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INTRODUÇÃO: 

 

A ocorrência de mortalidade embrionária 

e abortos causam enormes prejuízos aos 

rebanhos bovinos, aumentando os 

intervalos entre partos nas vacas, a idade 

das primíparas ao primeiro parto, e, por 

conseqüência, diminuem direta e 

significativamente os índices de 

produtividade dos rebanhos. Incidências 

de abortos entre 1% a 2% são 

considerados normais para bovinos. 

 

Sabe-se que doenças infecciosas são 

responsáveis por cerca de 40 a 50 % das 

causas de perdas de gestação, sendo 

que a rinotraqueíte infecciosa bovina 

(IBR), a diarréia viral bovina (BVD) e a 

leptospirose vêm sendo associadas com 

estas desordens reprodutivas. 

(VASCONCELOS, 2010) 

 

 
Biológico, São Paulo, v.69, n.2, p.73-79, jul./dez., 

2007. 

 

 

O aborto em bovinos ocorre nos diversos 

estágios gestacionais e possui diversas 

causas. As principais causas infecciosas  

são a brucelose, leptospirose, 

campilobacteriose, complexo herpes 

vírus, trichomonose, diarréia viral bovina 

influenciando em diferentes períodos da 

gestação: 

 

 
 

Porém não podemos esquecer de outros 

fatores não infecciosos que também 

interferem na fertilidade das vacas, como 

fatores nutricionais, stress e intoxicações 

por plantas tóxicas (Ateléia glazioviana, 

por exemplo), micotoxinas e deficiências 

minerais. 

 

Em vacas leiteiras, por exemplo, alta 

produção de leite tem promovido aumento 

nos requerimentos energéticos com o 

pico de demanda energética entre a 4 e 8 

semanas pós-parto. Nesse período 

aumenta a possibilidade de ocorrência de 

doenças metabólicas, devido à redução 

da função imunológica do animal, com 

conseqüências sobre a fertilidade 

(comprometimento no crescimento 

folicular final e ovulação) o que aumenta o 

intervalo parto/concepção.  
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Além disso entre o pré e pós-parto inicial,  

as vacas passam por um período que 

compreende o estresse do parto, o início 

da lactação, o alto requerimento de 

energia e proteína  para a  produção de 

leite. 

 
 

Assim, as vacas entram em um período 

crítico de balanço energético negativo, 

caracterizado por mudanças marcantes 

no status endócrino, metabólico e 

fisiológico do animal. 

Mesmo após a fertilização, vários outros 

processos são críticos e importantes para 

o nascimento de um bezerro sadio. A 

mortalidade embrionária é caracterizada 

por perdas gestacionais que ocorrem 

entre a fertilização e 45 dias de gestação. 

Após a formação e diferenciação 

completa do embrião (45 dias de 

gestação) até o parto, a perda gestacional 

denomina-se mortalidade fetal ou aborto. 

As doenças da reprodução possuem peso 

importante nos índices de natalidade, taxa 

de prenhez, retorno ao cio, natimortos, 

entre outros, ou seja, inúmeros prejuízos. 

 

ÏNDICES REPRODUTIVOS: 

A avaliação de um rebanho deve basear-

se em índices reprodutivos como:  

intervalo entre partos (IEP), período de 

serviço (PS), taxa de concepção (TC), 

taxa de serviço (TS), taxa de prenhez 

(TP), Taxa de detecção de cio (TDC) 

entre outros.  

Para obter o IEP, basta computar o 

número de dias compreendidos entre os 

partos consecutivos de cada matriz do 

rebanho. O intervalo entre partos abaixo 

de 13 meses já é considerado muito bom 

(ideal 12 meses, sendo a média de 14 

meses). 

 

O Período de Serviço (PS) é o intervalo 

entre o parto e a próxima prenhes que 

deve ser entre 75-100 dias (onde a média 

é 120-150 dias). Portanto, vacas que 

concebem (emprenham) no 85º dia pós 

parto, darão cria a cada 12 

meses.(HOFFMANN 2001) 

 

A taxa de prenhez (TP) é o número de 

fêmeas prenhes em relação ao número 

de fêmeas introduzidas no programa 

reprodutivo. Podemos calcular a TP na 

estação de monta (EM) ou mesmo em 

intervalos menores de tempo como por 

exemplo, a TP após um programa de 

sincronização dos estros ou nos primeiros 

30 ou 60 dias da (EM). 
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TP pode ser desmembrada em outras 

duas taxas: a taxa de serviço (TS) e a 

taxa de concepção (TC), ao ponto de ser 

obtida pelo produto de ambas (TP=TS x 

TC). Para aumentar a taxa de serviço, 

tem-se observado aumento no uso da 

IATF. 

 

A TS é o número de fêmeas efetivamente 

inseminadas ou cobertas em relação ao 

número de fêmeas disponíveis para 

serem inseminadas ou cobertas. Ela 

também pode ser calculada 

considerando-se toda a EM, ou os 

primeiros 30 ou 60 dias da EM ou na 

primeira semana após a aplicação da 

PGF22a por exemplo. 

 

Historicamente, o intervalo de partos 

(IEP)  é o índice reprodutivo mais utilizado 

na avaliação da eficiência reprodutiva, 

principalmente quando o objetivo é uma 

avaliação da sua evolução ao longo do 

tempo. Engloba todas as etapas 

reprodutivas, como o retorno ao cio após 

o parto, o número de serviços até a 

concepção e até a ocorrência de perdas 

gestacionais.  

 

A eficiência reprodutiva (ER) é medida 

pelo número de bezerros desmamados 

por ano, em relação ao número de 

fêmeas em idade de reprodução. 

 

E.R. = n° bezerros desmamados/fêmea /ano 

 

Devemos estabelecer índices superiores 

a 85% de eficiência reprodutiva embora a 

média em criações extensivas seja bem 

menor. 

 

A eficiência reprodutiva é influenciada 

mais pelo meio ambiente do que pela 

herança genética, pois é de baixa 

herdabilidade assim como a maioria das 

características reprodutivas. 

 

Assim sendo, as fêmeas com baixa 

eficiência reprodutiva não devem ser 

mantidas no quadro de cria, pois causam 

enorme prejuízo não realizando sua mais 

importante função: de parir um bezerro 

por ano e desmamá-lo bem pesado 

 

A taxa de não retorno ao cio (prenhez ao 

primeiro serviço), para ser considerada 

boa, deve ficar acima de 75% (a média 

está em torno de 65-70%). 

                                       

 

                               Nº vacas prenhas 

Índice 1º serviço= ------------------------------ X 100                             

                            Nº animais inseminados 

                   

 

O índice de serviço/concepção 

(inseminacaodas e prenhas) pode ficar 

abaixo de 1,5/1,7 dose por prenhês (a 

média está em torno de 1,8-2,2).  

Assim, quando dizemos que o ideal é que 

o número de serviços/concepção seja de 

1,5 estamos entendendo que a fertilidade 

de cada serviço é de 66,7% (1,5 = 100/TC 

portanto TC = 100/1,5 que é igual à 

66,7%). 

 

É calculado dividindo o número de doses 

utilizadas pelo número de vacas prenhas. 
Unidade de 

sêmen 

"Ampolas" por vaca prenha =------------------------- 

                                                    Nºvacas Prenhas 
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Devemos considerar também o peso 

destes bezerros quando da desmama 

(habilidade materna) e a área utilizada 

para a sua produção. Só assim 

poderemos avaliar a P.C. (produtividade 

da cria) em Kg de bezerro desmamado/ 

hectare/ ano que deve estar por volta de 

20 kg de peso vivo/hectare/ano. 

 

P.C. = kg de bezerro desmamado/hectare/ano 

 

Os índices Históricos de uma fazenda, 

possui restrições importantes, pois não 

avalia todos os animais do rebanho ao 

mesmo tempo. Primíparas ou animais 

com problemas reprodutivos que não tem 

ainda o registro de um segundo parto não 

entram no seu cálculo. O intervalo de 

partos reflete o ambiente e o manejo da 

fazenda relativos a um ano atrás ou mais, 

quando as vacas foram inseminadas e 

tornaram-se gestantes. Dessa forma, o 

intervalo de partos é muito útil, por 

exemplo, para comparar vacas e 

selecionar para o descarte aquelas 

com menor eficiência reprodutiva 

 

Mas para o manejo reprodutivo, 

principalmente em médios e grandes 

rebanhos, é necessário o uso de dados 

mais atualizados, e que reflitam o último 

mês ou, melhor ainda, os últimos 21 dias, 

que é o período do ciclo estral da vaca.  

 

O mais importante em tudo isso é manter 

um acompanhamento constante dos 

índices Reprodutivos e também os 

Zootécnicos da fazenda para avaliação 

constante.  

 

A seguir incluímos algumas tabelas, de 

alguns atigos publicados, com sugestões 

de índices e metas a serem avaliados em 

cada fazenda. 

 

ïndices Zootécnicos 

 

 
Fonte: Adaptado de Zimer e Euclides Filho, 1997.   

 Publicado em 05/12/2006 por Fabiano Alvim Barbosa, médico veterinário, doutorando em Produção Animal 

na EV-U 
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Segundo Velloso, 1999, em rebanhos de 

reprodução de bovinos de corte, para o 

retorno financeiro do investimento, 

algumas taxas de eficiência reprodutiva 

devem ser alcançadas.  

 O número médio de doses de 

sêmen, ou de serviços, por 

concepção deve ser de 1,3 a 1,6 o 

que representa o percentual médio 

de 60% a 70% de concepção ao 

primeiro serviço.  

 O intervalo de partos de 13 a 14 

meses é considerado aceitável, 

porém, o ideal é de 12 meses.  

 Intervalo superior a 14 meses pode 

refletir deficiências reprodutivas no 

rebanho. Considerando o total de 

vacas aptas para a reprodução, a 

taxa de natalidade aceitável deve 

ser de 85%.  

 O período de serviço ideal para 

bovinos de corte é de 85 dias e 

taxas de bezerros desmamados 

acima de 78% são consideradas 

adequadas  

 

A seguir, os principais problemas 

infecciosos que podem interferir 

nos índices reprodutivos do 

rebanho. 
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Brucelose 

 

 

 
Um das doenças que mais provoca aborto 

é a brucelose. A brucelose é uma 

zoonose de distribuição mundial causada 

por bactérias gram negativas, 

intracelulares facultativas pertencentes ao 

gênero Brucella.  

 

Atribui-se a ela uma queda de 15% nos 

nascimentos ou na sobrevivência dos 

bezerros, além de aumento de cerca de 

30% na taxa de reposição dos animais, 

redução de 10% a 24% na produção 

leiteira e dilatação do intervalo entre 

partos de 11 para 20 meses (PITUCO, 

2009). 

 

Os sinais clínicos predominantes em 

vacas gestantes são: o aborto ou o 

nascimento de animais mortos ou fracos. 

Geralmente o aborto ocorre na segunda 

metade da gestação causando retenção 

de placenta, metrite e, ocasionalmente 

esterilidade permanente. Estima-se que a 

brucelose cause perdas de 20-25% na 

produção de leite, devido aos abortos e 

aos problemas decorrentes da 

infertilidade (MATHIAS e D COSTA, 

2007).  

 

Nas vacas prenhas, a B. abortus 

prejudica a circulação materno-fetal e 

compromete a respiração e a alimentação 

do feto, que pode morrer. Se chegar ao 

ambiente uterino, a bactéria desencadeia 

uma reação inflamatória que, nos casos 

mais agudos, acaba provocando o 

abortamento no terço final da gestação. 

(PITUCO, 2009) 

 

As fontes de infecções mais comuns são 

os fetos abortados, a placenta e as 

descargas uterinas, pois no útero prenhe 

a bactéria atinge altas concentrações. 

Nos machos a Brucella abortus causa 

orquite e, às vezes, sinovite não-

supurativa. Pode também ocorrer 

transmissão vertical, mas a principal 

forma de transmissão é a  horizontal por 

contaminação direta, via 

alimentar,conjuntival ou através da pele 

íntegra ou lesada. Quando a inseminação 

artificial é usada o sêmen contaminado 

também é importante fonte de 

transmissão da brucelose.  
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A percentagem de aborto na primeira 

gestação de novilhas brucélicas não 

vacinadas é de aproximadamente 65-

70%; já na segunda gestação cai para 15-

20%; após duas gestações dificilmente 

acontece o aborto, mas, aí é que reside o 

problema, pois estas fêmeas vão parir 

normalmente. E, a cada parição haverá 

nova contaminação dos pastos, devendo 

estas fêmeas serem descartadas logo 

após o diagnóstico positivo que ocorre 

através da coleta de sangue e exames 

laboratoriais. (MATHIAS e DA COSTA, 

2007). 

 

Prevenção: 

- vacinação com a vacina B19 das fêmeas 

entre 3 e 8 meses;  

- cuidado na introdução de animais novos 

na propriedade. Efetuar controle 

sanitário anterior a compra de animais. 

- exames periódicos do rebanho para 

identificar animais positivos. Evitar 

coletar sangue no período de 2 a 4 

semanas antes ou depois do parto pois 

poderá implicar em resultado falso 

negativo 

 

Leptospirose 

 

 

A Leptospirose é uma zoonose de curso 

agudo a crônico que afeta diversas 

espécies de animais domésticos, 

silvestres e seres humanos.  A doença é 

provocada por uma bactéria do gênero 

Leptospira que apresenta morfologia 

espiralada e por este motivo é 

denominada espiroqueta, aeróbia e 

móvel.  

 

A classificação das espécies do gênero 

Leptospira está baseada no grau de 

parentesco do DNA. O gênero está 

dividido em 16 espécies definidas e mais 

4 espécies genéticas com pelo menos, 

70% de parentesco (DNA) e cuja 

sequencia contem uma divergência de, 

pelo menos, 5% de bases não pareadas. 

Esta classificação coexiste com a antiga 

classificação sorológica na qual o 

antissoro era utilizado para estabelecer 

parentesco entre as amostras isoladas. 

As amostras de leptospiras ainda são 

comumente referidas pelo sorovar que é a 

unidade básica para classificação destas 

bactérias, onde leptospiras patogênicas 

estão distribuídas em 23 sorogrupos e 

aproximadamente 260 sorovares ou 

sorotipos e cada com seu hospedeiro 

preferencial. No entanto, uma espécie 

animal pode abrigar mais de um sorovar. 

(GOMES, 2013) 

 

A infecção leptospírica em bovinos recebe 

muita atenção devido à sua importância 

econômica devido à problemas 

associados com reprodução, lactação e 

riscos aos humanos. A infecção bovina 

pelos sorovares Hardjo, Pomona e 

Grippotyphosa geralmente resulta em 

infecção subclínica a qual, quando não 
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tratada, pode levar à infecção crônica e 

perdas econômicas como baixa taxa de 

crescimento, agalactia e aborto. O estado 

crônico resulta em uma eliminação 

continua de bactéria na urina e, 

consequentemente, disseminação aos 

animais não infectados e descendentes. 

Entretanto, quando o gado é infectado 

com outros sorovares, uma infecção mais 

aguda e severa é gerada cujos  sintomas 

tipicamente incluem febre, anemia, 

hemoglobinúria e congestão pulmonar 

(FAINE, 1999). 

 

A leptospirose está mundialmente 

distribuída, mas sua incidência tem forte 

associação com períodos de muita chuva. 

As leptospiras podem persistir por 

semanas a meses no ambiente, 

dependendo da umidade e pH presentes, 

principalmente em regiões tropicais e 

subtropicais.  

 

As leptospiras penetram através das 

mucosas intactas ou de lesões na pele, 

podendo também ter penetração pela 

pele umedecida, seguida de multiplicação 

no sangue e praticamente em todos os 

órgãos e tecidos, o que caracteriza a fase 

denominada leptospiremia.  

 

Algumas leptospiras possuem uma 

hemolisina que promove hemólise 

intravascular, anemia, icterícia e 

hemoglobinúria (GIRIO e LEMOS, 2007). 

 

A leptospirúria, eliminação de leptospiras 

na urina pode persistir por tempo variável 

de dez dias a cento e oitenta dias. A 

doença pode ser transmitida através de 

sêmen de touros via monta natural ou 

inseminação artificial (SLEIGHT e 

WILLIAMS, 1961; RODINA e BALASHOV, 

1971). A introdução de animais novos e 

contaminados no rebanho pode 

desencadear o surto. 

 

Nos bovinos, a doença pode estar latente 

no rebanho e ser precipitada por estados 

de stress, determinando sinais clínicos 

variados como diarréia, febre, anemia, 

icterícia e hemoglobinúria (urina com 

sangue). 

 

“Normalmente, a interrupção da gestação 

é mais freqüente em infecções contraídas 

durante o terço final, quando a ligação 

materno-fetal é mais frágil”, afirma 

Vanessa Castro, pesquisadora científica 

do Laboratório de Doenças Bacterianas 

da Reprodução do Instituto Biológico. 

Caso não ocorra o aborto, podem nascer 

animais fracos e congenitamente 

infectados.  

 

Durante a gestação, as leptospiras podem 

permanecer no útero das vacas por até 

142 dias e são eliminadas nas descargas 

uterinas pós-parto. A expulsão do feto 

ocorre entre 24 a 48 horas após a 

infecção. “O abortamento ocorre como 

sequela de infecção sistêmica”, explica a 

pesquisadora Vanessa Castro. 

 

Na maioria das vezes, os problemas de 

ordem reprodutiva como abortos, 

natimortos e infertilidade são os principais 

sintomas da existência da doença no 

rebanho. Pode ser ainda observado 

retenção de placenta. As vacas 

contaminadas também podem apresentar 

baixa taxa de concepção e elevada taxa 
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de retorno ao cio. A doença pode 

promover mamite atípica com úbere 

flácido e leite com raias de sangue. 

Ocorre considerável diminuição da 

produção e também pode ser observada 

a interrupção total da produção de leite.  

 

O diagnóstico é efetuado baseado nos 

sintomas clínicos e laboratoriais. Fatores 

de risco: introdução de animais estranhos 

no rebanho; reprodutores/sêmen 

contaminados; acesso a áreas, fontes de 

água contaminadas. O controle de 

roedores e outros animais que possam 

atuar como fonte de infecção também é 

muito importante para o controle da 

doença.  

 

Tratamento: com antibióticos 

(estreptomicina) recomendados pelo 

Médico Veterinário.  

 

 

Prevenção: vacinação dos animais 

Terneiros 4 – 6 meses e revacinação 

após 30 dias. 

 

Adultos: anualmente e em áreas de surtos 

deve ser semestral. 

Fêmeas: 20 dias antes da cobertura. 

Vacas prenhas: 30-60 dias antes do 

parto. 

 

Tabela. Prevalência dos diferentes 

sorotipos pesquisados na FMVZ/UNESP-

Botucatu 

 
Fonte: LANGONI, H. Perfil sorológico da 

leptospirose bovina em regiões do Estado de São 

Paulo 

 

 

Infecções por Herpesvírus (IBR)  

 
Herpesvírus bovino 

 

Existem dois tipos de herpesvirús 

bovinos; tipos 1 e 5. A infecção pelo tipo 1 

pode causar rinotraqueíte infecciosa 

bovina (IBR), abortos, vulvovaginite 

pustular infecciosa, balanopostite, 

conjuntivite e doença sistêmica do recém 

nascido. A infecção pelo tipo 5 é 
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responsável por surtos de 

meningoencefalite.  

 

“Esse vírus está altamente adaptado aos 

bovinos. Por isso a maioria das infecções 

é inaparente ou moderada”. No entanto, 

em rebanhos mal alimentados e com 

manejo deficiente, 100% do plantel pode 

desenvolver os sintomas. Observou-se, 

para o BoHV-1 prevalência variando de 

58% a 80% e para o BoHV-5 prevalências 

entre 57% e 74% dos animais. A 

incidência de abortamento e de morte 

fetal, no entanto, pode atingir 10%. 

(PITUCO, 2009) 

 

Animais infectados tornam-se portadores 

para o resto da vida, pois ambos os vírus 

podem estabelecer infecção latente nos 

gânglios nervosos sensoriais que pode 

ser reativada periodicamente. Essa 

reativação está associada ao estresse 

como, transporte, parto, desmame ou 

confinamento (HALFEN e RIET-

CORREA, 2007).  

 

A forma respiratória é aguda e 

caracteriza-se por febre, anorexia, 

aumento da freqüência respiratória, 

dispnéia e corrimento nasal, inicialmente 

seroso podendo passar a mucopurulento. 

Também pode haver conjuntivite bilateral.  

 

Na forma genital lesões na vulva e 

vagina, prepúcio e pênis estão presentes. 

Hiperemia e edema da mucosa, com 

petéquias podem ser observadas, assim 

como leves descargas vulvares nas 

fêmeas e micção freqüente.  

 

A infecção nos touros possui caráter 

importantíssimo na disseminação da 

enfermidade através da cópula, com 

lesões no pênis e prepúcio além do 

sêmen contaminado, os touros 

transmitem a cada monta o vírus às 

fêmeas sadias. 

 

O aborto (seguido de retenção de 

placenta) ocorre normalmente, no terço 

final da gestação, onde associados a 

este, estão os sinais clínicos de 

conjuntivite, rinotraqueíte, vulvovaginite, 

ou ainda, isentos dos mesmos. 

 

As infecções por herpesvírus só podem 

ser confirmadas por diagnóstico 

laboratorial, pois não há sinais clínicos 

patognomônicos da doença. O melhor 

método diagnóstico é o isolamento viral e 

o diagnóstico sorológico é usado como 

rotina para detecção de anticorpos contra 

o vírus, e as técnicas utilizadas são 

soroneutralização e ELISA (ensaio 

imunoenzimático) (HALFEN e 

RIETCORREA, 2007).  

 

Outros sintomas como depressão, apatia 

e queda na produção são comuns. Nos 

bezerros, pode ocrrer diarreia que pode 

levar à desidratação e morte do animal. 

 

Os surtos da doença são mais freqüentes 

em rebanhos submetidos à estresse ou 

após a introdução de animais portadores. 

Transporte, mudanças bruscas na dieta e 

condições climáticas adversas podem 

desencadear a doença.  

 

Programas de vacinação são as principais 

ferramentas para o controle da 
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enfermidade, porque reduz 

significativamente o desafio e a incidência 

da doença além de minimizar os sintomas 

e reduzir o curso da enfermidade num 

possível surto.  Adicionalmente, um bom 

manejo do rebanho com a divisão dos 

animais em categorias, há uma 

correspondente redução na incidência da 

enfermidade.  

 

Tratamento: Como as outras infecções 

virais, não há tratamento antimicrobiano 

para a IBR. Normalmente se faz um 

tratamento dos sintomas com antibióticos 

de largo espectro,  para minimizar as 

perdas por infecções bacterianas 

secundárias que acabam aparecendo por 

causa da queda de resistência do 

organismo. 

 

O BoHV-1 é rapidamente inativado 

utilizando desinfetantes que possuem 

derivados fenólicos 1%, hipoclorito de 

sódio 2%, hidróxido de sódio 0,5%, 

amônia quaternária 1%, compostos 

iodados 10% e solução de formalina 5%. 

São instáveis no meio ambiente, 

inativados em até 10 dias a 37º C, 

instáveis em pH ácido e estáveis a 4º C 

por meses. 

 

Prevenção: vacinação dos animais 

Terneiros 4 – 6 meses e revacinação 

após 30 dias. 

Adultos: anualmente e em áreas de surtos 

deve ser semestral. 

Fêmeas: 20 dias antes da cobertura. 

Vacas prenhas: 30-60 dias antes do 

parto. 

 

 

 

Diarréia viral bovina (BVDV)

 
Pestivírus 

O agente é um RNA vírus, gênero 

pestivírus. O BVDV tem distribuição 

mundial e a prevalência de anticorpos 

chega a atingir 70 a 80% dos animais e 

até 80% dos rebanhos na América do 

Norte e em alguns países europeus. 

 

A infecção das fêmeas pode causar 

infertilidade por interferência com a 

fertilização/implantação, mortalidade 

embrionária precoce ou tardia, 

mumificação fetal, abortos e nascimentos 

de bezerros fracos e inviáveis. 

 

 Feto infectado durante o primeiro 

trimestre de gestação pode ser 

imunotolerante ao vírus e se tornar fonte 

de disseminação da doença na fase 

adulta de vida (PI) 

 

A transmissão pode ocorrer pela monta 

ou sêmen (IA) contaminados e pelo 

contato direto e indireto dos animais e as 

infecções transplacentária entre 100 e 

150 dias de gestação podem resultar em 

mal formações congênitas (FLORES, 

1997).  
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O diagnóstico clínico é difícil devido à 

grande diversidade de apresentação 

clínica possíveis. O diagnóstico sorológico 

geralmente é realizado pela técnica de 

soroneutralização ou ELISA e a 

identificação de soropositividade de um 

animal apenas indica a exposição prévia 

ao agente. A sorologia, com amostras 

únicas, não pareadas, tem valor 

diagnóstico limitado nas infecções pelo 

BVDV, pois apenas indica que houve 

exposição prévia.  

 

O controle da infecção baseia-se na 

vacinação e  em medidas de prevenção 

para impedir a entrada de animais  

infectados em rebanhos livres; e na 

identificação e remoção de animais 

persistentemente infectados (PI) se 

existirem (FLORES e SCHUCH, 2007).  

 

A diarreia aparece como sintoma, 

geralmente em rebanhos contaminados, 

na faixa de seis meses a um ano de 

idade. Os touros e vacas contaminados 

PI´s (Persistentemente Infectados) devem 

ser eliminados do rebanho dependendo 

do diagnóstico (biópsia de orelha), já os 

animais somente com títulos da doença 

podem ser controlados com o uso de 

vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campilobacteriose bovina (vibriose) 

 
É uma enfermidade infecciosa, venérea, 

que acomete bovinos de todas as raças 

levando à infertilidade temporária e 

abortos ocasionais. É causada pelo 

Campylobacter foetus, subespécie foetus, 

e pelo Campylobacter foetus, subespécie 

venerealis biótipo intermedius, que se 

caracterizam como  bactérias gram 

negativas, que em culturas jovens 

apresentam forma de vírgula, asa de 

gaivota ou “s” e em culturas mais velhas 

podem apresentar formas cocóides. São 

móveis, não esporuladas e microaerófilas.  

 

A prevalência da CGB (Campilobacteriose 

Genital Bovina) em bovinos de corte foi 

estimada nos 12 estados com a maior 

produção de bovinos do país, em 19,7% 

(IC 95%: 13,3%; 25,1%) de animais 

infectados e em 50,8% (IC 95%: 41,6%; 

60,1%) de propriedades contaminadas 

(Miranda 2005). 

 

A fêmea se infecta através da monta ou 

inseminação artificial com sêmen ou 
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equipamentos contaminados. O macho se 

contamina através da monta com vacas 

doentes ou pelo hábito de saltar em 

outros touros. A bactéria ao atingir a 

mucosa uterina causa inflamação 

impedindo a fixação do zigoto, levando a 

morte do embrião e sua reabsorção.  

 

Em algumas fêmeas ocorre a fecundação 

e a nidação do zigoto, e entre o quinto e 

sétimo mês de gestação a bactéria, que 

está na vagina, vai para o útero e ocorre o 

aborto. Após três a quatro meses ocorre 

recuperação do endométrio e o animal 

começa a ciclar novamente. Esta 

enfermidade apresenta distribuição 

mundial.  

 

Touros mais velhos são mais suscetíveis 

a infecção. Novilhas e vacas sem contato 

prévio com o agente são mais suscetíveis 

devido à falta de imunidade. O touro não 

apresenta sinais clínicos que façam 

suspeitar da enfermidade,  mantendo a 

libido e capacidade fecundante do sêmen, 

cujas características físicas e químicas 

não se alteram. . 

 

O macho não apresenta lesões 

aparentes, e a fêmea pode apresentar 

cervicite, endometrite e salpingite 

(LADEIRA e SCHILD,/2007). O 

diagnostico é realizado pela 

epidemiologia e história clínica do 

rebanho e por isolamento e tipificação do 

agente. Para o diagnóstico laboratorial 

são utilizados esmegma prepucial, muco 

vaginal e feto recentemente abortado. 

Pode-se utilizar imunofluorescência e 

imunoperoxidase para identificação de 

agente. 

 

Pellegrin et al. (1998) observaram 

incidência de 56% de campilobacteriose 

em touros avaliados no Estado de Mato 

Grosso do Sul; 62% desse rebanho 

apresentavam idade entre 6 a 8 anos.  

 

O diagnóstico realizado via exames 

laboratoriais, como o bacteriológico, 

isolando e identificando o agente a partir 

do muco prepucial e vaginal, do conteúdo 

gástrico do feto abortado ou por métodos 

imunológicos.  

 

A principal medida de controle é a 

inseminação artificial com sêmen 

comprovadamente negativo. Touros 

infectados devem ser descartados e 

fêmeas infectadas devem ficar em 

descanso sexual por quatro a cinco ciclos.  

 

A vacinação é indicada como preventivo. 

 

 

Haemophilose.  

 
 

Anteriormente denominado Haemophilus 

somnus, o Histophilus somni tem sido 

isolado de sistema reprodutor, tanto de 

machos como de fêmeas (SCARCELLI et 

al., 2004a), sem evidências de lesões 
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macroscópicas e, portanto, de animais 

considerados sadios.  

 

H. somni  é uma bactéria pleomorfa gram-

negativa que não é capaz de 

sobrevivência por muito tempo fora do 

corpo. Experimentalmente à 23oC, 

permanece viável no muco nasal ou 

sangue durante pelo menos 70 dias e no 

muco vaginal por até cinco dias . Não 

sobrevive no ambiente durante mais de 

duas horas, porém a via de 

transmissão como um aerossol ou 

aspirado pode ser importante.  

 

H. somni, é um importante patógeno que 

causa quatro tipos de manifestações: 

doença respiratória, meningoencefalite-

tromboembólica, artrite e problemas 

reprodutivos.  O aparelho reprodutor é 

considerado o nicho ecológico ou 

reservatório de H. somni.  

 

Em touros, assim como bois, H. somni é 

comumente isoladoa partir do prepúcio, 

embora possa também ser recuperado da 

bexiga, glândulas sexuais acessórias e 

ampolas de sêmen , porém o 

microorganismo não parece causar 

doença nesses locais. No entanto, a 

contaminação do sêmen não tratadas e 

sem controle adequado, pode ser um 

mecanismo de propagação da doença. 

 

Em fêmeas, H. somni pode causar 

vaginite, endometrite, infertilidade e 

abortos confirmados experimentalmente 

em todas as fases da gestação.  

 

Os bezerros de vacas infectadas podem 

nascer fracos ou atrofiados e podem 

morrer logo após o nascimento.  

 

Tem sido frequentemente isolada do 

útero, e em matadouro e a partir de casos 

de endometrite. Alguns consideram que 

infecção genital pode resultar em 

infertilidade, aumento dos intervalos entre 

cios e repetição cios 

 

Quando vaginite e / ou cervicite estão 

presentes, pode haver uma descarga 

purulenta vulvar associada à infertilidade 

e reptição de cio.  

 

O diagnóstico realizado via exames 

laboratoriais, como o bacteriológico, 

isolando e identificando o agente a partir 

do muco prepucial e vaginal ou por 

métodos imunológicos 

 

A principal medida de controle é a 

inseminação artificial com sêmen 

comprovadamente negativo. Touros 

infectados devem ser descartados e 

fêmeas infectadas devem ficar em 

descanso sexual por quatro a cinco ciclos.  

 

A vacinação é indicada como preventivo 
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Tricomoníase 

 

 
 

Tricomoníase bovina (Tritrichomonas 

foetus)  é uma enfermidade causada pelo 

protozoário Tritrichomonas foetus. É uma 

doença infecciosa transmitida por via 

venérea, caracterizada por produzir morte 

embrionária, repetição de cio, infertilidade 

temporária e abortos.  

 

 

O touro é um portador assintomático que 

dificilmente se livra da infecção. A doença 

se assemelha a campilobacteriose nos 

aspectos epidemiológicos, clínicos e 

patológicos (LADEIRA e SCHILD, 2007).  

 

É transmitida pela monta do touro 

infectado para a fêmea susceptível ou, 

ainda, pelo uso de sêmen contaminado 

pelo T. foetus.  

 

O aborto pode ocorrer normalmente até o 

quarto mês de gestação, mas a 

característica mais marcante é o grande 

número de repetições de cio, ciclos 

estrais irregulares, baixo índice de 

concepção, corrimentos vaginais com 

fluído claro ou amarelado. 

 

O tratamento das fêmeas é praticamente 

ineficaz e desnecessário, pois a maioria 

destas recupera-se após um descanso 

sexual. Prostaglandinas podem ser 

usadas no sentido de fazer uma "limpeza" 

do útero e regularizar o ciclo estral. 

 

Os machos apresentam, inicialmente, 

balanopostite moderada que cronifica e 

os sinais clínicos desaparecem, mas o 

animal permanece como portador e 

transmissor do agente. Existe, também, a 

possibilidade de transmissão através de 

sêmen congelado contaminado.  

 

Em países que utilizam intensamente a 

IA, com respectivo controle sanitário 

eficiente, esta doença se encontra 

praticamente erradicada. No Brasil, 

apesar dos poucos levantamentos 

realizados, sua incidência varia de 7 a 

27% no rebanho (PELLEGRIN, 1997). 

 

 

Como na campilobacteriose, os touros é 

que proporcionam o material ideal para o 

diagnóstico. O isolamento ou a 

observação microscópica do agente são 

feitos a partir do smegma ou de raspados 

penianos. 

 

Como controle, é recomendado o 

isolamento dos animais infectados, a 

realização de exames laboratoriais até 

possuírem três resultados negativos para 

o parasito, nos animais tratados e nos 

que forem introduzidos no rebanho.  

 

Na aquisição dos animais deve-se 

observar a origem dos mesmos com 
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relação a histórico da doença no rebanho 

(PELLEGRIN, 1997). 

 

No monmento não existe uma vacina para 

essa doença. 

 

 

Neosporose 

 

 
 

A neosporose (Neospora caninum) é uma 

doença causada pelo protozoário 

Neospora caninum, que tem o cão como 

hospedeiro definitivo e os bovinos, ovinos, 

eqüinos e caprinos como hospedeiros 

intermediários, nos quais pode causar 

abortos e infecções neonatais. 

 

A enfermidade caracteriza-se por aborto, 

natimortos ou nascimento de animais 

fracos que morrem, geralmente, dentro de 

2 semanas e tem sido descrita tanto em 

bovinos de leite como de corte em 

diversos países.  

 

Os abortos podem ocorrer a partir do 3º 

até 9º o mês de gestação na vaca. 

 

Tanto vacas como ovelhas ou cabras 

infectadas não apresentam sinais clínicos 

e os fetos abortados e a placenta, 

geralmente, estão autolisados. 

 

Em natimortos as lesões principais 

ocorrem, também, no sistema nervoso 

central e músculos. A maioria dos 

terneiros infectada intra-uterinamente 

nasce clinicamente normal. Oitenta a 90% 

dos filhos das vacas soropositivas são 

congenitamente infectados (THURMOND 

et al., 1999; PAPPEN et al., 2006).  

 

Esses animais clinicamente normais e 

congenitamente infectados são 

importantes para a manutenção da 

doença no rebanho. Portanto, a principal 

rota de transmissão em bovinos é a 

vertical, transplacentária (mantém por 

várias gerações), mas a via horizontal, 

pós-natal, também pode ocorrer, o que é 

confirmado pelo fato de que inúmeros 

trabalhos constataram que prevalências 

são maiores em animais mais velhos 

(PAPPEN et al., 2006; DYER et al. 2000), 

e que a presença de cães nas 

propriedades aumenta o risco de infecção 

dos bovinos.  

 

Os cães eliminam os cistos nas fezes que 

esporulam em vinte e quatro a setenta e 

duas horas, contaminando o ambiente. 

 

 O diagnóstico clínico é impossível, mas 

pode ser feito por testes sorológicos com 

feto abortado e placenta. A confirmação 

do diagnóstico é feita pela 

imunohistoquímica, que revela a presença 

de Neospora caninum nos cortes de 

tecidos estudados. No diagnóstico 

sorológico são utilizados as técnicas de 
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imunofluorescência indireta, ELISA e 

teste de aglutinação direta.  

 

O sorodiagnóstico serve para avaliação 

da exposição e do risco de infecção do 

rebanho e não para determinar se uma 

vaca abortou por neosporose. Portanto, a 

presença de anticorpos anti-neospora 

caninum em soros bovinos não confirma o 

diagnóstico de neosporose, mas podem 

auxiliar no esclarecimento da causa de 

abortos em animais sorologicamente 

negativos para outras enfermidades 

abortivas como brucelose, leptospirose, 

IBR, etc (FARIAS, 2007).  

 

No Rio Grande do Sul abortos causados 

por N. caninum foram recentemente 

diagnosticados. Na região de Pelotas 

foram examinados 1046 bovinos de 92 

propriedades leiteiras. A soroprevalência 

constatada foi de 12,04%, sendo que em 

47,6% das propriedades existia pelo 

menos um bovino soropositivo (LUCAS, 

2007).  

 

Para bovinos não existe tratamento que 

os torne livres da infecção por Neospora 

caninum. Cães devem ser tratados com 

antiprotozoários. Ainda não existem 

vacinas eficazes para prevenir abortos 

por neospora nos bovinos ou a eliminação 

de oocistos pelos cães.  

 

O controle deve buscar o bloqueio da 

transmissão entre cães e bovinos. Para 

isto, deve-se evitar o acesso de cães aos 

alimentos e fontes de águas dos bovinos.  

 

É recomendado manter silos e depósitos 

de ração fechados, e os cães presos. É 

importante a remoção de restos de 

placenta e fetos abortados, evitando 

assim que cães e canídeos silvestres 

ingiram estes tecidos, que podem estar 

contaminados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antigamente, com uma pecuária 

extrativista, pouca intervenção humana e 

a valorização das terras, permitiam uma 

rentabilidade da fazenda mesmo com 

taxas reduzidas de fertilidade. 

 

Atualmente, com a redução na margem 

de lucro da atividade de cria da pecuária 

de corte, se torna cada vez mais 

importante o aumento dos índices 

zootécnicos e reprodutivos do rebanho. 

 

Para isso o produtor deve, avaliando os 

índices zootécnicos atuais, identificar os 

problemas e atuar de forma racional, e 

desenvolver um plano de ações que 

visando a  melhoria do manejo e 

incremento da saúde do rebanho, 

particularmente com relação aos 

patógenos que comprometem a 

reprodução. 

 

Em seguida, pensar na implantação de 

um programa de melhoria genética 

utilizando animais ou sêmen avaliados e 

técnicas de IATF, TE e FIV. 

 

É bom lembrar que as condições de 

manejo acima citadas, não dizem respeito 

apenas às fazendas que querem ter 

índices reprodutivos superiores aos 

atuais, mas sim, a todas as fazendas 

ditas produtivas e organizadas.  



 
Como Melhorar a Eficiência Reprodutiva do Rebanho  
                                         

20 
Tecnovax do Brasil 
Rua Gal. Fernando Vasconcelos de Albuquerque, 80 cj 214B, CEP: 06711-020 - Cotia-SP. 

 

Podemos observar que Inúmeras são as 

causas de infertilidade e problemas 

reprodutivos em bovinos, e a grande 

maioria são fácilmente contornáveis com 

uma boa nutrição e manejo adequado. 

 

Mas os problemas existem e a Tecnovax 

está em constante busca de novos 

produtos para ajudar nesse grande 

desafio. 

 

Esse material é uma pequena revisão de 

vários artigos publicados em diversos 

meios de comunicação e que dá uma 

visão do extenso tema abordado.  Na 

medida do possível, incluímos a fonte no 

texto  e na Referência Bibliográfica 

abaixo. 
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