: 5’-TGC ACC ATC TGT CAC TCT GTT AAC CTC-3’

A PCR também foi utilizada como método de triagem em todas as amostras e
isolados.
A reação foi preparada utilizando 5,0 µL de tampão para PCR (KCI 500 mM,
Tris 200 mM em pH 8,4), 2,0 µL MgCl2 (50 mM), 8 µL de solução
desoxiribonucleotídeos (1,0 mM), 0,8 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 pmol),
0,2 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (InvitrogenTM) e 2 µL de DNA cromossomal.
Para amplificação foi utilizado 1 ciclo à 94°C por 5 minutos, 34 ciclos à 94°C por 30
segundos e, por fim, 1 ciclo à 72°C por 10 minutos (VAN KUPPEVELD et al., 1992).
O material amplificado foi acondicionado à 4°C até o momento da eletroforese.

4.4.2.3.2 PCR específico para Mycoplasma bovis

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados são complementares a sequência
do gene 16S do RNA ribossômico da espécie Mycoplasma bovis, amplificando um
fragmento de 360 pares de bases, descrito por Gonzáles et al. (1995):
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Iniciador: MBoF
o Sequência: 5’-CCT TTT AGA TTG GGA TAG CGG ATG-3’



Iniciador: MBoR
o Sequência: 5’-CCG TCA AGG TAG CAT CAT TCC CTAT-3’

A reação foi preparada utilizando 5,0 µL de tampão para PCR (KCI 500 mM,
Tris 200 mM em pH 8,4), 1,5 µL MgCl2 (50 mM), 1 µL de solução
desoxiribonucleotídeos (1,0 mM), 1,0 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 pmol),
0,4 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (InvitrogenTM), 6 µL de DNA cromossomal e 35,1
µL de água livre de DNAse estéril. Para amplificação foi utilizado 1 ciclo à 94°C por 5
minutos, 35 ciclos à 94°C por 45 segundos, 1 ciclo à 55°C por 1 minuto, 1 ciclo à 72°C
por 2 minutos e, por fim, 1 ciclo à 72°C por 5 minutos (MARQUES et al., 2008). O
material amplificado foi acondicionado à 4°C até o momento da eletroforese.

4.4.2.3.3 PCR específico para M. mycoides subsp. capri

Para o microrganismo M. mycoides subsp. foi utilizado oligonucleotídeos
iniciadores com a geração de amplicon de 1.049 pares de bases (MONNERAT et al.,
1999). Para isso foi utilizado:


Iniciador: MMMLC2-L
o Sequências: 5’-CAA TCC AGA TCA TAA AAA ACCT-3’



Iniciador: MMMLC1-R
o Sequências: 5’-CTC CTC ATA TTC CCC TAG AA-3’

Para a reação de volume final de 25 μL utilizou-se: 2,5 μL de tampão para PCR
(kCl 500 mM, Tris 200 mM em pH 8,4); 2 μL MgCl2 (50 mM); 4 μL de solução de
desoxiribonucleotídeos (1,0 mM); 0,5 μL de cada primer (20 pmol), 1,0 U de Taq DNA
Polimerase (Invitrogen™) e 2 μL de DNA extraído. Para amplificação utilizou-se de 1
ciclo à 95ºC por 5 minutos, 35 ciclos à 94ºC por 30 segundos, 49ºC por 30 segundos
e 72ºC por 30 segundos e 1 ciclo final à 72ºC por 10 minutos. O material amplificado
foi acondicionado à 4°C até o momento da eletroforese.
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4.4.2.3.4 PCR específico para Mycoplasma agalactiae

Para o microrganismo M. agalactiae foi utilizado oligonucleotídeos iniciadores
com amplificação de 270 pares e bases (GONZÁLES et al., 1995). Para isso foram
utilizados iniciadores de acordo com:


Iniciador: MAGF
o Sequência: 5’-CCT TTT AGA TTG GGA TAG CGG ATG-3’



Iniciador: MAGR
o Sequência: 5’- CCG TCA AGG TAG CGT CAT TTC CTAC-3’

A reação foi preparada utilizando 5,0 µL de tampão para PCR (KCI 500 mM,
Tris 200 mM em pH 8,4), 1,5 µL MgCl2 (50 mM), 1 µL de solução
desoxiribonucleotídeos (1,0 mM), 1,0 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (50 pmol),
0,4 µL de Ampli Taq DNA Polimerase (InvitrogenTM), 6 µL de DNA cromossomal e 35,1
µL de água livre de DNAse estéril. Para amplificação foi utilizado ciclo à 94ºC por 5
minutos, 35 ciclos à 94ºC por 45 segundos, 58ºC por 60 segundos e 72ºC por 120
segundos e 1 ciclo final à 72ºC por 10 minutos. O material amplificado foi
acondicionado à 4°C até o momento da eletroforese.

4.4.2.4 Eletroforese em gel de agarose

Foi realizada a separação dos amplificados obtidos pela PCR por meio de
eletroforese em gel de agarose 1,0% com 0,5 μL/mL de brometo de etídeo, marcador
de peso molecular de 100pb DNA ladder (Invitrogen™) e tampão tris-acetado-EDTA
(TAE). Foi utilizado luz ultravioleta por meio do Transiluminador Vilber Lourmat® para
visualizar os produtos.
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4.4.2.5 Cepas de referência

As cepas de referências usadas no controle positivo foram M. mycoides subsp.
capri, cedida pelo Prof. Dr. Caio Cordova da Universidade Regional de Blumenau/SC;
Mycoplasma bovis Donetta e Mycoplasma agalactiae (RJ) pertencente ao laboratório
de Micoplasmas do ICB/USP sob responsabilidade do Prof. Dr. Jorge Timenestky.
A realização desses exames ocorreu no Laboratório de Micoplasma do Instituto
de Ciências Biomédicas na Universidade de São Paulo.

4.4.3 Detecção de anticorpos contra BRSV, VDVB-1, BoHV-1 e PI-3

A detecção de anticorpos contra BRSV, VDVB-1, BoHV-1 e PI-3 foi realizado
no Laboratório de Viroses de Bovídeos do Instituto Biológico de São Paulo.

4.4.3.1 Vírus da Diarreia Viral Bovina - 1

Foi realizado o teste de virusneutralização para detectar anticorpos contra
VDVB. Para reação foram utilizadas placas de microtitulação com 96 cavidades de
fundo chato (TPP – Techno Plastic Products Ag, Swtzerland) com os seguintes
objetivos: reação, controle de soro, controle de dose e retrotitulação.
Foi adicionado 100 µL de MEM (Meio Essencial Mínimo, Cultilab, Campinas,
Brasil) na coluna correspondente ao controle de células (coluna um) e 160 µL nas
fileiras A e E (correspondentes ao local onde as amostras são adicionadas).
Posteriormente, 40 µL de cada amostra foi posto nas fileiras A e, após a adição, 50
µL de cada poço da fileira A foram passados para a fileira B. Esse processo se repetiu
até a fileira H. Outras duas placas foram adicionadas: a correspondente ao controle
do soro e a outra, às doses. Na correspondente ao controle foi adicionada a coluna
um 100 µL de meio MEM e 40 µL dos soros controle em duplicada, seguindo a ordem:
forte positivo, médio positivo, fraco positivo e negativo. Na segunda placa, 100 µL de
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meio MEM foram adicionadas às colunas onze e doze, e nas demais, 40 µL das doses
virais correspondentes a 1,56 DICTs, 3,125 DICTs, 12,5 DICTs, 25 DICTs, 50 DICTs,
200 DICTs, 400 DICTs e 500 DICTs, respectivamente nas colunas um a dez.
Após feita a diluição das amostras, as placas foram incubadas por uma hora
em estufa a 37ºC com 5% de CO2. Posterior a esse período, todas as placas (exceto
as colunas de controle de soro das placas de reação e colunas cinco e dez da placa
de controle) receberam 50 µL de células MDBK (Madin-Darby bovine kidney) na
concentração de 2X105 células/mL.
Após quatro dias de incubação à 37ºC e 5% de CO2, as placas foram analisadas
por meio de microscópio invertido, buscando o efeito citopático padrão (ECP) para o
pestivírus. Quando não houve ligação antígeno-anticorpo foi observado ECP,
indicando que a amostra não foi considerada reagente. O título de anticorpos foi obtido
pelo inverso da maior diluição no qual o efeito citopático não foi observado. Foi
considerada uma amostra reagente para VDVB-1 quando apresentava título de
anticorpos ≥0,9.

4.4.3.2 Vírus Sincicial Respiratório Bovino

Para reação de virusneutralização foram utilizadas placas de microtitulação
com 96 cavidades de fundo chato (TPP – Techno Plastic Products Ag, Swtzerland)
com os seguintes objetivos: reação, controle de soro, controle de dose e retrotitulação.
O teste foi validado por meio do controle de células, do controle de soros, do resultado
dos soros controle, dose de vírus e da retrotitulação, pelo método de Reed e Muench
(1938).
A coluna um da placa teste foi para o controle de células, a coluna dois para o
controle de toxicidade de cada soro e nas colunas três a doze, as amostras foram
diluídas em séries, a partir da diluição 1:2 até 1:1024 utilizando o meio MEM, na base
logarítmica 2. Após a diluição, 2000 DICT50/mL do vírus foi adicionada à placa, exceto
no controle de células e de soro. Uma placa foi utilizada para controle de DICT 50 (de
1,98 a 1000 DICT50/mL) e outra placa para retitulação do mesmo vírus utilizado na
diluição das doses infectantes. As colunas 11 e 12, de ambas as placas, foram o
controle negativo, recebendo apenas o meio MEM.
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As placas foram incubadas em estufa à 37ºC e 5% de CO 2 durante uma hora.
Posteriormente, cada cavidade recebeu 100 µL de suspensão de células MDBK na
concentração de 3 x 105 células/mL. Após quatro dias de incubação a 37ºC e 5% de
CO2, as placas foram analisadas em microscópio invertido. Foi observado se houve a
presença de ECP para esta estirpe. Do mesmo modo que o VDBV, a presença de
ECP indica uma amostra não reagente, pois não houve ligação antígeno-anticorpo. O
título de anticorpos foi obtido pelo inverso da maior diluição no qual o efeito citopático
não foi observado. Foi considerada uma amostra reagente para BRSV quando
apresentava título de anticorpos ≥0,3.

4.4.3.3 Herpesvírus Bovino Tipo 1

Foram utilizadas placas de microtitulação com 96 cavidades de fundo chato
(TPP – Techno Plastic Products Ag, Swtzerland) com os seguintes objetivos: reação,
controle de soro, controle de dose e retrotitulação, conforme descrito no Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial (OIE, 2008).
A coluna um da placa teste foi destinada para o controle de células, a coluna
dois para o controle da toxicidade de cada soro e nas colunas três a doze as amostras
foram diluídas em série, a partir da diluição 1:2 até 1:1024 utilizando o meio MEM, na
base logarítmica 2. Após a diluição, foi posto na placa, exceto no controle de células
e de soro, 2000 DICT50/mL do vírus. Uma placa foi utilizada para controle de DICT50
(de 1,98 a 1000 DICT50/mL) e outra placa para retitulação do mesmo vírus utilizado
na diluição das doses infectantes. As colunas 11 e 12, de ambas as placas, foram o
controle negativo, recebendo apenas o meio MEM.
As placas foram incubadas em estufa à 37ºC e 5% de CO2 durante uma hora.
Em seguida, as mesmas receberam 100 µL de suspensão de células MDBK na
concentração de 3 x 105 células/mL em cada cavidade. As analises foram realizadas
por meio de microscópio invertido, observando o ECP padrão para o herpesvírus. As
amostras que não apresentaram ECP foram consideradas reagentes. As que
apresentaram ligação antígeno-anticorpo foram consideradas não reagentes. O título
de anticorpos foi obtido pelo inverso da maior diluição no qual o efeito citopático não
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foi observado. Foi considerada uma amostra reagente para BRSV quando
apresentava título de anticorpos ≥0,3.
Assim como o teste do BRSV, este foi validado por meio do controle de células,
do controle de soros, do resultado dos soros controle, dose de vírus e da retrotitulação,
pelo método de Reed e Muench (1938).

4.4.3.4 Parainfluenza Tipo 3

Para essa análise foi utilizando a metodologia semelhante ao descrito para
BRSV, VDVB e BoHV-1, utilizando placas de microtitulação (TPP – Techno Plastic
Products Ag, Swtzerland) com o objetivo de avaliar a reação, controle de soro, controle
de dose e retrotitulação.
Após o final do período de incubação, as alíquotas preparadas a partir da
mistura de sobrenadantes e soros imunes específicos foram transferidos para o MDBK
monocamadas de células em microplacas de 96 poços e incubadas por três dias a
37°C (JIAN et al., 2015). Após, foi realizado as análises do ECP por meio de
microscópio invertido. A ausência de citopatogênico indica a neutralização do vírus e
presença de anticorpos contra PI-3 na amostra analisada. Foi considerada uma
amostra reagente para PI-3 quando apresentava título de anticorpos ≥0,3.

4.4.4 Imunodifusão em gel de agarose

A detecção de anticorpos séricos contra o LVPR foi realizada por meio da
imunodifusão em gel de agarose (OIE, 2008).

Os soros foram obtidos por

centrifugação a 1600g por 10 minutos e o teste foi realizado por microimunodifusão,
com leitura final após 48-72 horas sob luz indireta. A técnica consiste em reações de
precipitação, realizada em uma placa de Petri contendo o antígeno viral em agarose
a 0,9% em tampão fosfato e 30µL de soro. Quando há concentrações equivalentes de
antígenos e anticorpos há formação de imunocomplexos estáveis que podem ser
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visualizados, com luz indireta sobre fundo escuro, como uma linha ou arco de
precipitação entre os orifícios (PINHEIRO et al., 2009). A detecção de anticorpos
contra o vírus MV foi no Laboratório de Viroses de Bovídeos do Instituto Biológico de
São Paulo.

4.4.5 Ensaio Imunoenzimático indireto (ELISA)

Para a detecção de anticorpos contra LVPR foi utilizado o EradkitTM SRLV®
(In3Diagnostic, Itália), um ensaio imunoenzimático indireto. Foi realizado uma prédiluição e 1:100 das amostras e do controle, seguindo as instruções do fabricante.
Foram utilizadas placas de 12x8 micropoços. Em cada micropoço foi adicionado 80
µL do diluente e 20 µL da amostra diluída ou do controle positivo e negativo. Após, as
placas foram recobertas com um selante adesivo e incubadas por 60 minutos a 37°C.
Foi lavado cada poço por 5 vezes e adicionado 100 µL de solução conjugada prédiluída em cada poço e novamente foi recoberto e incubado por mais 60 minutos a
37°C. Após a lavagem de cada poço 5 vezes, foi adicionado 100 µL de solução de
substrato pré-diluída em cada poço e incubado por 30 minutos a 20-25°C. Para
interromper a reação, foi adicionado 100 µL de solução de parada em cada poço. Após
15 minutos houve a leitura no leitor de microplascas onde a absorbância foi de 450
nm. Para análise dos resultados foi utilizado a equação: (P-N)/4 + N, onde P é a média
da absorbância dos controles positivos; N é a média da absorbância dos controles
negativos. Se a média da absorbância das amostras de ensaio for menos que o
resultado da equação, significava uma amostra não reativa ao teste. Se for maior ou
igual ao resultado da equação, a amostra era reativa ao teste. Essa análise foi
realizada no Laboratório de Diagnóstico Clínico e Sorologia C.D.R. – Instituto
Zooprofilático Experimental de Veneza
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4.5

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi realizada a análise descritiva dos resultados pelas frequências relativas e
absolutas. O teste Qui-Quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher (quando
houvesse a presença de variáveis com valores menores que cinco) foi utilizado para
comparar as proporções encontradas no status de saúde dos ovinos, manifestações
clínicas apresentadas pelos mesmos, achados microbiológicos e sorológicos e
manejo das propriedades. Foi dado como diferença estatística significativa quando pvalor fosse <0,05. As análises foram realizadas com auxílio do Software Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) 16.0
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5

RESULTADOS

5. 1

ESTUDO DOS ANIMAIS

Realizando o exame físico proposto por Feitosa (2004) e classificando os
animais utilizando os critérios de Benesi et al. (2013) e Gaeta et al. (2018) modificado
foi observado que 32,32% (32/99) ovinos foram classificados como doentes e 67,67%
(67/99) ovinos como sadios. A Tabela 3 demonstra a quantidade de animais sadios
(GS) e com broncopneumonia (GD) em cada propriedade em que houve a coleta de
amostra.

Tabela 3 - Número (N) e porcentagem (%) de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD),
localizados nas propriedades visitadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro – 2016,
2017
GS
N (%)

GD
N (%)

P1

04 (5,97)

02 (6,25)

Total de animais
N (%)
06 (100)

P2

08 (11,94)

02 (6,25)

10 (100)

P3

-

01 (3,12)

01 (100)

P4

-

01 (3,12)

01 (100)

HOVET – USP

05 (7,46)

01 (3,12)

06 (100)

APRISCO – USP

07 (10,44)

02 (6,25)

09 (100)

RJ1

05 (7,46)

05 (15,62)

10 (100)

RJ2

15 (22,38)

05 (15,62)

20 (100)

RJ3

07 (10,44)

06 (18,75)

13 (100)

RJ4

04 (5,97)

-

04 (100)

RJ5

07 (10,44)

03 (9,37)

10 (100)

RJ6

05 (7,46)

04 (12,5)

09 (100)

Total de animais

67 (100)

32 (100)

99 (100)

Propriedade

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

No grupo sadio (GS), os valores de temperatura corporal (°C) e frequência
cardíaca (bpm) apresentaram-se dentro da faixa de normalidade, com a média de 38,8
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±0,80 e 103,47 ±29,64, respectivamente. A média da frequência respiratória (mpm)
estava aumentada em 3 movimentos respiratórios por minuto acima da normalidade,
com 33,17 ±18,30 (Tabela 4). A variação do maior valor da frequência respiratória
(FR) nos animais saudáveis foi de dois a 50 mpm acima do valor considerado normal,
sendo que 40,29% (27/67) dos animais apresentaram esse aumento na FR. Apesar
da média da frequência cardíaca (FC) estar dentro dos padrões normais, 31,34%
(21/67) dos animais saudáveis estavam acima da normalidade, onde a variação dos
valores acima da normalidade ia de 5 a 55 bpm. O mesmo ocorreu com a temperatura
corporal, onde 02,98% (2/67) dos animais apresentaram temperatura elevada, com
variação de 0,2 e 0,6°C acima do valor de referência (Tabela 5).
Em relação ao grupo de animais doentes (GD), apenas a média da FR estava
acima dos valores de referência, com 43,31 ±18,28 (Tabela 4). Dentro do GD, 75%
(24/32) dos animais apresentaram valores de FR superiores ao estipulado para a
espécie, variando de 2 a 78 mpm acima do valor de referência. Os valores médios de
temperatura corporal e FC foram de 39,06 ±0,8 e 110,31 ±29,89, respectivamente. No
entanto, 50% (16/32) animais apresentaram FC aumentada, variando de 5 a 61 bpm
acima do normal e, 9,37 % (3/32) dos animais possuíram temperatura corporal alta,
variando de 0,3 a 1,9°C acima do valor de referência (Tabela 5).
A Tabela 5 apresenta, em número e porcentagem, as manifestações clínicas
presente nos animais saudáveis e doentes. Dentre aquelas que os doentes
manifestaram, o aumento da frequência respiratória, escore de condição corporal
(ECC) igual ou inferior a 2, presença de crepitação fina e o aumento de frequência
cardíaca foram os sinais mais observados, estando presente em 75%, 53,12%,
53,12% e 50% dos casos, respectivamente. Foi seguido de dispneia, percussão
torácica submaciço, reflexo de tosse positivo e/ou tosse e secreção nasal (31,25%,
25%, 25% e 21,87%, respectivamente). As manifestações intermediárias foram ronco,
e aumento do ruído laringotraqueal, ocorrendo em 18,75% e 15,62% dos animais,
respectivamente. Aumento de temperatura e crepitação grossa possuíram baixa
incidência em animais doentes, ambas com 9,37%.
Nos animais saudáveis as manifestações mais recorrentes foram aumento da
frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e escore de condição
corporal igual ou inferior a 2 (40,29%, 31,34% e 26, 86%, respectivamente) (Tabela
5).
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Tabela 4 - Média (m), mediana (md) e desvio-padrão (s) da frequência respiratória (FR), frequência
cardíaca (FC) e temperatura corporal (T°C) dos ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia
(GD) – 2016, 2017
Funções vitais

GS

GD

M

Md

s

M

md

s

FR (mpm)

33,17

32

18,30

43,31

32

18,28

FC (bpm)

103,47

104

29,64

110,31

104

29,89

T°C

38,80

39

0,80

39,06

39

0,80

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).

Tabela 5 - Manifestações clínicas em ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD), localizados
no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, descritas em porcentagem (%) e número (N) –
2016, 2017
GS
N (%)

GD
N (%)

p-valor

Taquicardia

21 (31,34)

16 (50)

0,073

Taquipneia

27 (40,29)

24 (75)

0,001*

Hipertermia
Secreção nasal mucoso /
mucopurulento / purulento
Presença de tosse/ reflexo de tosse

02 (2,98)

03 (9,37)

0,011*

01 (1,49)

07 (21,87)

0,001*

02 (2,98)

08 (25)

0,001*

Dispneia

04 (5,97)

10 (31,25)

0,001*

Tipo respiratório costal / abdominal

01 (1,49)

03 (9,37)

0,098

Aumento do ruído laringotraqueal

01 (1,49)

05 (15,62)

0,013*

Alteração na auscultação pulmonar

09 (13,43)

28 (87,5)

<0,001*

Crepitação fina

04 (5,97)

17 (53,12)

<0,001*

Crepitação grossa

01 (1,49)

03 (9,37)

0,098

Presença de ronco

02 (2,98)

06 (18,75)

0,005*

02 (2,98)

01 (3,12)

1,000

04 (5,97)

09 (28,12)

0,002*

18 (26,86)

17 (53,12)

0,037*

67 (100)

32 (100)

Manifestações clínicas

Presença de sibilos
Percussão torácica maciça
/submaciça
Escore de condição corporal ≤2
Total de animais

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
Nota: Sinal convencional utilizado: * Significativo ao Teste de Qui-quadrado de Pearson ou Fisher
(p<0,05)
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Em relação a idade dos animais, foi notado que a maior ocorrência de ovinos
com broncopneumonia foi na faixa acima de 3 anos com 50% (16/32) do total de
doentes. Nesta mesma faixa de idade também foi observado a maior porcentagem de
animais sadios, com 49,25% (33/67) (Tabela 6).

Tabela 6 – Faixa de idade dos ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD), localizados no estado
de São Paulo e Rio de Janeiro, descritas em porcentagem (%) e número (N) – 2016, 2017
Faixa de idade

GS
N (%)

1 a 12 meses
15 (22,38)
>1 ano a 3
19 (28,35)
anos
>3 anos
33 (49,25)
Total de
67 (100)
animais
Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).

5. 2

GD
N (%)

p-valor

09 (28,12)

0,533

07 (21,87)

0,493

16 (50)

0,263

32 (100)

BACTÉRIAS AERÓBIAS

Em 10 animais não houve coleta de amostra suficiente do lavado
traqueobrônquico, por isso, apenas 89 amostras foram enviadas para a detecção de
bactérias aeróbias. Foram isoladas 45 amostras bacterianas, sendo 71,11% (32/45)
Gram-positivas e 28,89% (13/45) Gram-negativas. As Gram-positivas isoladas neste
experimento foram Bacillus sp., Streptococcus sp. e Staphylococcus sp. As Gramnegativas foram as bactérias Gram-negativas não fermentadoras (GNNF), Escherichia
(E.) coli, Klebsiella (K.) oxytoca e Klebsiella pneumoniae. Em relação ao total de
amostras, a maior porcentagem de isolamento foi Bacillus sp. e bactérias Gramnegativas não fermentadoras (GNNF) com 10,11% (9/89) em ambos os casos,
seguido de Streptococcus sp. e Staphylococcus sp. com 7,86% (7/89) e 6,74% (6/89),
respectivamente. O Gráfico 1 demonstra a porcentagem de cada agente encontrado
nas 45 amostras bacterianas.
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Gráfico 1 – Frequência, em porcentagem, de agentes infecciosos encontrados em ovinos criados no
estado de São Paulo e Rio de Janeiro por meio do lavado traqueobrônquico – 2016, 2017
25%

% de bactérias

20%
20,00%
15%

20%
15,55%
13,33%

10%

8,88%
5%
2,22%

0%

2,22%

2,22%

2,22%

Bactérias isoladas
Bacillus sp.

Streptococcus sp.

Staphylococcus sp.

K. oxytoca

K. pneumoniae

GNNF

Bacillus sp. e E. coli

Bacillus sp. e GNNF

Bacillus sp. e Staphylococcus sp.

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Abreviação utilizada: GNNF Gram-negativa não fermentadora.

A maior ocorrência de bactéria aeróbia no GS foi de Bacillus sp. e GNNF com
12,06% (07/58) para ambas as espécies. No GD, a bactéria mais isolada também foi
Bacillus sp. com 22,58% (07/31). Foi observado crescimento de duas bactérias
associadas, como mostra a Tabela 7.
Não houve isolamento de Mannheimia haemolytica e Pasteurella multocida em
nenhuma das amostras analisadas.

Tabela 7 - Frequência de isolamento de bactérias aeróbias, em número (N) e porcentagem (%), em
amostras de lavado traqueobrônquico de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD)
criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro – 2016, 2017
(Continua)
GS
N (%)

GD
N (%)

p-valor

Bacillus sp.

07 (12,06)

05 (16,12)

0,216

Streptococcus sp.

07 (12,06)

-

0,096

Staphylococcus sp.

06 (10,34)

04 (12,90)

0,484

K. oxytoca

-

01 (3,22)

0,303

K. pneumoniae

-

01 (3,22)

0,303

GNNF

07 (12,06)

03 (6,45)

1,000

Bacillus sp. e E. coli

01 (1,72)

-

1,000

Bactérias aeróbias
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(Conclusão)
Bactérias aeróbias
Bacillus sp. e GNNF
Bacillus sp. e
Staphylococcus sp.
Total de animais

GS
N (%)

GD
N (%)

p-valor

-

01 (3,22)

0,323

03 (5,17)

01 (3,22)

1,000

58 (100)

31 (100)

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Abreviação utilizada: GNNF Gram-negativa não fermentadora.
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

5. 3

MICOPLASMAS

Dos 99 ovinos estudados foi obtido 73 amostras de lavados traqueobrônquico
com quantidade suficiente para a detecção de micoplasmas. Foi observado formação
de colônia com característica de “ovo frito” e mudança de pH com alteração na cor do
alaranjado para amarelo em 23,28% (17/73) das amostras processadas. As colônias
foram classificadas como sendo da classe Mollicutes, sendo que em 94,11% (16/17)
das amostras não foi possível determinar a espécie com os oligonucleotídeos
iniciadores utilizados. A tabela 8 demonstra as espécies de micoplasmas encontradas
em relação aos grupos de animais saudáveis e doentes.

Figura 8 - Colônias em forma de "ovo frito" de micoplasmas isoladas de amostras obtidas por meio do
lavado traqueobrônquico em ovinos

Fonte: (GAETA; FRANCO, 2017)
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Tabela 8 - Identificação das bactérias da classe Mollicutes e suas espécies, em número (N) e
porcentagem (%), em colônias isoladas de amostras obtidas por meio do lavado
traqueobrônquico em ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) criados no estado
de São Paulo e Rio de Janeiro - 2016, 2017
GS
N (%)

GD
N (%)

Total
N (%)

p-valor

11 (23,4)

06 (23,07)

17 (23,28)

0,975

01 (2,12)

-

01 (1,36)

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Não determinada

10 (21,27)

06 (23,07)

16 (21,91)

0,859

Total de animais

47 (100)

26 (100)

73 (100)

Espécies
Classe Mollicutes
M. mycoides subsp.
capri
M. bovis
M. agalactiae

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Foi realizado PCR para detectar a presença de bactérias da classe Mollicutes
diretamente das amostras do lavado traqueobrônquico. Foram positivas 45,20%
(33/73) das amostras, sendo que 69,69% (23/33) foram coletadas de animais sadios
e 30,30% (10/33) foram de animais com broncopneumonia. No entanto, com os
oligonucleotídeos iniciadores utilizados, foi identificado a espécie apenas em uma
amostra, sendo está o M. mycoides subsp. capri. A tabela 9 mostra o número de
animais e a sua porcentagem de animais doente e sadio em relação as espécies de
micoplasmas encontrado.

Tabela 9 - Identificação das bactérias da classe Mollicutes e suas espécies, em número (N) e
porcentagem (%), por meio da PCR de amostras do lavado traqueobrônquico em ovinos
sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) criados no estado de São Paulo e Rio de
Janeiro - 2016, 2017
GS
N (%)

GD
N (%)

Total
N (%)

p-valor

23 (48,93)

10 (38,46)

33 (45,2)

0,389

01 (2,12)

-

01 (1,36)

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Não determinada

22 (44,68)

10 (38,46)

32 (43,83)

0,491

Total de animais

47 (100)

26 (100)

73 (100)

Espécies
Classe Mollicutes
M. mycoides subsp.
capri
M. bovis
M. agalactiae

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
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5.4 VÍRUS

Foi realizado o teste de virusneutralização para BRSV, VDVB, BoHV-1 e PI-3
nas 99 amostras de soro. Destas amostras, nenhuma foi reagente para o VDVB e
BoHV-1. No entanto, 48,48% (48/99) das amostras foram reagentes para BRSV e
52,52% (52/99) para PI-3. Em relação ao GS, 47,77% (30/67) apresentaram
anticorpos contra BRSV e 56,71% (38/67) para PI-3. No GD, 56,25% (18/32) foram
reagentes para BRSV e 43,75% (14/32) para PI-3. Houve a associação desses dois
vírus em 29,85% (20/67) das amostras de animais sadios e 28,12% (09/32) dos
doentes (Tabela 10). A imunodifusão em gel de agarose para MVV também foi
realizado nas 99 amostras, porém, nenhuma foi reativa ao teste.

Tabela 10 - Frequência de amostras reativas ao teste de virusneutralização, em número (N) e
porcentagem (%), para BRSV, VDVB, BoHV-1 e PI-3 e imunodifusão em gel de agarose
para MV em amostras de soro de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD)
criados no estado de São Paulo e Rio e Janeiro – 2016, 2017
GS
N (%)

GD
N (%)

Total
N (%)

p-valor

PI-3

38 (56,71)

14 (43,75)

52 (52,52)

0,227

BRSV

30 (44,77)

18 (56,25)

48 (48,48)

0,285

PI-3 e BRSV

20 (29,85)

09 (28,12)

29 (29,29)

0,860

67 (100)

32 (100)

99 (100)

Virusneutralização

Total de animais

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
Nota: Abreviação utilizada: PI-3 Parainfluenza tipo 3; BRSV Vírus Sincicial Respiratório Bovino

Foi considerada reagente para BRSV e PI-3 amostras com títulos de anticorpos
≥0,3. Houve uma variação de 0,3 a 1,5 nas amostras de animais sadios positivos para
VRSB e 0,3 a 1,5 nos animais doentes. Nos animais reagentes para PI-3, o intervalo
de títulos de anticorpos foi de 0,3 a 2,7 nos animais sadios e 0,3 a 2,4 nos doentes,
sendo que neste último grupo a média da titulação de anticorpos era alta com 1,28. A
maior ocorrência de título de anticorpos contra BRSV foi de 0,3 com 58,33% (28/48)
das amostras positivas, enquanto que em relação ao PI-3 foi 0,6 com 15,38% (08/52)
e 0,9 com 17,30% (09/52) das amostras positivas (Gráfico 2).

79

Gráfico 2 - Frequência de títulos de anticorpos contra BRSV e PI-3 obtidos nas amostras de soro de
ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD) criados no estado de São Paulo e Rio e
Janeiro – 2016, 2017
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BRSV Doentes

PI-3 Sadio

PI-3Doente

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Abreviação utilizada: PI-3 Parainfluenza tipo 3; BRSV Vírus Sincicial Respiratório Bovino

Foi utilizado 96 amostras, 30 do GD e 66 do GS, no ELITEST MVV/CAEV®
(HYPHEN Biomed, France). Verificou-se que 21,87% (21/96) das amostras foram
positivas para o vírus. Foram detectados anticorpos em 21,21% (14/21) amostras do
GS e em 23,23% (7/21) amostras do GD. Sem significância ao teste de Qui-quadrado
de Pearson (p=0,816) (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Frequência de amostras reativas e não reativas ao ELITEST MVV/CAEV® (HYPHEN
Biomed, France) em amostras de soro de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia
(GD) criados no estado de São Paulo e Rio e São Paulo – 2016, 2017
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90%

% de amostras

80%
78,78%

70%

76,66%

60%
50%
40%
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10%
0%
Anticorpos contra LVPR

Ausência de anticorpos contra LVPR
GS

GD

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Abreviação utilizada: LVPR Lentivírus de Pequenos Ruminantes.

5.5 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS AGENTES INFECCIOSOS

Em 50 animais, 33 do GS e 17 do GD, houve a associação entre dois ou mais
grupos de agentes microbianos, sendo estres grupos compostos por bactérias
aeróbias e bactérias da classe Mollicutes encontradas no lavado traqueobrônquico,
vírus PI-3 e/ou BRSV presentes nos exames sorológicos. Em 28% (14/50) dos ovinos
houve a interação entre os três grupos. No entanto, a maior associação foi entre
bactérias aeróbias e vírus com 38% (19/99) das amostras analisadas, sendo que
dessas 41,17% (7/17) foram amostras coletadas de ovinos com broncopneumonia
(Tabela 11).
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Tabela 111 – Associação entre agentes microbianos em ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia
(GD) criados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro – 2016, 2017
Grupos de
agentes
microbianos
Bactérias + Vírus
+ Mollicutes
Bactérias + Vírus
Bactérias +
Mollicutes
Mollicutes + Vírus

GS
N (%)

GD
N (%)

Total
N (%)

p-valor

09 (27,27)

05 (29,41)

14 (28)

0,765

12 (36,36)

07 (41,17)

19 (38)

0,639

01 (3,03)

01 (5,88)

02 (04)

0,544

11 (33,33)

04 (23,52)

15 (30)

0,768

33 (100)

17 (100)

50 (100)

Total de animais

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).

5.6 PROPRIEDADES

Em relação ao local da coleta das amostras, dividimos em PSP, sendo presente
neste grupo as 33 amostras coletadas no estado de São Paulo e PRJ, com 66
amostras adquiridas no estado do Rio de Janeiro. No PSP, 27,27% (9/33) dos ovinos
foram classificados como doentes e 72,72% (24/33) como sadios. No PRJ, os animais
foram divididos em sadios, com 65,15% (43/66) e doentes, com 34,84% (23/66). A
Tabela 12 demonstra a ocorrência de agentes microbiológicos nos PSP e PRJ em
relação aos animais sadios e doentes.

Tabela 12 – Número (N) e porcentagem (%) de ovinos sadios (GS) e com broncopneumonia (GD),
localizados no estado de São Paulo (PSP) e Rio de Janeiro (PRJ) em comparação com
os agentes microbianos encontrados nas amostras coletadas por meio de lavado
traqueobrônquico e exames sorológicos – 2016, 2017
(Continua)
PSP
Agentes
microbianos
Bacillus sp.

PRJ

1,000

GS
N (%)
04 (9,30)

GD
N (%)
05 (21,73)

-

0,317

02 (4,65)

-

1,000

04 (16,66)

02 (22,22)

1,000

02 (4,65)

02 (8,69)

0,582

E. coli

-

-

-

1 (2,32)

-

1,000

K. oxytoca

-

-

-

-

01 (4,34)

0,303

Streptococcus
sp.
Staphylococcus
sp.

GS
N (%)
04 (16,66)

GD
N (%)
02 (22,22)

05 (20,83)

p-valor

p-valor
0,123
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(Conclusão)
PSP
Agentes
microbianos

PRJ

GS
N (%)

GD
N (%)

p-valor

GS
N (%)

GD
N (%)

p-valor

-

-

-

-

01 (4,34)

0,303

GNNF

01 (4,16)

-

1,000

6 (13,95)

3 (13,04)

1,000

VDVB

-

-

-

-

-

-

BoHV-1

-

-

-

-

-

-

12 (50)

04 (44,44)

0,494

26 (60,46)

10 (43,47)

0,465

BRSV

09 (37,5)

01 (11,11)

0,160

21 (48,83)

17 (73,91)

0,037*

LVPR

07 (29,16)

02 (22,22)

0,715

07 (16,27)

05 (21,73)

0,507

Mollicutes

08 (33,33)

03 (33,33)

0,736

15 (34,88)

07 (30,43)

0,656

24 (100)

09 (100)

43 (100)

23 (100)

K. pneumoniae

PI-3

Total de
animais

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.
Nota: Sinal convencional utilizado: * Significativo ao Teste de Qui-quadrado de Pearson ou Fisher
(p<0,05)

Houve a realização do questionário epidemiológico sobre as características das
propriedades. Foi notado que as propriedades de São Paulo e Rio de Janeiro
possuíam regime intensivo e semi-intensivo de criação. Em sua maioria, os tamanhos
da propriedade não passavam de 30 hectares, tendo como sua principal finalidade a
comercialização dos animais (cria, recria e engorda). Foi observado também que
58,33% das ovinoculturas visitadas possuíam assistência veterinária. Em relação aos
dados de manejo sanitário, apenas 33,33% (2/6) e 16,66% (1/6) das propriedades
localizadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, realizavam
exames antes ou durante a aquisição de novos animais. E que 50% (3/6) das
propriedades localizadas no estado de São Paulo não realizam a quarentena e
66,66% (4/6) das criações no Rio de Janeiro não praticam esse período. Sobre as
instalações, apenas 16,66% (1/6) das propriedades, localizadas tanto em São Paulo
quanto Rio de Janeiro, possuíam ventilação mecânica. E que 50% (3/6) e 83,33%
(5/6) das ovinoculturas estudadas em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente,
possuíam presença marcante de poeira nos apriscos (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Características das propriedades estudadas localizadas no estado de São Paulo (PSP) e
Rio de Janeiro (PRJ) – 2016, 2017
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Fonte: (FRANCO, M. F., 2018)
Nota: Abreviação utilizada: IV Intensivismo; R Rebanho; @ Animais; AV Assistência veterinária; EA
Exames na aquisição; Q Quarentena; V Vacinação; VF Vermifugação; SAD Separação de animais
doentes; J Presença de janela; VM Ventilação mecânica; P Presença de poeira nos apriscos; CREV
Cria, recria, engorda e venda

Quando comparado animais com broncopneumonia com as variáveis não
realizam quarentena e não separam animais doentes, sem separar por localização
das propriedades, houve significância no teste de Qui-quadrado de Pearson (p=0,043
e p=0,048, respectivamente).
A tabela 13 apresenta as características das propriedades localizadas nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro em relação ao grupo de animais sadios e com
broncopneumonia.

Tabela 13 - Características das propriedades, localizadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro,
em relação aos ovinos saudáveis (GS) e com broncopneumonia (GD) – 2016, 2017
(Continua)
Características
das
propriedades
Regime
intensivo
Regime semiintensivo
Assis.
veterinária

GS
N (%)

PSP
GD
N (%)

p-valor

GS
N (%)

PRJ
GD
N (%)

12 (50)

04 (44,44)

0,494

10 (23,25)

09 (39,13)

0,119

12 (50)

05 (55,55)

0,778

33 (76,75)

14 (60,86)

0,608

24 (100)

08 (88,88)

0,284

36 (83,72)

17 (73,91)

0,955

p-valor
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(Conclusão)
Características
das
propriedades
≤2 vezes ao
ano
>3 vezes ao
ano
Vacinação
Presença de
janela
Ventilação
mecânica
Presença de
poeira
Não realizam
quarentena
Exames na
aquisição
Não separam
animais
doentes
Presença de
bovinos e/ou
caprinos na
propriedade
Bebedouros
comuns para
jovens e adultos
Comedouros
comuns para
jovens e adultos
Finalidade da
exploração
Cria, recria,
engorda, venda
Subsistência
Estudo
Total de animais

GS
N(%)

PSP
GD
N (%)

p-valor

GS
N(%)

PRJ
GD
N (%)

-

01 (11,11)

0,323

36 (83,72)

20 (86,95)

0,410

24 (100)

08 (88,88)

0,284

07 (16,37)

03 (13,04)

1,000

20 (83,33)

05 (55,55)

0,128

36 (83,72)

17 (73,91)

0,955

12 (50)

04 (44,44)

0,494

43 (100)

23 (100)

0,447

07 (29,16)

02 (22,22)

0,714

07 (16,37)

03 (13,04)

1,000

12 (50)

05 (55,55)

0,778

36 (83,72)

20 (86,95)

0,410

04 (16,66)

04 (44,44)

0,128

32 (74,41)

20 (86,95)

0,539

12 (50)

03 (33,33)

0,374

07 (16,37)

03 (13,04)

1,000

04 (16,66)

03 (33,33)

0,240

14 (32,55)

12 (52,17)

0,398

10 (41,66)

04 (44,44)

1,000

26 (60,43)

08 (34,78)

0,176

12 (50)

06 (66,66)

0,919

43 (100)

23 (100)

0,447

12 (50)

06 (66,66)

0,919

39 (90,69)

23 (100)

0,189

08 (33,33)

03 (33,33)

1,000

36 (83,72)

20 (86,95)

0,410

04 (16,66)

03 (33,33)

0,678

-

-

-

12 (50)

03 (33,33)

0,374

07 (16,27)

03 (13,04)

1,000

24 (100)

09 (100)

43 (100)

23 (100)

p-valor

Fonte: (FRANCO, M. F., 2018).
Nota: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Ao comparar agente microbiano com as manifestações clínicas e idade dos
ovinos, houve significância estatística entre presença de Bacillus sp. e frequência
respiratória

aumentada

(p=0,005),

Bacillus

sp.

e

percussão

torácica

maciça/submaciça (p=0,024), presença de lentivírus de pequenos ruminantes em
animais com menos de 1 ano (p=0,015) e acima de 3 anos (p=0,05).
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DISCUSSÃO

As doenças respiratórias em pequenos ruminantes são multifatoriais
(LACASTA et al., 2008) e envolve a interação entre a imunidade do hospedeiro,
agentes infecciosos e fatores do meio ambiente (BROGDEN et al., 1998; KUMAR et
al., 2012). Os ovinos e caprinos são especialmente sensíveis a infecções respiratórias,
principalmente de origem viral, bacteriana e fúngica (SONI; SHARMA, 1990; KUMAR
et al., 2014) e representa 5,6% de todas as doenças existentes nestes animais
(HINDSON; WINTER, 2002).
A ocorrência da broncopneumonia deste estudo foi de 32,32% (32/99), dado
semelhante ao encontrado por Garedew et al. (2010) na Etiópia (42,5%) e por Viana
et al. (2007), no Brasil, onde 31,6% e 31,29% dos ovinos apresentaram manifestações
relacionadas a doença, respectivamente. No entanto, em outras pesquisas esse valor
foi maior, como observado por MARCONDES (2007), onde 54,76% dos ovinos
analisados na região de Botucatu, Brasil, possuíam broncopneumonia e por Suárez e
Busetti (2009) na Argentina, que observaram broncopneumonia em 57,9% dos casos
estudados. A ocorrência desta doença foi ainda mais visível em cordeiros da Nova
Zelândia, com índice de 78-93% (McGOWAN et al., 1978) e 60,3% (GOODWIN et al.,
2004). O baixo índice de problemas respiratórios encontrados no projeto pode estar
relacionado ao período estacional, já que 33,33% das amostras foram coletadas no
verão, época em que a ocorrência de broncopneumonia é menor (BELKHIRI;
TLIDJANE; MEZIANE, 2008; AHMED et al., 2010; HALE et al., 2010; DAR et al., 2012;
TAKARO; KNOWLTON; BALMES, 2013). Além disso, os estudos realizados na Nova
Zelândia eram em animais mais jovens, grupo este com maior predisposição para
desencadear a doença (BENESI et al., 2013; MUSTAFA et al., 2014; RAHAL et al.,
2014), diferente dos animais analisados neste estudo, onde o maior grupo de faixa
etária foi acima de 3 anos de idade.
Ovinos do GS não apresentaram manifestações compatíveis com doença
respiratória, porém, esses animais possuíram aumento da FR em 3 mpm, na média.
A elevação da FR é um mecanismo fisiológico que tem como objetivo manter o
equilíbrio das trocas gasosas (RADOSTITS et al., 2002; WILSON; LOFSTEDT, 2006).
Nesse grupo, essa manifestação pode indicar alteração psíquica (STÖBER, 1993) ou
estresse devido a contenção para a realização do exame físico (GONÇALVES, 2004).
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Outro motivo para que ocorra o aumento dos movimentos respiratórios é quando a
temperatura ambiente está elevada, principalmente acima de 35ºC, já que a FR é a
principal forma de dissipar calor nos ovinos (EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011). A
maioria das amostras deste estudo (66,66%) foram coletadas em propriedades que
se localizavam no estado do Rio de Janeiro, próximo a capital, onde no inverno há
baixas temperaturas no início e final do dia, porém, a temperatura máxima diária pode
ultrapassar os 35ºC (INMET, 2017). Estudos realizados por Cezar et al. (2004) e Neiva
et al. (2004) verificaram que ovinos sadios da raça Santa Inês expostos ao sol, com
temperatura ambiente de 32 a 33,2ºC, tinham, em média, de 115,4 e 91 mpm,
respectivamente. Já o trabalho de Silva et al. (2015), também desenvolvido com
ovinos Santa Inês, verificou que a média de FR era de 49,50 mpm quando temperatura
do ar era de apenas 21,37ºC, justificando o aumento de FR em animais saudáveis.
Apesar da média não demonstrar aumento da FC, 31,34% (21/67) dos animais
sadios apresentaram valores acima de 115 bpm. Esse aumento também está
relacionado a excitação psíquica (STÖBER, 1993; MARCONDES, 2007) e/ou
estresse térmico como visto no aumento da FR (MATSUKUMA et al., 2010). O Mesmo
ocorreu com a temperatura corporal, em que a média de todos os animais sadios
estavam dentro da normalidade, porém, 2,98% (2/67) apresentaram temperatura
elevada, sendo este dado relacionado com a alta temperatura ambiente (STARLING
et al., 2002).
Para classificar o animal como doente foi utilizado o critério proposto por Benesi
et al. (2013) e Gaeta et al. (2018) modificado, onde era necessário apresentar 2 ou
mais alterações, sendo estas: aumento de frequência respiratória, presença de tosse
ou reflexo de tosse positivo, aumento da temperatura corporal e alteração na
auscultação e secreção nasal.
Em relação ao GD, as manifestações clínicas mais presentes foram aumento
da FR com 75% (24/32) dos casos, ECC ≤2 e crepitação fina com 53,12% (17/32),
aumento da FC com 50% (16/32), dispneia com 31,25% (10/32), percussão torácica
submaciço e reflexo de tosse positivo e/ou tosse com 25% (8/32) e secreção nasal
mucoso, mucopurulento e purulento com 21,87% (7/32).
Como relatado anteriormente, o aumento da frequência respiratória é um
mecanismo

compensatório

pulmonar

(RADOSTITS

et al., 2002; WILSON;

LOFSTEDT, 2006) e quanto mais severo a doença respiratória maior será a
necessidade de utilizar esse mecanismo, devido a menor taxa de trocas gasosas
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(RADOSTITS et al., 2002). Por isso, esta manifestação clínica tornou-se um
importante fator para diagnóstico de doenças respiratórias (GONÇALVES, 2004;
GONÇALVES; FEITOSA, 2008). Neste trabalho, 75% dos animais doentes
apresentaram aumento da frequência respiratória, com diferença estatística
significativa (p=0,001) estando de acordo com outras pesquisas onde esta alteração
variava entre 60% (MARCONDES et al., 2011) a 70% (SILVA, 2012) em ovinos com
broncopneumonia.
O aumento da frequência cardíaca pode estar relacionado às alterações
fisiológicas, como citado nos animais saudáveis, e patológicas. A enfermidade
respiratória leva ao prejuízo da capacidade ventilatória decorrente a diminuição de
tecido pulmonar funcional, dificultando a hematose. Esta alteração pode induzir a
taquicardia, pois é necessário que haja aumento nas contrações cardíacas a fim de
manter as trocas gasosas, mecanismo semelhante ao aumento da frequência
respiratória (CASTRO, 1926). O aumento da FC ocorreu em 50% dos ovinos com
broncopneumonia. Este dado é similar ao encontrado por Silva (2012), onde 65% dos
animais doentes apresentavam taquicardíaca. No entanto, essa alteração foi
encontrada em menor porcentagem nos trabalhos de Marcondes et al. (2011) e
Marcondes (2007), apresentando em apenas 6,7%

e

4,5%

dos ovinos,

respectivamente. Essa baixa frequência de taquicardíaca pode ocorrer em animais
onde a broncopneumonia é mais severa e estes apresentem-se apáticos, prostrados
e pouco responsivos à manipulação (MARTINS, 2012), diferente dos animais
analisados neste estudo em que 93,75% (30/32) dos animais doentes possuíam nível
de consciência alerta.
A broncopneumonia em ovinos causa perda de apetite, retardo no ganho de
peso e diminuição do escore de condição corporal (DIFFAY et al., 2005; KHAN et al.,
2006; ANTÓN; MAYAYO, 2007; GAREDEW et al., 2010; ZAGHAWA; HASSAN; ELSIFY, 2010; DE LA ARENA, 2011; GONÇALVES et al., 2011; KUMAR et al., 2013;
HAMZA; OZKAN, 2017). No GD, 53,12% (17/32) dos ovinos apresentavam ECC ≤2,
índice que indica animais magros (MORAES et al., 2005). Este dado pode estar
relacionado tanto a doença quanto com a ineficiência nutricional. Assim como neste
trabalho, SILVA (2012) também observou diferença estatística significativa entre o
peso de animais com broncopneumonia e sadios, sendo que os animais doentes
possuíram menor peso, corroborando com este estudo. E em Nova Zelândia foi
realizado um estudo comparando ganho de peso e peso de carcaça entre cordeiros
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saudáveis e com broncopneumonia. Foi observado que houve uma relação
significativa entre o ganho de peso e extensões das lesões pulmonares, onde a cada
10% de área de superfície pulmonar afetada havia redução de 1kg/mês, e que houve
redução de 1,5kg de peso de carcaça desses animais doentes (ALLEY, 1987).
A secreção nasal pode ser oriunda de uma inflamação local da mucosa
(BELKNAP, 1993; GONÇALVES, 2004) ou de origem brônquica e pulmonar
(WILSON; LOFSTEDT, 2006). Quando a secreção é unilateral pode indicar um
processo na narina correspondente (GONÇALVES, 2004). No entanto, se há
presença de secreção bilateral pode representar afecções de origem pulmonar
(GONÇALVES, 2008) e é uma das principais manifestações encontradas em
broncopneumonia (GAREDEW et al., 2009; ZAGHAWA; HASSAN; EL-SIFY, 2010;
KUMAR et al., 2013). A presença da secreção nasal irá depender da quantidade de
exsudato existente nos brônquios (RADOSTITS et al., 2002). Foi observado que
21,87% dos ovinos doentes possuíam secreção nasal mucopurulenta, purulenta ou
mucoso bilateral. Apesar de haver significância estatisticamente (p<0,05), este
resultado foi inferior quando se comparado aos trabalhos de Martins (2012), com 81%
e 100%, e Silva (2012), com 90% dos ovinos doentes. Apesar de indicar uma afecção
respiratória a nível pulmonar, a secreção nasal mais observada neste trabalho foi do
tipo seroso (28,12%), que é comumente relatado em ovinos criados em sistema
intensivo, com apriscos pouco ventilados e em localidade onde há oscilação de
temperatura durante o dia (DIFFAY et al., 2005). Essas características foram
observadas na maioria das propriedades.
A dispneia é outra manifestação recorrente e bastante importante para o
diagnóstico de broncopneumonia (GAREDEW et al., 2010; HAMZA; OZKAN, 2017).
Essa alteração normalmente indica uma ineficiência das trocas gasosas por
consolidação pulmonar extensa, principalmente se associada a som maciço ou
submaciço à percussão torácica (RADOSTIS et al., 2002). Martins (2012) observou
essa manifestação em 95,2% dos ovinos com casos de broncopneumonia moderada
e em 100% nos casos severos, diferente do resultado encontrado neste trabalho, onde
apenas 31,33% dos doentes apresentaram dispneia, apesar disso, houve diferença
significativa entre doentes e saudáveis, tornando-a uma boa indicadora de doença
respiratória.
A tosse é a expulsão de ar pela glote para remover muco, partículas virais ou
inorgânicos da árvore traqueobrônquica (WILSON; LOFSTED, 2006) e é utilizada para
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auxiliar no diagnóstico de broncopneumonia (HINCHCLIFF; BYRNE, 1991; PRINGLE,
1992; GAREDEW et al., 2009; ZAGHAWA; HASSAN; EL-SIFY, 2010; KUMAR et al.,
2013; GIADINIS et a., 2016; CASSIRER et al., 2017; HAMZA; OZKAN, 2017).
Diferentemente de outros trabalhos encontrados na literatura (MARTINS, 2012;
SILVA, 2012), o reflexo de tosse não teve uma alta frequência nos animais com
broncopneumonia, tendo ocorrido apenas em 25% dos casos. Não obstante,
apresentou diferença estatística significativa (p=0,001).
A hipertermia é o aumento da temperatura corporal e excita as reações de
defesa como produção de anticorpos, estimulação da atividade bactericida e
fagocíticas de leucócitos e inibição do crescimento de alguns microorganismos
(FEITOSA, 2008). Essa variação de temperatura pode ocorrer devido à variação
nictemeral ou em resposta às doenças inflamatórias, sendo infecciosa ou não
(FEITOSA, 2004). Há pesquisas que relacionam a presença da febre com a
broncopneumonia em ovinos (GILMOUR; BROTHERSTON, 1963; GAREDEW et al.,
2009; ZAGHAWA; HASSAN; EL-SIFY, 2010; MARTINS, 2012; SILVA, 2012).
Corroborando com essas análises, este trabalho também apresentou diferença
estatística em relação a animais doentes e sadios com hipertermia e que 9,37% dos
casos houve aumento de T°C concomitante com taquicardia e/ou taquipneia,
indicando que essa alteração está relacionada a “síndrome febre” (RADOSTITS et al.,
2002).
A crepitação fina é um ruído patológico que ocorre em pequenas vias aéreas
preenchidas por muco ou por líquido inflamatório durante o descolamento das paredes
na inspiração ou expiração, podendo indicar broncopneumonia, edema pulmonar,
bronquiolite e enfisema pulmonar (GONÇALVES, 2004). A ocorrência dessa alteração
neste trabalho foi de 53,12% (17/32), apresentando diferença estatística significativa
(p<0,001), dado semelhante ao encontrado por Martins (2012) em animais com
broncopneumonia de grau moderado (66,7%) e grau severo (60%) e por Silva (2012),
que observou crepitação fina em 55% dos animais doentes. E difere do trabalho de
Marcondes et al. (2011) em que não houve a presença dessa alteração.
Não houve uma frequência elevada de crepitação grossa em animais com
broncopneumonia, atingindo apenas 9,37% (03/32) dos animais. Este dado difere de
outros trabalhos (ZAGHAWA; HASSAN; EL-SIFY, 2010; MARCONDES et al., 2011;
GONÇALVES et al., 2011; SILVA, 2012) que indicam a crepitação grossa como uma
das manifestações mais frequentes nos processos respiratórios.
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O ruído laringotraqueal é auscultado na região da traqueia cervical e é formado
pela vibração das paredes da laringe e da traqueia por meio da passagem de ar no
momento da respiração. Patologicamente, ouve-se o estridor traqueal acompanhante
à estenose da laringe ou traqueia, e as crepitações (GONÇALVES, 2004). Neste
trabalho, essas alterações foram descritas como aumento do ruído laringotraqueal.
Foi observado uma frequência de 15,62% desta manifestação em animais com
broncopneumonia, com p-valor menos que 0,05. O mesmo foi encontrado por
Marcondes (2007), Marcondes et al. (2011), Martins (2012) e Silva (2012).
A percussão do tórax é um dos métodos semiológicos que pode nos indicar
alterações no parênquima pulmonar. Neste estudo 25% (08/32) dos ovinos com
broncopneumonia apresentaram percussão torácica submaciço com diferença
estatística significativa (p=0,002). Essa mudança de som pode indica áreas de
preenchimento dos espaços intersticiais por líquido (inflamatório ou não), áreas de
condensação e compressão pulmonar e broncopneumonias (CURTIS et al.,1986;
GONÇALVES, 2004). Apesar de ser um exame físico valioso para auxiliar no
diagnóstico de doenças respiratórias, devido ao comportamento irrequieto da espécie
ovina, pode ser de difícil execução (MARCONDES, 2007; MARCONDES et al., 2011;
MARTINS, 2012; SILVA, 2012).
P. multocida e M. haemolytica são bactérias frequentemente isoladas na
microbiota das vias aéreas de animais sadios (RADOSTITS et al., 2002; VIANA et al.,
2007) e, quando ocorre imunossupressão há a multiplicação destes agentes por todo
o trato respiratório causando a broncopneumonia (EWERS; LUBKE-BECKER;
WIELER, 2006; VECHIATO, 2009; LOPEZ, 2013). Vários estudos já demonstraram a
alta ocorrência de pasteureloses em ovinos saudáveis e pneumônicos em todo o
mundo, como observado na Etiópia por Alemneh e Tewodros (2016), Yeshwas et al.
(2013) e Tilaye (2010), onde a identificação de pasteureloses ocorreu em 37,1%,
33,1% e 28,4%, respectivamente, dos ovinos estudados. Também foi verificado a
presença dessas bactérias em ovinos na Turquia (KIRKAN; KAYA, 2005), Estados
Unidos da América (BESSER et al., 2012) e no Brasil (VIANA et al., 2007), com
prevalência de 12%, 56,8%, 47%, respectivamente. Apesar de serem consideradas
os principais precursores de doenças respiratórias em ruminantes (BELKNAP, 2005;
VIANA et al., 2007; YENER et al., 2009), não houve identificação da P. multocida e M.
haemolytica em nenhuma amostra deste estudo, seja oriunda de animais sadios ou
doentes.
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No entanto foram isoladas 45 amostras bacterianas, incluindo Bacillus sp.,
Streptococcus sp., Staphylococcus sp., bactérias Gram-negativas não fermentadoras
(GNNF), Escherichia (E.) coli, Klebsiella (K.) oxytoca e K. pneumoniae.
Bacillus sp. foi a bactéria mais isolada tanto no GS (12,06%) quanto no GD
(16,12%). Outros trabalhos sobre afecções respiratórias em ovinos também
encontraram dados semelhantes a este (MEGRA; SISAY; ASSEGED, 2006; YIMER;
ASSEGED, 2007; ASAYE; BIYAZEN; BEZIE, 2015; GEBREMESKEL et al., 2017;
YEGORAW et al., 2017). No entanto, as espécies de Bacillus são comumente
encontradas em pulmões de ovinos sadios e doentes, sendo parte da microbiota
(RAJIVKUMAR; KATOCH; GHAAR, 2000; GAREDEW et al., 2010) e consideradas
insignificantes na patogenia de infecções respiratórias (GAREDEW et al., 2013;
ASAYE; BIYAZEN; BEZIE, 2015). Porém, houve diferença significativa quando
comparado Bacillus sp. e frequência respiratória (p=0,005) e Bacillus sp. e percussão
torácica maciça/ submaciça (p=0,024).
A bactéria Staphylococcus sp. é um patógeno oportunista encontrado em
diversos lugares do organismo, inclusive na parte superior do trato respiratório e,
apesar de não pertencer a microbiota pulmonar, são capazes de invadir quando
possuem condições adequadas, como baixa imunidade do hospedeiro (GILLESPIE;
TIMONY, 1981; QUINN et al., 1994). No presente estudo, 12,90% dos animais com
broncopneumonia possuíam Staphyloccocus sp. em sua microbiota pulmonar, assim,
o isolamento deste agente deve-se a animais imunocompetentes, a condições
meteorológicas adversas ou por possuírem infecções concomitantes, como relatados
em outros trabalhos (SEYID, 1997; RAJIVKUMAR; KATOCH; GHAAR, 2000; MEGRA;
SISAY; ASSEGED, 2006; GAREDEW et al., 2010; GEBREMESKEL et al., 2017).
Neste trabalho houve isolamento de Streptococcus sp. apenas em animais
sadios. Esta bactéria é considerada um agente comensal do sistema respiratório de
muitos animais domésticos (BUXTON, FRAZER; 1977) e, embora exista espécies
patogênicas (CARTER; CHENGAPPA, 1991), normalmente são oportunistas
(YEGORAW et al., 2017), só ocorrendo a pneumonia quando há combinação com
outros agentes bacterianos ou virais (SASANI et al., 1998).
As bactérias Gram-negativas K. oxytoca e K. pneumoniae está associada
frequentemente a pneumonia em ovinos, sendo considerado um patógeno altamente
virulento (AJUWAPE; AREGBESOLA, 2002; PATEL et al., 2017). Neste estudo, foram
os únicos agentes isolados exclusivamente de pulmões pneumônicos. Outras
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pesquisas também tiveram resultados semelhantes como Garedew et al. (2010), AlSultan II (1995), onde a Klebsiella sp. foi considerada agente causador da
broncopneumonia.
Dentre os agentes avaliados no estudo, houve a identificação de bactérias da
Classe Mollicutes por meio da PCR em amostras do lavado traqueobrônquico. Os
micoplasmas já são considerados um problema comum em ovelhas pneumônicas,
causando grandes perdas econômicas (KUMAR et al., 2012). Neste estudo, foi
observado que 45,2% das amostras analisadas foram positivas para micoplasma. AlMomani et al. (2006) também verificou resultados semelhantes na Jordânia, onde
houve isolamento de Mycoplasma sp. em 35% dos ovinos. Outro dado importante
desta pesquisa é que 38,46% dos ovinos com broncopneumonia possuíam Mollicutes
presente no lavado traqueobrônquico, corrobornado com Tauni (2017), Kumar et al.
(2012), Da Massa, Wakenell e Brooks (1992) e Lefèvre, Jones e Ojo (1987) que
verificaram a importância dos micoplasmas em problemas respiratórios.
Infecções por M. bovis ocorre no mundo inteiro (KUMAR; VERMA; RAHAL,
2011) e alguns estudos relacionam esta espécie como um dos principais responsáveis
pela alta morbidade e mortalidade de ovinos devido a infecções pulmonares
(NASCIMENTO et al., 2003; BELL, 2008; KUMAR et al., 2012). Outra espécie
associada a problemas respiratórios em ovinos é M. agalactiae (SRIVASTAVA et al.,
1996; NICHOLAS; AYLIN; LORIA, 2008; KUMAR et al., 2014; SANTOS et al., 2015),
sendo este um dos principais micoplasmas em pequenos ruminantes (BASHIRUDDIN
et al., 2005). Apesar de terem sido utilizados oligonucleotídeos para identificação do
M. bovis e M. agalactiae, nenhuma amostra foi positiva para essas espécies. No
entanto, uma amostra oriunda de um ovino saudável foi positiva para M. mycoides
subsp. capri. Esta espécie está associada a doenças respiratórias e alta mortalidade
em caprinos (HERNANDEZ et al., 2006). Al-Momani, Abo-Shehada e Nicholas (2011)
analisaram 18 rebanhos, com ovinos saudáveis e doentes, localizados na Jordânia do
Norte e verificaram que 32% dos soros foram positivos para M. mycoides subsp. capri.
No entanto, há poucos trabalhos descrevendo broncopneumonia ocasionada por M.
mycoides subsp. capri em ovinos (DE LA FE et al., 2007) ou observados em amostras
de lavados. Não foi encontrado até o momento outros trabalhos que indicasse a
presença deste agente em ovinos no estado de São Paulo ou Rio de Janeiro.
Outras espécies de Mycoplasma estão relacionados com alterações
pulmonares em ovinos e que podem estar incluídas nas espécies não determinadas
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nesse trabalho. Dentre elas o M. ovipneumoniae é considerado um dos mais
importantes micoplasmas causadores de pneumonias em ovinos (BELL, 2008).
Estudos realizados por Sheehan et al. (2007) e Tauni (2017), em que avaliaram a
presença de micoplasmas em pulmões com lesões pneumônicas em abatedouros,
observaram a presença de M. ovipneumoniae em 90% e 76% dos casos,
respectivamente.
O vírus da PI-3 é o maior agente causador de doença respiratórias virais em
ovinos, sendo o mais frequentemente isolado (MARTIN, 1996; SHARP; NETTLETON,
2007; GAFER; HUSSEIN; REDA, 2009; RUSENOVA, 2009;). Neste trabalho, 52,52%
dos animais apresentaram anticorpos contra PI-3, corroborando com outros trabalhos
realizados no Brasil, que mostram uma alta ocorrência de anticorpos contra PI-3 em
ovinos, como Gonçalves et al. (2011) e Dal Pizzol et al. (1989) que avaliaram que 82%
e 34% dos animais sadios eram positivos para o vírus, respectivamente. Dentre o GD,
foi observado que 43,75% das amostras possuíam anticorpos contra PI-3, indicando
ser um agente importante na etiologia da doença. Além disso, a titulação também era
alta (média de 1,28) sugerindo que esses animais são importantes fonte de infecção
(GONÇALVES et al., 2011). Esse resultado foi semelhante ao encontrado por
Marcondes (2010), onde 36,7% dos animais doentes foram soropositivos para PI-3.
Outro vírus importante em ovinos, que possui um tropismo pelo tecido do
sistema respiratório, é o BRVS (VAN DER POEL et al., 1994). A ocorrência verificada
neste estudo para BRVS foi de 48,48%. No México, valores semelhantes foi
observado por Contreras-Luna et al. (2017), onde a soroprevalência para BRVS em
ovinos foi de 47% a 64%. O mesmo ocorreu em Peru, onde 49,3% apresentaram
anticorpos contra BRVS (CABELLO; RIVERA, 2006). Gonçalves et al., (2011), no
Brasil, detectaram que em 58,8% das amostras analisadas haviam anticorpos contra
esse mesmo vírus, corroborando com este estudo. Neste trabalho, 56,25% dos
doentes apresentaram anticorpos contra BRVS. Outras pesquisas indicam a alta
ocorrência do BRVS em animais com broncopneumonias, como na pesquisa realizada
por MARCONDES (2010), onde 33,3% dos ovinos doentes eram soropositivos para
BRVS. Neste estudo, três animais doentes possuíam cultura pura para BRSV, porém
as titulações de anticorpos destes animais eram baixas (0,3) indicando que houve
contato com o vírus, mas que provavelmente não é este que está causando a doença
(VIEIRA, 2015). Assim como o PI-3, o BRVS está mais associado com a predisposição
à broncopneumonia bacteriana secundária (BELKNAP, 2005; SHAHRIAR et al., 2002;
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GAREDEW et al., 2010). E neste estudo foram observadas amostras provenientes de
animais com broncopneumonia soropositivas para PI-3, BVSR e/ou para LVPR
associadas a presença de bactérias aeróbias (41,17%) ou a presença de micoplasma
(23,52%).
Pelo método de imunodifusão em gel de agarose (IDGA), nenhuma amostra foi
positiva para a presença de anticorpos anti-LVPR. Esse resultado foi idêntico ao
encontrado por Gregory et al. (2013) e Rosa et al. (2009), que visaram encontrar a
soroprevalência de MVV da região de Botucatu – São Paulo por meio da IDGA. Não
obstante, ao realizar o teste de ELISA (ELITEST – MVV/CAEV®) para detecção de
anticorpos anti-MVV e CAEV, 21 amostras foram positivas para LVPR. O ELITEST –
MVV/CAEV® foi considerado o teste de escolha para sorodiagnóstico de infecções
por LVPR em ovinos e caprinos (BRINKHOR; VAN MAANEN, 2007) por apresentar
maior sensibilidade quando comparado ao teste de IDGA (ANDRÉS et al., 2005;
SYNGE; RITCHIE, 2010), sendo este último mais ultimamente realizado para
confirmar os dados obtidos por meio da ELISA (MINGUIJÓN et al., 2015). Além disso,
no IDGA foi utilizado o antígeno específico p28, no entanto, é a gp135 que confere
maior sensibilidade à técnica (ADAMS; GORHAM, 1986). Essas características
podem ser a resposta para os diferentes resultados encontrados nesses dois exames
executados neste trabalho.
Afecções respiratórias causadas por LVPR em ovinos ocorre no mundo inteiro,
com exceção da Austrália, Nova Zelândia, Finlândia e Islândia (PRITCHARD;
MCCONNELL, 2007). No presente estudo, 21,87% dos ovinos apresentaram
anticorpos contra LVPR pelo teste de ELISA. Soroprevalência semelhante foi
encontrada por Ettorre et al. (2007), na Itália, onde 14,7% dos ovinos analisados eram
positivos para MVV e por Silva (2003), em Rio Grande do Norte, com prevalência de
21,3%. Na Etiópia, Garedew et al. (2010) e Woldemeskel, Tibbo e Potgieter (2002)
relataram soroprevalência, respectivamente, de 61,3% e 74%, maior do que o descrito
neste trabalho. Nesta região, o vírus já se tornou um importante agente causador de
doenças em ovinos devido à falta de controle sanitário e projetos governamentais de
apoio

(AYELET

et

al.,

2001;

TIBBO;

WOLDEMESKEL;

GOPILO,

2001;

WOLDEMESKEL; TIBBO; POTGIETE, 2002).
Quando comparado a outros trabalhos realizados no Brasil, o resultado
observado nesta pesquisa foi superior. Baroni et al. (2009), no Espírito Santo, Araújo
et al. (2004), em Fortaleza e, em Pernambuco, Oliveira et al. (2006) e Melo et al.
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(2016), verificaram a ocorrência de ovinos com anticorpos contra LVPR de 7,33%,
4,93%, 5% e 0,26%, respectivamente. A baixa prevalência encontrada nesses
trabalhos pode ser atribuída ao tipo de amostra coletada, normalmente de animais
sadios, e ao tipo de teste realizado, já que nestes trabalhos executados no Brasil o
diagnóstico foi por meio de IDGA, teste menos sensível (SYNGE; RITCHIE, 2010).
Além disso, a maioria dos sistemas de criação relatados nessas pesquisas eram do
tipo extensivo, logo, os animais não ficavam aglomerados, dificultando a transmissão
do vírus (MARTINEZ et al., 2010), diferente do que ocorre em criações do tipo
intensivo e semi-intensivo, como as criações visitadas neste projeto, em que o
contanto íntimo entre os animais propicia a transmissão entre soropositivos a
soronegativos (PETERHANS et al., 2004). Dentre os animais doentes analisados
neste trabalho, foi detectado anticorpos contra LVPR em 23,23%. Garedew et al.
(2010) também observaram uma alta frequência em animais pneumônico, com
46,25% de soroprevalência para LVPR, indicando a importância deste agente na
ocorrência de doenças pulmonares em ovinos.
A soroprevalência de LVPR demonstrou haver diferença estatística significativa
quando comparado as varáveis menor que 1 ano de idade (p=0,015) e maior que 3
anos (p=0,05). Outros estudos também confirmaram a presença de anticorpos antiLVPR principalmente em animais adultos (AYELET et al., 2001; WOLDEMESKEL;
TIBBO; POTGIETE, 2002; GAREDEW et al., 2010). LVPR é uma doença crônica com
um longo período de incubação. Essa característica faz com que animais jovens não
apresentem anticorpos contra o vírus, por isso, é mais fácil que ocorra a detecção dos
anticorpos pelos testes sorológicos em animais mais velhos, que estão infectados a
mais tempo, do que em animais jovens que estão no estágio inicial da doença. Essa
propriedade do vírus pode resultar em falso-negativos (RADOSTITS et al., 2000). Já
o aumento da soroprevalência em animais com menos de 12 meses normalmente
ocorre quando a taxa de infecção do rebanho é alta (HOUWERS; VAN DER MOLEN,
1987).
Doenças causadas por Herpesvírus Bovino Tipo 1 são mais descritas em
bovinos, apesar disso, os ovinos podem se infectar por este agente, causando
manifestações

clínicas

respiratórias

(TRUEBLOOD;

SWIFT;

MCHOLLAND-

RAYMOND, 1978; SHANKAR; YADAV, 1987; CLARK et al., 1993). Dados sobre a
soroprevalência do BoHV-1 em ovinos são escassos, entretanto, estudos realizados
no Egito (MAHMOUD; AHMED, 2009) e na Índia (TIWARI et al., 2016) apresentaram
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testes positivos em 23,8%, 0,42% dos ovinos analisados. Na presente pesquisa não
houve amostras positivas para BoHV-1. Esse dado corrobora com outros trabalhos da
literatura que reportam baixos ou ausentes títulos de anticorpos contra esse vírus em
ovino (HAGE et al., 1997; LEHMKUHL et al., 1985; GONÇALVES et al., 2011).
O Vírus da Diarreia Viral Bovina pode causar manifestações respiratórias em
ruminantes (POTGIETER, 2004) e apesar de a prevalência dessa doença ser bem
documentada na espécie bovina (PIOVESSAN et al., 2013; GAETA, 2016), há poucos
relatos em ovinos. Neste trabalho, nenhuma amostra foi reativa ao teste de vírus
neutralização para VDVB, diferindo dos relatos de Silva et al. (2016), Gonçalves et al.
(2011) e Rosadio, Evermann e Demartini (1985) que observaram uma prevalência de
10,9%, 0,5% e 3%, respectivamente.
A presença de anticorpos contra os vírus PI-3, BRVS e LVPR indica a
circulação desses agentes nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e que em casos
de surtos de enfermidades respiratórias esses agentes não devem ser negligenciados
(GONÇALVES et al., 2011).
Em relação as características das ovinoculturas brasileiras, muitos autores
relatam que o sistema extensivo é o predominante (LAMARCK, 2009; SANTOS;
ALFARO; FIGUEIREDO, 2011; CARDOSO et al., 2015; OLIVEIRA, 2015), assim
como ocorre no México (HERNÁNDEZ, 2000), Espanha (MARTÍN et al., 2001) e
países da África e Ásia (VIANA, 2008). No entanto, as propriedades analisadas neste
estudo, tanto do estado de São Paulo quanto Rio de Janeiro, possuem sistema de
criação do tipo intensivo ou semi-intensivo, corroborando com os estudos sobre a
caracterização da ovinocultura do estado de São Paulo realizado por Souza, Lopes e
Demeu (2008), Siqueira et al. (2013), Pilan (2013) e Cardoso et al. (2015). Esse tipo
de criação facilita a disseminação da doença (PETERHANS et al., 2004), por ter
aprisco com baixa ventilação, alta sujidade e superlotação (LAGO et al., 2006;
LACASTA et al., 2008; RAHAL et al., 2014). A alta prevalência de PI-3 e BRSV nos
rebanhos ovino encontrada neste estudo pode ser resultado deste tipo de criação,
onde há contato muito íntimo entre os animais (MANCHEGO et al., 1998;
GONÇALVES et al., 2011; CONTRERAS-LUNA et al., 2017).
Em relação a prestação de serviço por assistência técnica especializada, foi
verificado, nesta pesquisa, que 58,33% das propriedades possuíam veterinários em
sua rotina, número acima ao encontrado por Rodrigues et al. (2005), com 29%, mas
inferior ao encontrado por Nogueira (2006), Bandeira et al. (2007) e Oliveira (2015),
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que verificaram assistência veterinária em 65%, 93,3%, e 100% das criações,
respectivamente.
Outros manejos que podem estar associados ao aumento de infecções
respiratórias é a não realizam quarentena, a não separação dos animais doentes dos
sadios e a falta de exames antes da compra de novos animais (DUNGWORTH, 1993;
PINHEIRO et al., 2000; SANTOS; ALFARO; FIGUEREDO, 2011; AL-MOMANI; ABOSHEHADA; NICHOLAS, 2011). Neste presente estudo, do total de propriedades
visitadas apenas 25% realizavam exames antes ou após a compra de algum animal.
Valores baixos como este foram encontrados por Cardoso et al. (2015), onde menos
de 20% das propriedades exigiam o Guia de Trânsito animal e/ou exames na compra.
Houve diferença estatística significativa entre animais com broncopneumonia e as
variáveis não realizam quarentena (p=0,043) e a não separação de animais doentes
(p=0,048). Apenas 41,66% das propriedades realizavam a quarentena, apesar de ser
um valor aquém do esperado foi maior do que o encontrado por Cardoso et al. (2015),
Teixeira et al. (2015) e Martinez et al. (2010) que observaram essa prática em 9,7%,
14,5% e 3,4% das propriedades analisadas. Neste trabalho foi observado que 58,33%
das propriedades separavam os animais enfermos dos saudáveis, valor inferior ao
observado por Bandeira et al. (2007), onde 91,7% das criações possuíam essa
prática, mas bem acima do que o encontrado por Martinez et al. (2010) e Teixeira et
al. (2015), que verificaram esse manejo em apenas 3,4%, 25,3% das ovinoculturas
estudadas.
Os dados apresentados neste trabalho comprovam o quão complexo é a
determinação do agente responsável pelas manifestações clínicas apresentadas
pelos ovinos doentes e a importância da broncopneumonia nas ovinoculturas
brasileira. Reforça-se o valor da identificação das doenças respiratórias pelo exame
físico em conjunto aos exames complementares, utilizando kits diagnósticos mais
sensíveis para cada agente, tornando os resultados mais confiáveis a fim de gerar
medidas preventivas mais eficazes.
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7

CONCLUSÃO



Não houve isolamento de P. multocida e M. haemolytica em amostras
obtidas por meio do lavado traqueobrônquico de ovinos sadios e com
broncopneumonia.



Não houve detecção de anticorpos contra VDVB-1 e BoHV-1 nos soros
de ovinos sadios e com broncopneumonia.



A maior prevalência de bactérias aeróbias isoladas foram Bacillus sp. e
Gram-negativas não fermentadoras.



Foi observado uma prevalência de 45,2% para classe Mollicutes. Uma
amostra foi identificada a espécie com M. mycoides subsp capri. Este é
o primeiro trabalho a identificar essa espécie em ovinos no estado de
São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto ainda é necessário identificaras
espécies das outras amostras para analisar aquelas capazes de induzir
a broncopneumonia em ovinos.



Observou-se prevalência de PI-3, BRVS e LVPR de 52,52%, 48,48% e
21,87%, respectivamente.



Não foi observado associação entre o status de saúde dos ovinos e os
achados microbiológicos e sorológicos.



Foi observado associação entre animais com broncopneumonia com as
variáveis taquipneia (p=0,001), hipertermia (p=0,011), secreção nasal
mucoso, mucopurulento, purulento (p=0,001), presença de tosse ou
reflexo de tosse positivo (p=0,001), dispneia (p=0,001), aumento do
ruído laringotraqueal (p=0,013), alteração na auscultação pulmonar
(p=<0,001), crepitação fina (p=<0,001), presença de ronco (p=0,005),
percussão torácica maciça ou submaciça (p=0,002), escore de condição
corporal ≤2 (p=0,037), não realizam quarentena (p=0,043) e não
separação de animais doentes (p=0,048).



Em relação aos agentes estudados foi observado associação entre
Bacillus sp. e a variável percussão torácica maciça ou submaciça
(p=0,005), entre Bacillus sp. e a variável frequência respiratória
aumentada (p=0,024), entre LVPR e a variável menos de 1 ano de idade
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(p=0,015) e a variável acima de 3 anos de idade (p=0,05) e entre BRSV
e a variável propriedades localizadas no Rio de Janeiro (p=0,037).
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ANEXO A – Ficha clínica
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ANEXO B – Meio de transporte para micoplasmas

Para preparo de 200 mL:
 Sacarose (Synth®) .....................................................................................8,0 g
 Fosfato de sódio monobásico (Synth®) .....................................................0,2 g
 Fosfato de sódio dibásico (Synth®) ...........................................................0,4 g
 Autoclavar por 20 minutos a 121 °C
 Após autoclavagem, acrescentar os seguintes suplementos:
 Soro fetal equino estéril (Vitrocell®) .....................................................100,0 mL
 Acetato de tálio (Inlab®) ...........................................................................1,0 mL
 Penicilina...............................................................................................100,0 µL
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ANEXO C – Meio de cultivo para micoplasma

Para preparo de 1000 mL:
 Triptone (DIFCO®) ....................................................................................10,0 g
 Peptona (Merck®) .......................................................................................5,3 g
 Mycoplasma Broth Base (BBL®) .................................................................3,5 g
 Água deionizada ...................................................................................750,0 Ml
 Ágar noble – para meio sólido (DIFCO®) ..................................................10,0 g
 Ajustar pH entre 7.4 a 7.8
 Autoclavar por 20 minutos a 121 °C
 Suplementar o maio base, assepticamente, o momento do uso:
 Soro fetal equino estéril (Vitrocell®) .........................................................180 mL
 199 ............................................................................................................50 mL
 Extrato de levedura ...................................................................................35 mL
 Glicose 10% ..............................................................................................10 mL
 Arginina 10% ...............................................................................................1 mL
 Yeastolate 20% (DIFCO®) ........................................................................10 mL
 Vermelho de Fenol 0,05% ...........................................................................4 mL
 Acetato de tálio 1% (Inlab®) ......................................................................10 mL
 Penicilina......................................................................................................1 mL

