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Herpesvírus bovino (BoHV) tipos 1 e 5 são espécies virais estreitamente relacionadas e associadas 

a várias manifestações clínicas. De maneira geral o BoHV-1 causa doença respiratória ou 

reprodutiva e o BoHV-5 causa meningoencefalites, embora ambos possam causar os dois quadros 

lesionais. Este projeto objetiva-se a estudar a encefalite por BoHV em bovinos naturalmente 

infectados em SC e relatar a ocorrência clínico-patológica da doença. O material foi obtido através 

de estudo retrospectivo nos arquivos do Laboratório de Patologia Animal-LAPA e de material 

coletado a campo durante o ano de 2017. Para o Estudo retrospectivo, foi realizado um 

levantamento utilizando os protocolos de histopatologia dos arquivos do Laboratório de Patologia 

Animal-LAPA (UDESC) do período de 1988 a 2017, buscando todos os casos de bovinos 

diagnosticados como encefalite por Herpesvírus, encefalite viral e polioencefalomalácia. Os casos 

diagnosticados como Herpesvírus bovinos tiveram seus dados epidemiológicos (sexo, raça e 

idade), clínicos, alterações macroscópicas e histológicos compilados. Para análises histológicas 

todos os blocos de parafina obtidos no levantamento serão reprocessados em etapa futura. As 

amostras serão coradas com hematoxilina e eosina (HE) e por imunohistoquímica (IHQ) para 

BoHV-5 e BoHV-1. As lesões histológicas de HE serão avaliadas quanto à intensidade das lesões 

inflamatórias, presença e quantidade de inclusões em: (-) ausentes, (+) leve, (++) moderado e (+++) 

acentuado. A IHQ será avaliada em positiva e negativa. No levantamento obteve-se 76 amostras 

que serão reavaliadas para diagnóstico de Herpesvírus por IHQ. Desses 73 casos, 32 foram 

diagnosticados por histologia de HE como sendo BoHV e os 41 restantes foram classificados como 

encefalite viral (21 casos) e polioencefalomalácia (20 casos). O primeiro caso de encefalite por 

Herpesvírus foi diagnosticado  em 1993. Quanto aos fatores epidemiológicos, as regiões de 

ocorrência no Estado mais expressivas foram as do Oeste e do Planalto (Gráfico 1). Das raças 

informadas, a Holandesa foi a mais frequente com 5 casos, seguida da Jersey e Mestiça com 4 casos 

cada, Nelore, Gir e Simental com 1 caso cada.  Quanto à idade, verificou-se a maior ocorrência em 

animais jovens com menos de 3 anos, equivalendo à 44% (Gráfico 2). Também foi observado maior 

acometimento de fêmeas com 18/32, enquanto os machos representaram 8/32. Os 6 animais 

restantes não tiveram os sexos especificados. Os sinais clínicos relatados nos 18 históricos enviados 

foram anorexia (8/18), corrimento nasal (1/18), salivação (7/18), dificuldade respiratória (2/18), 

bruxismos (6/18), dificuldade de deglutição e apreensão de alimento ou ingestão de água (3/18), 
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hiperexcitabiliade (5/18), tremores musculares (7/18), perda de equilíbrio (8/18), andar em círculos 

(5/18), decúbito lateral (7/18), movimentos de pedalagem (2/18), opistótono (2/18), e convulsões 

(2/18). As alterações histológicas variavam de leve à acentuada e consistiram em infiltrado linfócito 

e macrofágico de (32/33), áreas multifocais de malácia (17/33), gliose multifocal (9/33), necrose 

neuronal (5/33), espongiose (5/33) , áreas de hemorragia (3/33)  e corpúsculo de inclusão 

intranucleares (11/33).  O projeto está em andamento e a caracterização do Herpesvírus bovino 

será feita em etapa futura. 

 
Gráf. 1 Ocorrência de Herpesvírus Bovino nas regiões de Santa Catarina. 

 
 

Gráf .2 Ocorrência de encefalites por Herpesvírus conforme a faixa etária. 

 

 


