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INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO
Não podemos negligenciar a importância do EHV-1

neuropatogênico como um dos agentes causadores de

abortos em equinos, no Brasil. Por ser refratário à

vacinação, o aborto por EHV-1 neuropatogênico pode

ocorrer em éguas vacinadas contra EHV-1/EHV-4.

Com isso, medidas de prevenção e controle como

quarentena, diagnóstico precoce, implementação de

procedimentos de limpeza/desinfecção para prevenir

propagação da infecção e gerenciamento de casos

clínicos são extremamente necessários.

O herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) é altamente

prevalente, afetando até 80% da população equina do

mundo, causando doenças respiratórias, abortos,

mortalidade neonatal e doenças neurológicas. Durante a

última década, devido aos programas intensivos de

vacinação, os casos de aborto induzidos por EHV-1 tem

diminuído consideravelmente e a doença neurológica tem

aumentado significativamente em número e grau de

severidade. Como um aumento da ocorrência de casos de

abortos em éguas vacinadas tem sido reportado por

médicos veterinários em várias regiões do Brasil, o

presente estudo tem como objetivo relacionar os casos de

problemas reprodutivos em equídeos, com a infecção por

EHV-1 neuropatogênico em éguas não vacinadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para detecção dos focos de problemas reprodutivos e

obtenção das amostras para análise no trabalho foi

elaborado um formulário para análise laboratorial,

contendo um questionário com informações relevantes

sobre as propriedades e animais coletados.

Foi feita a coleta de material de sangue total e suabe nasal

das éguas, bem como fragmentos de fígado, baço, rins,

coração, cérebro, pulmões dos fetos abortados; placenta e

cordão umbilical, quando disponíveis. Todas essas

amostras foram processadas no Laboratório de Pesquisas

em Virologia Animal (LPVA) da Escola de Veterinária da

UFMG - extração de DNA e realização de PCR para

detecção do EHV-1 e para detecção do EHV-4. Para a

confirmação do genótipo neuropatogênico do EHV-1, os

amplicons foram sequenciados pelo método de Sanger.

RESULTADOS
No período de agosto de 2017 a outubro de 2018, foram

enviadas para o LPVA amostras de 15 propriedades com

problemas reprodutivos. Ao total, foram 35 casos de

problemas reprodutivos (30 abortos, 3 mortalidades

neonatal e 2 natimortos). O DNA do EHV-1 foi amplificado

em 7/30 casos de abortos (23,3%), pertencentes a 5/15

(33,3%) propriedades. Em todos os casos positivos, o

genótipo neuropatogênico foi confirmado pelo

sequenciamento dos amplicons. As propriedades

pertenciam aos Estados de Minas Gerais (MG) (10/15),

Rio de Janeiro (RJ) (3/15), São Paulo (SP) (1/15) e Mato

Grosso do Sul (MS) (1/15).

Dos 7 casos de abortos positivos para EHV-1, o DNA viral

foi detectado em 1/7 (14,3%) caso apenas em fragmentos

de tecidos fetais e restos placentários, enquanto em 3/7

(42,9%) casos somente no material da égua. Em 3/7

casos, o DNA viral foi detectado em ambos materiais.

Em amostras coletadas das éguas, o DNA viral foi

encontrado em 6/7 (85,7%) amostras de sangue total e 1/2

(50%) amostras de suabe nasal. Os tecidos fetais de maior

detecção viral foram fígado (2/2 - 100%), pulmão (3/4 -

75%) e baço (2/3 - 66%). Das amostras analisadas, o

EHV-4 foi detectado somente em 1 caso de aborto,

pertencente a uma propriedade do Estado do RJ

DISCUSSÃO
Apesar do EHV-1 neuropatogênico estar presente no

Brasil, desde 2007, causando problemas neurológicos,

esse é o primeiro relato de detecção do EHV-1

neuropatogênico em casos de aborto, no país. No

presente estudo, a taxa de infecção por EHV-1,

relacionada a problemas reprodutivos foi cerca de 12 e 6

vezes maior (23,3%) do que os outros estudos relatados

no Brasil, que variaram de 1,9 a 3,8% (Silva et al., 2018;

Estima-Silva et al., 2019). A correlação entre o aumento do

número de casos de aborto e o EHV-1 neuropatogênico

ainda precisa ser elucidado. Esse aumento no número de

detecção do EHV-1 também pode estar relacionado com a

coleta de espécimes clínicos das éguas, uma vez que

houve detecção viral em material coletado da égua,

mesmo na ausência do feto e restos placentários.
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RESUMO
O aumento da ocorrência de casos de abortos causados

pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) neuropatogênico

em éguas vacinadas contra EHV-1 tem sido relatado,

mundialmente. O presente estudo detectou, pela primeira

vez, o EHV-1 neuropatogênico em casos de aborto no

Brasil.


