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Pestivirus are responsible for reproductive disorders in sheep and, although
they are widely studied in other countries, Brazil lacks information on the
prevalence of virus in sheep flocks. To investigate the occurrence of pestiviruses in the State of São Paulo, 268 samples of serum sheep with a history of
reproductive problems from 28 properties were collected. Using virusneutralization as the diagnostic technique, it was found two (1%) positive animals,
with antibody titer of 20, with both females showing a history of reproductive
problems, one with neonatal death and another, showing uterine secretion.
Two properties studied showed reactive animals (7%). In five of these (18%),
bovine co-creation was observed. There were no associations between any reagent animals and the risk factors studied. This work is one of the pioneers
in the study of the prevalence of anti-pestivirus antibodies in Brazilian sheep
flocks. The low frequency and low viral titer observed suggest that pestivirus
are not an important agent related to the presence of reproductive disorders in
sheep herds.
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RESUMO. Pestivirus são responsáveis problemas
reprodutivos em ovinos e, embora sejam amplamente estudados em outros países, o Brasil carece
de informações acerca da prevalência destes vírus
nos rebanhos ovinos. Para investigar a ocorrência
de pestivirus no Estado de São Paulo, foram colhidas 268 amostras de soro ovino com histórico de
problemas reprodutivos, em 28 propriedades localizadas em municípios do estado de São Paulo. Uti-

lizando a virusneutralização como técnica diagnóstica, verificou-se dois (1%) animais soropositivos,
apresentando título de anticorpos de 20, com ambos apresentando histórico de problemas reprodutivos, sendo um, morte neonatal e outro, secreção
uterina. Duas propriedades estudadas apresentaram animais reagentes (7%). Em cinco delas (18%),
observou-se co-criação com bovinos. Não foram
observadas quaisquer associações entre os animais
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reagentes e os fatores de risco estudados. A baixa
frequência e o baixo título viral encontrados indicam que o pestivírus não está associado aos problemas reprodutivos nos rebanhos de ovinos no
Brasil. O presente trabalho é um dos pioneiros no
estudo da prevalência de anticorpos anti-pestivirus
em rebanhos ovinos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE. Virusneutralização, pequenos ruminantes, Flavivirus, buiatria.

INTRODUÇÃO
A Família Flaviriviridae contém três gêneros: Flavivirus, Pestivirus e Hepacivirus. O gênero Pestivírus
contém três vírus de importância veterinária: o vírus
da Diarreia Viral Bovina tipo 1 (BVDV-1), o vírus da
Diarreia Viral Bovina tipo 2 (VDBV-2), o vírus da
Peste Suína Clássica (CSF) e o vírus da doença das
fronteiras (BDV) (Vilcek et al. 2014, Giammaroli et
al., 2015). São espécies relacionadas estruturalmente
e antigenicamente, que podem ocasionar infecção
cruzada (Nettleton et al. 1998). As espécies do gênero Pestivirus apresentam o gene E2, responsável
por codificar a glicoproteína gp53 imunodominante, importante na estimulação da imunidade (Chase
et al. 2004, Vilcek et al. 2005, Dubois et al. 2008, Liu
et al. 2010). Por este motivo, observa-se reatividade
cruzada entre BVDV, BDV e CSF.
BVDV e BDV causam problemas reprodutivos
em pequenos ruminantes, embora o BVDV tenha
maior importância na clínica de bovinos. Os rebanhos ovinos acometidos por pestivirus podem
apresentar principalmente diminuição da qualidade do sêmen (Brock et al. 2008), animais estéreis,
diminuição da taxa de concepção, abortamentos,
natimortos, malformações fetais, nascimento de
cordeiros fracos (Nettleton 1995).
A transmissão pode ocorrer a partir de contato
direto, inseminação artificial com sêmen de animais persistentemente infectados (Gardiner & Barlow 1981), transmissão iatrogênica e transmissão
vertical (Sawyer 1992).
O diagnóstico dos pestivirus pode ser realizado por diversas técnicas (Brock et al. 2008) sendo a
virusneutralização utilizada com mais frequência,
dado sua sensibilidade e especificidade capaz de
identificar e mensurar os anticorpos neutralizantes
(OIE 2008), embora seja uma técnica que demanda
tempo e laboratórios com cultivo celular (Sandvik
1999).
Apesar dos pestivirus em ovinos sejam amplamente estudados em outros países (Heckert et al.
1994, Zaghawa 1998, Celedón et al. 2001, Berriatua
et al. 2006, Valdazo- González et al. 2008), são pou154

cos os trabalhos que avaliam a soro-prevalência
destes em rebanhos ovinos no Brasil (Calderón et
al. 2009).
Diante da falta de dados e da necessidade de se
construir um panorama da prevalência de ovinos
positivos para pestivirus, no Brasil, este trabalho
teve como objetivo avaliar a ocorrência de ovinos
soro reagentes para pestivirus com histórico de
problemas reprodutivos no Estado de São Paulo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Fez-se um estudo transversal, com avaliação de 263
ovinos pertencentes a 28 propriedades das seguintes
cidades do Estado de São Paulo: Presidente Prudente,
Itu, Valinhos, Itatinga, Piracaia, Itapevi, Vargem, Pedra
Bela, Campinas, Jundiaí, Morungaba, Piedade, Itupeva,
Emanuel, Pirassununga, São Paulo, Indaiatuba, Atibaia
e Pedra Bela.
Foram estudados 28 machos e 235 fêmeas, selecionados a partir do exame físico geral e específico do sistema
reprodutivo, de acordo com o preconizado por Feitosa
(2008) e da análise do histórico reprodutivo dos animais.
As avaliações proporcionaram a detecção dos seguintes
problemas reprodutivos: aborto, repetição de cio, parto
prematuro, distocia, morte fetal, nascimento de cordeiro
fraco, secreção uterina, prolapso uterino, absorção fetal,
ausência de parto, baixo índice de fertilidade, para as
fêmeas e falta de libido, cegueira, epidídimo espesso,
degeneração testicular, infertilidade, e epididimite, para
os machos (Figuras 1 e 2).
O sorodiagnóstico da infecção por Pestivirus foi realizado através da soro-neutralização, recomendada pela
OIE (2015). As amostras foram inativadas a 56ºC por 30
minutos inicialmente. A técnica foi realizada de forma
qualitativa e quantitativa em placas de microtitulação
com 96 cavidades de fundo chato com triagem em duplicata e diluição 1:10, com diluições seriadas na base
logarítmica 2. Após a adição de meio essencial mínimo
(MEM) e da amostra, adicionou-se 200 DICT50/50 µL
da cepa viral BVDV-1 NADL. As placas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 a 37ºC por uma hora. Em
seguida, receberam 50 µL de suspensão células MDBK
(Madin-Darby bovine kidney) na concentração de 2 x
105 células/mL, com incubação à 37ºC em estufa com 5%
de CO2, por quatro dias. A titulação foi realizada com as
amostras reagentes na triagem, com diluições variando
entre 1:10 e 1:5210, com o procedimento descrito anteriormente. Para a leitura das placas, utilizou-se microscópio invertido, buscando pela presença de amostras
reagentes a partir do título 10. O título viral utilizado foi
105,3 DICT/50 µL.
A associação entre a presença de animais reagentes
com os problemas reprodutivos bem como com co-criação com bovinos, ovinos e suínos e a determinação dos
fatores de risco foram avaliados mediante o teste qui-quadrado e a ODDS RATIO, respectivamente, considerando nível de significância de 5%. O software SPSS 16
for Windows foi utilizado para as análises.
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Figura 1. Frequência de problemas reprodutivos observados
nos machos estudados, estado de São Paulo. 2015.

Figura 2. Frequência de problemas reprodutivos observados
nas fêmeas estudadas, estado de São Paulo. 2015.

RESULTADOS
Dos 268 animais avaliados, somente dois (1%)
foram soropositivos, apresentando título de anticorpos de 20. Ambos apresentaram histórico de
problemas reprodutivos, sendo um, morte neonatal e outro, secreção uterina.
Somente duas propriedades estudadas apresentaram animais reagentes (7%). Em cinco delas
(18%), observou-se co-criação com bovinos, sendo
a fêmea com histórico de morte neonatal, pertencente a uma delas. Observou-se, também, co-criação de ovinos com caprinos (11%) e suínos (1%).
Não foram observadas quaisquer associações entre
os animais reagentes e os fatores de risco estudados (p>0,05).

DISCUSSÃO
A detecção de pestivirus em ovinos no Brasil
é uma área carente de informações que ajudem a
construir um panorama da prevalência destes vírus nas criações. Desta maneira, este trabalho é um
dos pioneiros nesta área. Somando-se ao presente
trabalho, existem poucas evidências da circulação
de pestivirus em rebanhos ovinos no Brasil.
A baixa frequência de animais reagentes pode
estar associada à ausência ou baixa frequência
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de BDV nos rebanhos brasileiros. Pescador et al.
(2004) reportaram desordem neurológica associado
a infecção por Pestivirus, sendo ele BVDV ou BDV,
podendo ser a primeira e única evidência do vírus
da Doença das Fronteiras, no Brasil. Calderón et al.
(2009), observaram 5% de ovinos sororreagentes,
frequência maior que a encontrada pelo presente
trabalho.
Fora do país, as prevalências são mais altas.
Valdazo-González et al. (2008) observaram prevalência de 28,6% em ovinos na Espanha. Danuser
et al. (2009), na Suíça, verificaram que 56,1% das
infecções foram induzidas por BDV-1 e 43,9% por
BVDV. Já Zaghawa (2010) observaram prevalência
de 27,5% no Egito. Na América do Sul, Flores et al.
(2010) e Aceros et al. (2012) relataram prevalência
de 69,5% em borregas sendo 73,6% delas com problemas reprodutivos e 2,1% e 4,9% de BVDV e BDV
em ovinos no Peru, respectivamente.
Embora as frequências de infecção por pestivirus sejam baixas em rebanhos ovinos, os rebanhos
bovinos apresentam alta prevalência (Quincozes et
al. 2007, Brito et al. 2010, Chaves et al. 2012). Um
dos animais sororeagentes pertencia a propriedade
com criação consorciada com bovinos. A co-criação com bovinos é considerada fator de risco para
a transmissão de pestivirus aos rebanhos ovinos
(Krametter-Froetscher et al. 2010).
Fêmeas com infecção por pestivirus podem
apresentar diversos problemas reprodutivos, tais
como esterilidade, diminuição da taxa de concepção, abortamentos, natimortos, malformações fetais
e nascimento de cordeiros fracos (Nettleton 1995).
Embora tenha sido observada morte neonatal e secreção uterina nos animais reagentes, a presença
de diversos outros sinais que também indicam problemas reprodutivos nos animais não reagentes,
somados a baixa frequência e o baixo título viral
obtido, indicam que o pestivirus não é causador de
problemas reprodutivos nos rebanhos ovinos e que
é provável a presença de outras condições infecciosas ou não, que podem ser a causa das desordens
observadas.

CONCLUSÃO
O presente trabalho é um dos pioneiros no estudo da ocorrência de anticorpos anti-pestivirus
em rebanhos ovinos brasileiros. Observou-se baixa
frequência e título viral nos animais estudados embora houvesse criação consorciada com bovinos.
Desta forma, sugere-se a presença de outras causas
infecciosas ou não que possam estar relacionadas
aos problemas reprodutivos associados.
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