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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar um surto de pneumonia intersticial e bronquiolite necrosante em cinco
bovinos. Foram registrados óbitos de bovinos com sinais de alterações respiratórias em uma propriedade localizada no
município de Araruna - PR. Alguns dias após o desembarque na propriedade 4 animais apresentaram sinais clínicos e
em 48 horas morreram. Bezerros mestiços de corte que tiveram contato com os animais doentes apresentaram sinais
clínicos semelhantes. Foram realizados hemograma e cultura de secreções nasotraqueais de seis destes animais e no
hemograma foi  observado  uma  marcada  neutrofilia,  com leucocitose  e  linfopenia.  Já  na  cultura  bacteriológica  das
secreções foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa, Actinobacillus actinoides e Pasteurella multocida. Foi
realizada a necropsia em seis destes animais e fragmentos de diversos órgãos foram coletados, fixados em formol a
10% e processados rotineiramente para análise histopatológica. Devido aos achados macroscópicos e microscópicos
sugere-se que a infecção no aparelho respiratório dos bovinos foi  causada pelo Vírus Sincicial  Respiratório  Bovino
(BRSV), sendo que alguns destes apresentaram contaminação bacteriana secundária, como demonstra a cultura das
secreções. O vírus da parainfluenza bovino tipo 3 foi considerado o diagnóstico diferencial. 
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1 INTRODUÇÃO

Vários são os fatores responsáveis pela baixa produtividade de um rebanho, mas um dos
principais são as doenças respiratórias, tendo um alto índice de morbidade. As pneumonias são as
mais frequentes entre as doenças respiratórias e de maior gravidade, com quadros clínicos variando
de crônicos até agudos e fatais. Ocorre com mais frequência em animais jovens até o desmame.
Sendo  uma  das  principais  causas  de  perdas  econômicas  da  produtividade  de  bovinos,
(MARGARIDO; LIMA; FERREIRA, 2008).

O vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), acomete principalmente animais jovens fazendo
parte do complexo respiratório bovino, que desencadeia grandes prejuízos econômicos. Transmitido
para bovinos por meio de secreção respiratória e e aerossóis, por contato direto ou indireto. Surtos
da doença são frequentes em períodos de baixa temperatura, devido à aglomeração animal e maior
disseminação viral, porém também podem ocorrer em períodos de temperaturas elevadas, devido à
baixa atividade imunológica causada pelo estresse térmico.  A infecção viral pode acarretar desde
alterações respiratórias brandas até pneumonia severa (SPILKI; ARNS, 2008). 

O vírus da parainfluenza bovino tipo 3 (bPI-3) causa infecções respiratórias em bovinos e
ovinos. Muitos animais infectados apresentam sinais clínicos brandos, recuperando em poucos dias,
mas  a  infecção  pode  evoluir  para  um  quadro  de  pneumonia  intersticial.  Apesar  da  evidência
sorológica da presença do vírus da parainfluenza tipo 3 no Brasil, o isolamento do agente raramente
é reportado (GONÇALVES et al., 2003). 

Diante disto o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de pneumonia intersticial e
bronquiolite necrosante em cinco bovinos. 
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Em uma propriedade do município de Araruna – PR, localizada na região noroeste do estado,
foram  registrados  óbitos  de  bovinos  com  sinais  de  alterações  respiratórias.  Os  animais  foram
adquiridos  de  municípios  vizinhos,  Peabiru  e  Tuneiras  do  Oeste  todos  apresentando
aproximadamente  18  meses.  Alguns  dias  após  o  desembarque  na  propriedade,  quatro  das  16
novilhas adquiridas começaram a manifestar hiporexia, tosse, secreção nasal purulenta e dispnéia.
Sinais estes que se agravaram, e após 48 horas os animais morreram. Em torno de sete dias outros
bezerros  mestiços  de  corte  com  idade  aproximada  que  entraram  em  contato  com  os  animais
doentes passaram a apresentar um quadro clínico muito semelhante. Os bovinos com sinais clínicos
foram remanejados para outro piquete, sendoque em seis destes foram realizados hemograma e
cultura de secreções nasotraqueais.  No hemograma foi encontrada uma marcada neutrofilia, com
leucocitose  e  linfopenia.  Na cultura  bacteriológica  das secreções  foi  identificada a  presença de
Pseudomonas aeruginosa, Actinobacillus actinoides e Pasteurella multocida. O lote de animais com
alterações clínicas foi  tratado com enrofloxacino 5% injetável  em dose de 2,5 mg/kg a cada 24
horas.  No  entanto,  26  destes  não  resistiram  as  alterações  e  morreram.  As  necropsias  foram
realizadas em seis destes animais (B1, B2, B3, B4, B5 e B6). Os cadáveres chegaram ao laboratório
de patologia animal da Faculdade Integrado de Campo Mourão – PR com intervalo de três meses.
As necropsias foram realizadas e fragmentos de diversos órgãos foram coletados, fixados em formol
a 10% e processados rotineiramente para análise histopatológica.  As lâminas histológicas foram
coradas pela técnica de hematoxilina e eosina (HE).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na necropsia todos os animais apresentavam estado nutricional que variavam de regular a
ruim e mucosas moderadamente pálidas. O bovino 01 durante a abertura do tórax observou-se
acentuada aderência pleural, o pulmão estava difusamente estendido e haviam múltiplos nódulos
que ao corte fluía conteúdo branco amarelado e viscoso, alguns desses com consistência caseosa.
Os  lobos  cranial  e  caudal  (esquerdo)  apresentavam-se  escuros  e  com  perda  de  parênquima
pulmonar. Ao corte havia área multifocal a coalescente brancacenta e arboriforme com área central
enegrecida,  além  de  múltiplas  áreas  circulares  e  encapsuladas  que  ao  corte  fluía  conteúdo
brancacento e viscoso. Os septos pulmonares encontravam-se acentuadamente distendidos, e ao
corte fluía liquido espumoso (edema). Os outros bovinos (B2, B3, B4, B5) apresentavam acentuada
distensão pulmonar com aspecto brilhante e consolidação cranioventral dos lobos craniais e médios,
que  variavam  de  leve  a  moderada.  Todos  eles  apresentavam  marcada  distensão  dos  septos
alveolares. Ao corte era difusamente avermelhado com áreas multifocais hemorrágicas e fluía liquido
espumoso (edema). Na abertura da traqueia havia moderada a acentuada espuma.  No bovino B3
foi encontrado a presença de parasitas intrabronquiolares brancos e finos que variavem de 20 a 60
mm compatíveis morfologicamente com Dictyocaulus vivíparus. 

O Dictyocaulus vivíparus é um nematódeo pulmonar responsável por pneumonia verminótica
ou  bronquite  verminótica.  Os  parasitas  adultos  vivem  nos  brônquios,  principalmente  nos  lobos
caudais dos pulmões. Causam irritação brônquica grave, bronquite e edema pulmonar que, por sua
vez, é responsável pela atelectasia pulmonar e enfisema intersticial  (LÓPES, 2009). Porém, este
achado  foi  interpretado  como  incidental  de  necropsia,  não  tendo  esta  relação  com  os  sinais
respiratórios encontrados.  O bovino B6 apresentou autólise difusa acentuada, durante a necropsia
não sendo realizado a análise histopatológica.

Na  análise  histopatológica  do  bovino  01  foram  encontrados  alvéolos  acentuadamente
preenchidos por material eosinofílico amorfo (edema) e acentuada perda da arquitetura pulmonar
por infiltrado inflamatório presente na luz alveolar, septos, brônquios e bronquíolos. Esse infiltrado
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inflamatório  era composto basicamente por  neutrófilos,  macrófagos alveolares e linfócitos.  Havia
hiperplasia de pneumócitos tipo II, acentuada presença de fibrina e células grandes multinucleares
(sinciciais). No epitélio dos bronquíolos e brônquios havia acentuado infiltrado inflamatório, necrose
e hiperplasia moderada associada à presença ocasional de corpúsculo de inclusão eosinofílico e
intracitoplasmático.  Áreas  extensas  de  necrose  multifocais  foram evidenciadas  apenas  B1.  Nos
animais restantes (B2, B3, B4, B5) as lesões eram semelhantes, porém em grau leve e moderado,
sendo que em dois deles também foram observados corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos.  

Em bovinos as pneumonias de maior importância são as intersticiais e broncopneumonias. A
pneumonia intersticial produz lesão caracterizada por inflamação difusa do parênquima pulmonar,
normalmente causada por afecções de natureza não infecciosas por inalação de toxinas e alérgenos
ou infecções virais isoladas, como o vírus da parainfluenza tipo três (bPI-3), sincicial respiratório
bovino  (BRSV),  e  rinotraqueite  bovina  infecciosa.  Já  a  broncopneumonia  é  caracterizada  por
alteração inflamatória de brônquios, bronquíolos, parênquima pulmonar e pleura por consequência
de da invasão pulmonar por agentes infecciosos, bacterianos e virais, que são transportados pelo ar
(GONÇALVES; BARIONI, 2000).

O Vírus Sincicial Respiratório Bovino (BRSV) é um importante patógeno primário no complexo
doença respiratória bovina e acomete principalmente animais jovens. É transmitido para bovinos por
meio de secreções respiratórias e aerossóis, tanto por contato direto como indireto mediado por
fômites. A sua disseminação normalmente está ligada a fatores ambientais e de estresse (térmico,
nutricional ou por transporte)  (SPILKI; ARNS, 2008). Este histórico corrobora com o dos bovinos
citados neste surto. Os achados macroscópicos de animais infectados pelo BRSV são compatíveis
com pneumonia intersticial multifocal. Encontra-se enfisema intersticial e subpleural, distribuídos nas
faces ventrais e craniais dos lobos pulmonares e espessamento dos septos interlobulares. Já na
microscopia o vírus tem a propriedade de induzir a formação de células sinciciais com número de
núcleos  variáveis  localizadas  centralmente,  ocorrendo  em  grandes  quantidades  na  parede  dos
alvéolos.  Hipertrofia  da camada muscular  peribronquiolar  em um quadro de severa bronquiolite,
infiltração do tecido pulmonar com células mononucleares também são lesões frequentes (SPILKI;
ARNS,  2008).  Os  achados  citados  são  compatíveis  com  as  alterações  macroscópicas  e
histopatológicas encontradas nos bezerros do surto, incluindo o corpúsculo de inclusão. Portanto,
acreditamos que o BRSV seja a causa primária da doença respiratória apresentada pelos animais
em questão. Os diferentes graus das lesões encontradas (leve a acentuada) se deve imunidade
individual associada a contaminação bacteriana secundária confirmada pela cultura das secreções. 

Em países do hemisfério norte a importância do vírus da parainfluenza bovino tipo 3 está
associado aos quadros clínicos respiratórios geralmente leves a moderados, conhecido como febre
do transporte. O animal apresenta sinais clínicos após o transporte por longas distancias podendo
bPI-3 está associado ou não a outros agentes como Mannheimia hemolytica, Pasteurella multocida,
Herpesvírus  Bovino  tipo  1,  Adenovírus  Bovino tipo  3  ou vírus  Respiratório  Sincicial  Bovino.  Na
macroscopia observa-se os lobos pulmonares anteriores afetados. Pode ocorrer uma pneumonia
intersticial com proliferação de células septais e do epitélio dos bronquíolos e alvéolos, e células
multinucleadas  com  corpúsculos  de  inclusão  eosinofílicos  (tanto  intranucleares  como
citoplasmáticos)  semelhante  ao  BRSV  (JONES;  HUNT;  KING,  2000).  No  Brasil  raramente  os
laboratórios  de diagnósticos  são solicitados a realizar  o  teste  de isolamento  viral  em casos de
infecções respiratórias leves em bovinos, sendo este pouco relatado no Brasil (GONÇALVES et al.,
2003).  Portanto o vírus da parainfluenza bovino tipo 3 foi considerado diagnóstico diferencial deste
surto, sendo necessário a realização do isolamento viral e reação em cadeia da polimerase (PCR)
para confirmação do diagnóstico. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na conjuntura de todos os achados evidenciados desde o histórico, sinais clínicos, achados
macroscópicos e histopatológicos sugere-se que estes bezerros foram acometidos por uma infecção
viral causado pelo BRSV.
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