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1. RESUMO  

Está sendo feito um estudo para diagnosticar os agentes infecciosos associados a 

doença Respiratória Bovina (DRB) no Paraná. Atualmente, somente os pulmões de 

62 animais já foram processados para histopatologia e parcialmente avaliados pela 

imuno-histoquímica para identificar os agentes causadores de DRB. Pneumonia 

intersticial (24/62) e broncopneumonia supurativa (8/62) foram os padrões de 

pneumonia mais frequentemente diagnosticados.   Os animais que já foi realizado a 

imunohistoquimica, BVDV (4/18) e M. bovis (3/18) foram mais frequentes observados. 

Com este estudo, podemos conhecer um pouco mais sobre os agentes causadores 

de DRB no Brasil e caracterizar os padrões histopatológicos.  

2. INTRODUÇÃO  

O complexo doença respiratória bovina (DRB) é uma entidade multifatorial e 

multietiológica que está associada a vários agentes infeccioso de origem viral e 

bacteriana bem como o manejo sanitário, nutricional e ao ambiente. A DRB apresenta 

grande importância na criação de bovinos leiteiros e de corte, pois é uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade em bovinos no Brasil (Headley, Okano 

et al. 2017), Estados Unidos da América (Hilton 2014), Canadá (Francoz, Buczinski et 

al. 2015) e Austrália (Moore, O'Dea et al. 2015).  

Os principais agentes bacterianos relacionados à DRB incluem Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni e Mycoplasma bovis. Entre os 

patógenos de origem viral que são envolvidos em infecções respiratórias destacam-

se o vírus da diarreia viral bovina (BVDV), vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), 

alfaherpesvírus bovino 1 (BoHV-1), parainfluenza vírus bovino tipo 3 (BPIV-3) e o 

coronavírus bovino (BoCV) (Francoz et al. 2015). 

No Brasil, a importância além da alta taxa de morbidade e mortalidade, provoca 

muitas perdas econômicas (Headley, Okano et al. 2017) estimadas em $14.334,00 e 

$16.315,40 USD/10.000 cabeças de bovinos, respectivamente (Baptista, Rezende et 

al. 2017). O mapeamento, epidemiologia e os agentes relacionado a este complexo 

não estão bem caracterizados, desta forma há a necessidade de ser realizado estudos 

para obter mais informações e conseguir desenvolver estratégia para o controle e 

profilaxia 

 



3. OBJETIVOS  

Ainda que o Brasil detenha um dos maiores rebanhos bovino do mundo, a prevalência 

de agentes infecciosos associados à DRB em bovinos leiteiros e de corte é pouco 

compreendida. Este estudo tem como objetivo investigar os agentes causadores de 

DRB e correlacionar os padrões histopatológicos associados a cada um. 

4. METODOLOGIA  

Sessenta e duas amostras pulmonares refrigeradas foram recebidas no Laboratório 

de Patologia Animal da UEL após autópsias realizadas em um estabelecimento 

comercial de laticínios no interior do estado do Paraná.  Os pulmões recebidos foram 

processados para histopatologia, coradas com hematoxilina e eosina e os principais 

padrões de pneumonia identificados. Desses, em 18 foi realizado imuno-histoquímica 

(IHQ) de fragmentos parafinados de pulmão. Para detectar o antígeno foi utilizado o 

anticorpo primário M. bovis (Pretto, Muller et al. 2001),  BVDV, BoHV-1 e BRSV, 

empregando o protocolo de  (Oliveira, Michelazzo et al. 2017).  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os principais padrões de pneumonia observados até agora foram pneumonia 

intersticial, broncopneumonia supurativa e broncopneumonia fibrino-supurativa, 

resumidos na Tabela 1. 

Tabela 1: Padrão de pneumonia associada a Doença Respiratória Bovina. 

HISTOPATOLOGIA FREQUENCIA % 

Pneumonia intersticial  24/62 39% 
Broncopneumonia supurativa 8/62 13% 
Broncopneumonia fibrino-supurativa 4/62 6% 
Broncopneumonia necro-supurativa 3/62 5% 
Colônias de bactérias 9/62 15% 

 

Todos os animais serão avaliados na imuno-histoquímica para detectar o antígeno 

especifico desses patógenos. Alguns resultados preliminares foram que o BVDV 

(4/18) foi o vírus frequentemente encontrado em mais animais de forma isolada e o 

M. bovis (3/18) tem uma incidência muito grande, sozinho ou em coinfecções com 

outros agentes. 

Tabela 2: Resultado dos agentes infecciosos identificados pela imunohistoquimica em 

tecidos pulmonares de bovinos com DRB.  



Agentes infecciosos  Frequência % 

BVDV 4/18 22,22% 

BoHV-1 3/18 16,70% 

M. bovis 3/18 16,70% 

BRSV 1/18 5,55% 

M. bovis e BVDV 2/18 11,11% 

M. bovis e BoHV-1 1/18 5,55% 

M. bovis e BRSV 1/18 5,55% 

M. bovis, BVDV e BRSV 1/18 5,55% 

M. bovis, BoHV-1 e BVDV 1/18 5,55% 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados preliminares deste estudo sugerem que o M. bovis pode estar associado 

a infecção primaria nos animais, como acontece com os vírus, pois foi encontrado de 

forma isolada em três, mas outras bactérias também serão testadas para saber se 

elas também não têm essa mesma capacidade.  Os padrões de pneumonia intersticial 

e supurativa são as mais frequentes associados a DRB e que com a continuidade 

deste estudo poderemos de fato confirmar essas informações. 
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