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Por possuírem patogenia variável, os herpesvirus (HV) ainda
são frequentemente negligenciados no Brasil, com seus reais
impactos desconhecidos. São três as apresentações clínicas:
a respiratória e mais comum; a reprodutiva associada aos
abortos no terço final da gestação e natimortalidade; e a
neurológica, menos frequente, com sinais de encefalite.
No Brasil os HV mais comuns em asininos são: AHV-3, EHV-1
e EHV-4, sendo o contágio através de contato com animais
infectados, aerossois, fetos abortados e fômites.
O objetivo deste trabalho é avaliar a prevalência
de herpesviroses em jumentos nordestinos que iriam para
abate e foram resgatados por denúncias de maus tratos na
cidade de Euclides da Cunha-BA, havendo relevante índices
de mortalidade, problemas respiratórios e abortos.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados aleatoriamente 244 asininos, com ou sem
sinais clínicos. As amostras foram colhidas através da punção
da veia jugular em tubos de coleta com ativador de coágulo,
separando-se o soro por centrifugação, congelando-os a uma
temperatura de -8ºC e encaminhando-os ao laboratório e
testando-os para herpesvirus equinos através da técnica
de soroneutralização.

Trinta e três jumentos apresentaram-se positivos para a
doença, representando 13,5%. A titulação de anticorpos média
foi de 5UI\ml e valores variando de 2 a 64UI\ml, mostrando
que haviam animais com infecções ativas e em latência, não
apresentando diferença significativa entre sexo e idade.
Os resultados mostram relevante taxas de positividade entre
os asininos do local, mostrando a necessidade de mais estudos
sobre prevalência da doença nessas populações, morbidade e
impactos na cadeia de produção

Figura 2. Asinino herpesvirus positivo, assintomático para a doença.

Figura 3. Animais da propriedade selecionados para teste sorológico de
Herpesvirus. Nota-se os diferentes escores corporais dos jumentos.

Figura 1. Fetos abortados em propriedade de jumentos destinados 
ao abate no estado da Bahia.

ABSTRACT

Considering its variable pathogenesis, the herpesviruses are

still frequently neglected in Brazil, not knowing their real

impacts. They have three clinical presentations: the

respiratory and most common, where there is

rhinopneumonitis; the reproductive associated with abortions

in the final third of pregnancy and stillbirth; and less

frequent, neurological, with signs of encephalitis. For

donkeys, the most important herpesviruses in Brazil are

AHV-3, EHV-1 and EHV-4. Its main sources of infection are

contact with infected animals, aerosols, aborted fetuses and

fomites. The objective of this abstract is to evaluate the

prevalence of herpesvirus infections in donkeys destined for

slaughter in the state of Bahia. 244 rescued donkeys, with or

without clinical signs, were randomly selected. The samples

were collected by puncture of the jugular vein in collection

tubes with clot activator, separating the serum by

centrifugation, freezing them at a temperature of -8ºC,

sending them to the laboratory and testing them for equine

herpesvirus through the seroneutralization technique (Nilson

and Correia, 1996). It can be seen that 13.5% of the 244

animals tested, were positive, with an average antibody title

of 5 and values ranging from 2 to 64 with no difference of

sex and age showing that there were animals with active and

latent infections, since not all showed signs. There were

frequent cases of abortions and animals dying due to

respiratory problems, showing that herpesviruses deserve

greater attention in donkeys, since they are as susceptible as

horses, therefore, more research is needed showing the

prevalence of different viral species in Brazilian donkeys.

mailto:rayanecmedeiros@hotmail.com

