
 INTRODUÇÃO 
O Brasil é considerado o segundo maior rebanho comercial de bovinos do mundo (IBGE, 2014). Esse destaque mundial se deve a 
aprimoramentos na qualidade do rebanho. Dentre eles o melhoramento genético através da aplicação de biotécnicas de 
reprodução. Entretanto, estas técnicas são suscetíveis à contaminação do produto final (embrião/feto) com agentes infecciosos. 
Entre eles, o herpesvírus bovino tipo 4 (BoHV-4), membro da família Herpesviridae, subfamília Gammaherpesvirinae, 
gênero Rhadinovirus, apresenta distribuição mundial na população de bovinos, e tem sido detectado em vários tecidos de órgãos 
reprodutivos e isolado de fetos abortados. Dessa forma, faz-se necessária a pesquisa desse vírus em amostras biológicas com 
potencial utilização em biotécnicas de reprodução de bovinos, com o objetivo de reduzir sua transmissão e possíveis prejuízos 
econômicos advindos de sua infecção. Este estudo visa contribuir com conhecimento sobre a distribuição do vírus BoHV-4 em 
líquido folicular e sêmen de bovinos no Brasil. 
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CONCLUSÃO 
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Este estudo demonstrou a presença do BoHV-4 em  amostras 
de liquido folicular e sêmen de bovinos no Brasil, e apontou a 
necessidade de  uma vigilância maior em relação a esse 
agente afim de evitar sua disseminação entre os  rebanhos do 
país através de técnicas de reprodução artificial. 

Este é o primeiro relato de detecção de DNA de BoHV-4 em 
amostras de líquidos foliculares, sugerindo  uma possível 
nova rota de transmissão do vírus. A presença de DNA de 
BoHV-4 em sêmen corrobora com resultados anteriores 
obtidos com amostras de sêmen de animais aparentemente 
saudáveis em centros de inseminação artificial em outros 
países.  
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Figura 1. Número de amostras de sêmen e líquido folicular analisadas no presente estudo 
e percentuais de amostras contendo genomas de BoHV-4. 


