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Resumo  

A vulvovaginite em fêmeas bovinas é uma infecção de etiologia múltipla cuja incidência tem 

aumentado consideravelmente em rebanhos de corte brasileiros, particularmente naqueles que 

utilizam biotécnicas da reprodução. A infecção, que nas fases iniciais é localizada, pode 

estender-se para estruturas mais profundas comprometendo cervix e endométrio com 

possíveis consequências ao embrião. São reconhecidas duas formas clínicas. A vulvovaginite 

granular (VVG) é uma infecção bacteriana ocasionada principalmente por Ureaplasma 

diversum e, Mycoplasma bovigenitalium, e Mycoplasma bovis enquanto a vulvovaginite 

pustular infecciosa (VPI) tem como etiologia o herpesvírus bovino 1 (BoHV-1). Entretanto, 

infecções mistas ocasionadas por bactérias e vírus podem ser comuns. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a presença dos principais micro-organismos (bactérias e vírus) causadores de 

vulvovaginites na mucosa vaginal de novilhas e de vacas com e sem sinais clínicos de 

vulvovaginite. As amostras de swab vaginal avaliadas foram obtidas em um lote de 120 

fêmeas, sendo (grupo 1: 86 novilhas e grupo 2: 34 vacas), provenientes de um rebanho da raça 

Hereford com bom estado nutricional e mantidas em sistema semi-intensivo de criação na 

região de Londrina/PR. Após a inspeção genital foram realizados swabs vaginais em todas as 

fêmeas que apresentaram sinais clínicos de vulvovaginite e em outras 20 fêmeas 

assintomáticas sendo 10 novilhas e 10 vacas. A presença de ácido nucleico (DNA) dos 

potenciais patógenos envolvidos na etiologia da VVG e da VPI foi avaliada por meio de 

técnicas de nested-PCR (bactérias) e PCR (BoHV-1). Foram observadas lesões clássicas de 

vulvovaginite em 39 (32,5%) dos 120 animais avaliados clinicamente sendo que no grupo de 

novilhas a frequência foi de 37,2% (n=32/86) e no grupo de vacas de 20,6% (n=7/34). Todas 

as amostras analisadas por PCR para a identificação do BoHV-1 resultaram negativas. Das 59 

amostras analisadas por nested-PCR em 42 (71,2%) foi identificado pelo menos um dos 

micro-organismos incluídos no estudo. A mesma proporção de amostras positivas foi 

identificada em animais com (n=28) e sem (n=14) vulvovaginite, assim como em novilhas 

(n=28) e vacas (n=14). Das 42 fêmeas identificadas por nested-PCR como positivas, infecções 

singulares e mistas ocorreram em 31 (73,8%) e 11 (26,2%) animais, respectivamente. O 

BoHV-1 não foi identificado em nenhuma das amostras analisadas enquanto apenas duas 

amostras, provenientes de novilhas com vulvovaginite, foram positivas para o M. bovis. O U. 

diversum foi o micro-organismo mais frequente neste estudo sendo identificado em 40 

(95,2%) das amostras positivas provenientes tanto de novilhas e vacas quanto de fêmeas com 



 
 

e sem vulvovaginite clínica. Ainda com relação às amostras amostras positivas o M. 

bovigenitalium foi identificado como único micro-organismo em apenas 2 (4,8%) amostras. 

Os resultados desse estudo sugerem que o U. diversum possa ser considerado um componente 

da microbiota genital da fêmea bovina pois o mesmo foi identificado em frequências 

semelhantes tanto em novilhas quanto em vacas com e sem sinais clínicos de vulvovaginite. 

Considerando tratar-se de dois micro-organismos causadores de infecções uterinas e 

embrionárias os resultados alertam ainda para o risco de infecções iatrogênicas quando da 

realização de biotécnicas da reprodução. 

 

Palavras-chave: Bovinos, Reprodução; Infecção genital; Diagnóstico; PCR. 
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Abstract 

Vulvovaginitis in bovine females is an infection of multiple etiology, and its incidence has 

increased considerably amid Brazilian beef cattle, particularly the ones that make use of 

biotech breeding procedures. The infection, which in the early stages is location-specific, can 

develop to deeper structures that could damage the cervix and endometrium, with possible 

consequences to the embryo. Two clinical varieties are acknowledged. One is granular 

vulvovaginitis (GVV), a bacterial infection caused mainly by Ureaplasma diversum, 

Mycoplasma bovigenitalium and Mycoplasma bovis. The other type, infectious pustular 

vulvovaginitis (IPV), has the bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) as its etiology. Nonetheless, 

infections which are caused by both bacteria and viruses may be common. The objective of 

this study was to compare the existence of the main microorganisms (bacteria and viruses) 

that cause vulvovaginitis in the vaginal mucosa of heifers and cows that do and do not present 

clinical signs of the condition. Vaginal swab specimens evaluated were obtained in a batch of 

120 females, being Group 1 constituted by 86 heifers and Group 2 by 34 cows. Those were 

obtained from a herd of Hereford breed with good nutritional status and maintained in semi-

intensive farming system in the region of Londrina/PR. Vaginal swabs were collected after 

genital inspection in all females who presented clinical signs of vulvovaginitis and other 20 

asymptomatic females being 10 heifers and 10 cows. Nested-PCR techniques (bacteria) and 

PCR (BoHV-1) were used to identify the presence of nucleic acid (DNA) of the potential 

pathogens involved in the etiology of the GVV and IPV. Classic lesions were perceived in 39 

(32.5%) of the 120 subjects clinically tested. In the heifers group the distribution was of 

37.2% (n = 32/86) and in the cows group the frequency was 20.6% (n = 7/34). All the samples 

analyzed by PCR in order to detect BoHV-1 produced negative results. At least one of the 

microorganisms included in the study was found in 42 out of the 59 samples analyzed by 

nested-PCR (71.2%). The same proportion of positive samples was identified in animals 

affected by vulvovaginitis (n = 28) and not affected by such condition (n = 14), as well as in 

heifers (n = 28) and cows (n = 14). Single-cause infections were perceived in 31 (73,8%) of 

the 42 females identified by nested-PCR as positive, and mixed infections occurred in 11 

(26.2%) animals. BoHV-1 has not been identified in any of the samples analyzed while only 

two samples, from heifers with vulvovaginitis, were positive for M. bovis. The U. diversum. 

was the most prevalent microorganism in this study, being identified in 40 (95.2%) positive 

samples from both heifers and cows, subjects with and without clinical vulvovaginitis. 



 
 

Concerning these positive samples, M. bovigenitalium was identified as the only 

microorganism in as few as 2 (4.8%) samples. The results of this study suggest that U. 

diversum might be considered a component of female bovine genital microbiota, as it was 

identified in similar frequencies in both heifers and cows with and without clinical signs of 

vulvovaginitis. Moreover, results indicate the risk of iatrogenic infections when using biotech 

breeding procedures, considering the two studied microorganisms are appraised as cause of 

uterine and embryonic infections. 

 

Keywords: Cattle; Breeding; Genital infection; Diagnosis; PCR. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo com mais de 213 

milhões de cabeças (IBGE, 2016) e atualmente ocupa a terceira posição entre os maiores 

exportadores de carne bovina, ficando atrás apenas da Índia e da Austrália. Mesmo com 

índices menores na pecuária leiteira, o Brasil está entre os cinco principais produtores de leite 

do mundo cujos líderes são União Europeia, Índia, China e Rússia (USDA, 2015). 

O desenvolvimento da pecuária nacional deve-se à abertura de novas fronteiras e um 

cenário em constantes mudanças, forçando os produtores a obterem maior produtividade por 

área (KNAPIK et al., 2011). Com isso, aumenta a necessidade de tecnificação e a melhora na 

mensuração de dados zootécnicos. Um dos dados de maior impacto do sistema de produção 

de bovinos de corte é a eficiência reprodutiva do rebanho (YOKOO et al., 2012). Para 

obtenção de índices zootécnicos e econômicos dentro dos padrões aceitáveis é necessário que 

haja interação harmônica entre os fatores nutricionais, sanitários, ambientais, genéticos e 

fisiológicos (SIQUEIRA; GUIMARÃES; PINHO, 2013; YOKOO et al., 2012). 

Dentre as ferramentas existentes para o aprimoramento da eficiência reprodutiva do 

rebanho destacam se a Inseminação Artificial (IA), Transferência de Embriões (TE), 

Fertilização in Vitro (FIV) e a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Devido aos 

resultados superiores e a maior facilidade na execução a IATF tem sido utilizada com maior 

frequência do que as biotécnicas anteriores (SÁ FILHO et al., 2013; BARUSELLI et al., 

2012). 

Os agentes causadores de problemas reprodutivos tanto em bovinos machos quanto em 

fêmeas podem pertencer a várias classes de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, 

protozoários, além de micotoxinas atuando de forma isolada ou em associações. As vias de 

infecções no aparelho reprodutivo são hematógena ou por via ascendente. As infecções 

hematógenas comprometem o concepto de forma direta enquanto as ascendentes afetam as 

demais estruturas tornando o ambiente uterino inapropriado para o desenvolvimento do 

concepto (JUNQUEIRA; ALFIERI, 2006). 

Dentre os sinais clínicos ocasionados pelos principais potenciais patógenos do aparelho 

reprodutivo feminino de bovinos, os mais frequentes são: repetições de cio a intervalos 

regulares e irregulares, abortamentos, natimortalidade, mortalidade neonatal, nascimento de 

animais fracos, retenção de placenta e vulvovaginites (JUNQUEIRA; ALFIERI, 2006). 

O impacto negativo promovido por agentes infecciosos na reprodução dos bovinos de 
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corte e leite não deve ser negligenciado, uma vez que suas consequências são refletidas 

imediatamente no aspecto econômico e financeiro gerando grandes prejuízos, além de 

aumentar os custos de produção com a obrigatoriedade da adoção de medidas de controle e 

profilaxia (FOURICHON, SEEGERS, MALHER, 2000; JUNQUEIRA; ALFIERI, 2006). 

1.2 VULVOVAGINITE 

A vulvovaginite é uma enfermidade multifatorial, mas alguns micro-organismos são de 

grande relevância nas infecções da vulva, vestíbulo, vagina e cérvix. Uma característica 

fundamental da vulva e da vagina para a resistência aos micro-organismos patogênicos é o 

epitélio estratificado pavimentoso, produção de ácido lático e anticorpos presentes na mucosa. 

A vulvite e a vaginite apresentam características clínicas próprias como hiperemia e exsudato 

catarral, além de apresentarem infiltrado inflamatório linfocitário ao corte histológico 

(PÔRTO, 2008). 

Existem duas principais formas clínicas: a Vulvovaginite Granular (VVG) ocasionada 

por Mycoplasma bovis (M. bovis), Mycoplasma bovigenitalium (M. bovigenitalium) e 

Ureaplasma diversum (U. diversum) e a Vulvovaginite Pustular Infecciosa (VPI) ocasionado 

pelo herpesvírus bovino 1 (BoHV-1) (RAAPERI, ORRO, VILTROP, 2014)  

Bovinos acometidos por VVG apresentam clinicamente inflamação da mucosa 

vulvovaginal, que é caracterizada por hiperemia e pela presença de nódulos de 1 a 2 

milímetros de diâmetro de coloração cinza, marrom ou avermelhada (Figura 1). A 

visualização clínica dos nódulos é possível após 5 dias de infecção e podem persistir por 

muitos meses. Histologicamente a VVG é um processo inflamatório granulamatoso, onde os 

nódulos estão relacionados com o acúmulo linfocitário e plasmocitário. Os sinais clínicos 

apresentados pelos animais em consequência da vulvovaginite são: repetição de cio, 

endometrite, aborto e nascimento de bezerros fracos (CITTI, BLANCHARD, 2013; GIVENS; 

MARLEY, 2008). 
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Figura 1 – Exame clínico da vulva e observação de vesículas (destaque) e hiperemia (setas) 

em parede dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o próprio autor. 

A Vulvovaginite Pustular Infecciosa (VPI) apresenta um curso clínico variável, de 

acordo com o grau de infecção, na qual pode ter uma duração de aproximadamente quatro a 

sete dias. Os animais acometidos podem apresentar síndrome febril (hipertermia, depressão e 

anorexia) e vesículas de 1 a 2 mm de diâmetro, que evoluem para pústulas e erosões, 

localizadas nas mucosas vaginal, vulvar, prepucial e peniana. A mucosa pode apresentar-se 

edemaciada, hiperêmica e com presença de secreções serosas ou muco-hemorrágicas, 

decorrentes de infecções secundárias. Ao corte histológico podem ser observados corpúsculos 

de inclusão intranucleares e necrose do epitélio (STATHAM, RANDALL, ARCHER, 2016; 

FULTON et al., 2016; RAAPERI; ORRO; VILTROP, 2014). 

1.2.1 Mollicutes 

A classe de bactérias Mollicutes abriga a família Mycoplasmataceae onde estão 

inseridos os gêneros Mycoplasma e Ureaplasma. O primeiro isolamento foi em 1898 por 

Nocard e colaboradores como causador da pleuropneumonia contagiosa bovina que, 
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posteriormente, foram denominados micro-organismos semelhantes ao da pleuropneumonia 

(PPLO). Somente em 1929 o termo Mycoplasma foi considerado como gênero (HAYFLICK; 

CHANOCK, 1965). 

Mollicutes compreendem as menores células procariota capazes de auto-replicação 

independente, são pleomórficos, variando de esféricos (0,3 a 0,9 μm de diâmetro) a 

filamentosos (até 1μm comprimento), e possuem genoma que varia de 580 a 2200 kb, que 

pode ser considerado pequeno quando comparado com o genoma de outras bactérias, além de 

apresentar baixa composição em citosina-guanidina em relação a adenina timina (IRIARTE et 

al., 2011; SIRAND-PUGNET et al., 2007; RAZIN, 1985). 

Mollicutes são resistentes a agentes microbianos que afetam a parede celular e sua 

síntese, entretanto são sensíveis a compostos que interferem na síntese proteica e de ácidos 

nucleicos e podem sobreviver fora do hospedeiro em ambientes úmidos e frios. Porém, são 

suscetíveis ao calor e a maioria dos detergentes e desinfetantes (ARCANGIOLI et al., 2008; 

NICHOLAS, AYLING, 2003). Essa classe de bactérias produzem substâncias que tem 

importante função na patogenia da doença como a produção de peróxido e de superóxido que 

comprometem a integridade celular. Espécies de Ureaplasma podem produzir urease que 

degrada ureia e, como resultado, tem a produção de amônia, que pode ocasionar lesão 

tecidual. Ureaplasma de bovinos produzem protease que podem comprometer 

imunoglobulinas isotipo A (IgA), reduzindo a resposta imunológica de mucosa 

(ARCANGIOLI et al., 2008; NICHOLAS, AYLING, 2003; CARDOSO, VASCONCELOS, 

2004). 

O principal reservatório para Mollicutes é o hospedeiro infectado e os animais 

assintomáticos. A transmissão ocorre de forma predominantemente por contato direto, mas 

também pode ocorrem por aerossol de secreções respiratórias e transmissão venérea. Tanto o 

Mycoplasma quanto o Ureaplasma infectam grande variedade de espécies animais, causando 

infecções que variam de subclínica a crônicas, e as espécies mais patogênicas apresentam alto 

grau de especificidade de hospedeiro. As manifestações clínicas mais comuns de serem 

observadas em bovinos são: sinais clínicos respiratórios e urogenitais, artrites, mastites e 

septicemias. (ARCANGIOLI et al., 2008; NICHOLAS, AYLING, 2003; CARDOSO et al., 

2000).  

Para que haja o estabelecimento da infecção, primeiro ocorre à fixação por meio da 

camada superficial aniônica e em algumas espécies há estruturas proteicas que facilitam a 

adesão bacteriana na superfície mucosa. Infecções latentes são comuns devido aos 
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mecanismos capazes de deprimir o sistema imune local, por meio da variabilidade antigênica 

ou mimetismo biológico. Há fatores que podem contribuir para a manifestação da doença 

como idade, aglomeração, infecções simultâneas, estresse do transporte e alterações na 

barreira epitelial (RAZIN, HAYFLICK, 2010; CHAMBAUD, WRÓBLEWSKI, 

BLANCHARD, 1999). 

1.2.1.1 Mycoplasma bovigenitalium 

O primeiro isolamento de M. bovigenitalium foi em 1947 por Edward, Hancock e 

Hignett, dando início a uma série de investigações por todo mundo como um importante 

patógeno para o sistema reprodutivo bovino (DOIG, 1981). São micro-organismos que podem 

variar a forma de cocos a filamentosos, com crescimento em meio sólido onde as colônias 

apresentam aparência característica de “ovo frito”. Em bovinos, a infecção com M. 

bovigenitalium já foi associada à ocorrência de vulvovaginite, vesiculite, epididimite, aborto, 

infertilidade, mastite, pneumonia, conjuntivite e artrite. Podendo ser  isolada de úbere, 

vesícula seminal, prepúcio, sêmen, vagina, cervix, pulmões, conjuntiva e cápsula articular. As 

formas de transmissão mais comuns são a venérea pela via sexual e a respiratória por meio da 

inalação de aerossóis contaminados (CATANIA et al., 2014; RAZIN, 1985). 

1.2.1.2 Mycoplasma bovis 

M. bovis foi isolado em 1961 a partir de casos clínicos de mastite em vacas leiteiras nos 

Estados Unidos (HALE et al., 1962). Pode apresentar-se em forma de cocos a pequenos 

filamentos, são imóveis, crescem em meio sólido com colônia em forma de “ovo frito”. Os 

principais problemas associados ao M. bovis é mastite, poliartrite, ceratoconjuntivite, 

pneumonia, otite média e podendo ainda a infecção estar associada à ocorrência de 

infertilidade, aborto, endometrite, salpingite e vesiculite em bovinos. O modo de transmissão 

pode ser por contato direto com animais infectados ou fômites, mais comum durante a 

alimentação (aleitamento ou arraçoamento), ordenha das vacas, aerossol ou contato sexual. 

Em bovinos o isolamento da bactéria já foi realizado a partir de amostras biológicas 

provenientes do úbere, leite, fluido sinovial, membrana sinovial, conjuntiva, pulmões, canais 

auditivos, membrana timpânica, fetos abortados, útero, cervix, vagina e sêmen (NICHOLAS, 

AYLING, 2003; RAZIN, 1985). 

Tanto o M. bovigenitalium quanto o M. bovis podem ser carreados até o útero por meio 

de técnicas de inseminação artificial ou pela monta natural, ocasionando endometrite e 

consequentemente interferindo na implantação do embrião ou ainda causando sua morte 



 

20 

 

(SANTOS et al., 2013; HOBSON, CHOUSALKAR, CHENOWETH, 2013) 

1.2.1.3 Ureaplasma diversum 

O primeiro relato associando Ureaplasma à doença genital bovina foi realizado por 

Taylor-Robinson, Haig e Williams em 1967 que identificaram o micro-organismo por meio 

de isolamento em vacas recém inseminadas e aparentemente saudáveis (DOIG, 1981). O 

gênero Ureaplasma é constituído por células com forma que pode variar de cocóide a coco-

bacilo com aproximadamente 500 nm de diâmetro. São imóveis, apresentam raros filamentos, 

requerem a presença de ureia para hidrólise e produção de energia para o crescimento, e as 

colônias são muito pequenas. Ureaplasma também são comensais ou patógenos oportunistas 

que podem apresentar três sorogrupos distintos (A, B e C) (ARGUE, CHOUSALKAR, 

CHENOWETH, 2013; RAZIN, 1985). 

A hidrólise da ureia e as reduções significativas nas concentrações de prostaglandina E2 

e F2α pelas células endometriais, que são moléculas importantes no processo de implantação 

do embrião e manutenção da gestação, constituem-se nos principais mecanismos de 

patogenicidade do Ureaplasma (KIM; QUINN; FORTIER, 1994). 

Ureaplasma diversum está associado com diversas falhas reprodutivas incluindo vulvite 

granular, infertilidade, aborto e nascimento de bezerros fracos. A transmissão do micro-

organismo pode ocorrer por contato sexual, inseminação artificial e transferência de embrião 

(GAETI et al., 2014). 

1.2.2 Herpesvírus bovino-1 (BoHV-1) 

O herpesvírus bovino 1 (BoHV-1) é um membro da família Herpesvirídae, subfamília 

Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus. Possui genoma constituído por DNA de fita 

dupla, envelope lipoglicoproteico e capsídeo icosaédrico (EL-KHOLY, ABDELRAHMAN, 

SOLIMAN, 2014; VARELLA et al., 2010). 

As características da subfamília Alphaherpesvirinae são baseadas nas propriedades 

biológicas e genéticas, apresentando ciclo replicativo curto (<24 h), seguido de intensa lise 

celular e do estabelecimento de latência em neurônios dos gânglios sensoriais e autonômicos 

(PETRINI et al., 2011; CAMPOS et al., 2009). 

Os fatores de risco relacionados à transmissão do vírus estão vinculados à idade do 

animal, tipo de criação e práticas de manejo sanitário e geral da propriedade. Os herpesvírus 

bovino são transmitidos por contato direto entre os animais ou pelo contato indireto, por meio 

de água, alimentos ou fômites contaminados com partículas virais excretadas por animais 
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infectados (TUNCER-GÖKTUNA et al., 2016; STATHAM, RANDALL, ARCHER, 2016).  

1.2.3 DIAGNÓSTICO 

As técnicas laboratoriais usualmente utilizadas no diagnóstico de Mycoplasma e 

Ureaplasma são isolamento bacteriano, PCR (Reação em cadeia da polimerase), e 

identificação sorológica de diferentes espécies isoladas (Imunoperoxidase, 

Imunofluorescência e ELISA). O isolamento é a técnica de eleição para o diagnóstico, porém 

sofre vários vieses como a presença de outros agentes oportunistas, demora para obtenção do 

resultado e a dificuldade da conservação ideal das amostras entre coleta e a manipulação 

laboratorial. Entretanto, a técnica se mostra incapaz de diferenciar espécie de Mycoplasma 

uma vez que a morfologia das colônias é semelhante. Desta forma se obtém como resultado 

final positivo para o gênero Mycoplasma, quando não há possibilidade para tipificação 

sorológica ou molecular das estirpes isoladas. Já para a espécie Ureaplasma diversum, essa 

tipagem não se torna necessária, por ser a única espécie de Ureaplasma encontrada em 

bovinos e a sua caracterização por meio da morfologia da colônia ser conclusiva (CARDOSO; 

VASCONCELOS, 2004). 

O isolamento deve ser realizado com incubação em ambiente com concentração de 5 a 

10% de CO2, 37º C por até 14 dias. Para a diferenciação de molicutes das demais bactérias é 

necessário à utilização da coloração de Dienes (NICHOLAS, AYLING, 2013; CARDOSO et 

al., 2000).  

Diante de todas essas dificuldades as técnicas moleculares, como a PCR, vêm sendo de 

fundamental importância para o diagnóstico das micoplasmoses, pois além de detectarem 

micro-organismos inviáveis para o isolamento, requerem pequenas quantidades de DNA 

presentes na amostra clínica a ser analisada. A técnica de PCR cobre as falhas existentes nos 

métodos convencionais de cultivo bacteriano, através da detecção de micro-organismos 

viáveis ou inviáveis, em menor tempo. As características de agilidade no diagnóstico 

laboratorial possibilitam ao clínico de campo a rápida implantação de uma estratégia para o 

controle da doença (CARDOSO; VASCONCELOS, 2004). 

1.2.4 PROFILAXIA E CONTROLE 

A antibioticoterapia é frequentemente utilizada para o tratamento de VVG causada por 

bactérias. Os antibióticos mais utilizados na rotina são constituídos por princípios ativos como 

tetraciclina, tilosina, eritromicina, lincomicina, espectinomicina e tilmicosina. Já foi 

observada que a utilização de alguns desses fármacos de forma inapropriada, pode tornar os 
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animais doentes em portadores assintomáticos. O sucesso do tratamento é variável 

dependendo das espécies envolvidas, locais afetados e da duração do curso da doença 

(NICHOLAS, AYLING, 20013). 

A prevenção eficaz da infecção é norteada no acompanhamento de práticas rígidas de 

biosseguridade, no intuito de prevenir a introdução de animais infectados em um rebanho 

livre de micoplasma. Todos os animais novos introduzidos no rebanho devem ser submetidos 

à quarentena e testados, assim como os animais que participaram de feiras e exposições. Boas 

práticas de manejo e higiene devem ser praticadas, principalmente no manejo reprodutivo do 

plantel, no intuito de prevenir a disseminação entre os animais onde a infecção é considerada 

enzoótica (CITTI; BLANCHARD, 2013; NICHOLAS, AYLING, 2013). 

Para o controle do BoHV-1 a principal medida a ser tomada é o manejo sanitário e o 

gerenciamento dos impactos econômicos causado pela doença. As estratégias são definidas de 

modo a impedir a introdução da doença em rebanhos livres, utilizando-se de práticas 

sanitárias como quarentena e testes sorológicos nos animais introduzidos, evitar o contato 

direto entre animais e material biológico com histórico sanitário desconhecido. Além destas 

medias há possibilidade do uso da vacinação como meio de diminuir as manifestações clínicas 

e reduzir a replicação e excreção viral, por conseguinte a diminuição da circulação viral no 

rebanho (ACKERMANN, ENGELS, 2006; STRAUB, 1991). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Identificar a presença de Ureaplasma diversum, Mycoplasma bovigenitalium e herpesvírus 

bovino 1 na mucosa vaginal de novilhas e vacas com e sem sinais clínicos de 

vulvovaginite. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar por meio de inspeção genital de todas as fêmeas (novilhas e vacas) do lote, 

animais portadores de vulvovaginite clínica. 

 

 Realizar o diagnóstico molecular de Ureaplasma diversum, Mycoplasma 

bovigenitalium e herpesvírus bovino 1. 

 

 

 Avaliar a frequência de Ureaplasma diversum, Mycoplasma bovigenitalium e herpesvírus 

bovino 1 em animais sintomáticos ou assintomáticos para vulvovaginite . 
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3 ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO 

3.1 Ureaplasma diversum e Mycoplasma bovigenitalium em mucosa vaginal de novilhas e 

vacas Hereford com e sem sinais clínicos de vulvovaginite 

 

RESUMO 

A vulvovaginite em fêmeas bovinas é uma infecção de etiologia múltipla cuja incidência tem 

aumentado consideravelmente em rebanhos de corte brasileiros, particularmente naqueles que 

utilizam biotécnicas da reprodução. A infecção, que nas fases iniciais é localizada, pode 

estender-se para estruturas mais profundas comprometendo cervix e endométrio com 

possíveis consequências ao embrião. São reconhecidas duas formas clínicas. A vulvovaginite 

granular (VVG) é uma infecção bacteriana ocasionada principalmente por Ureaplasma 

diversum, Mycoplasma bovis e Mycoplasma bovigenitalium, enquanto a vulvovaginite 

pustular infecciosa (VPI) tem como etiologia o herpesvírus bovino 1 (BoHV-1). Entretanto, 

infecções mistas ocasionadas por bactérias e vírus podem ser comuns. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a presença dos principais micro-organismos causadores de vulvovaginites na 

mucosa vaginal de novilhas e de vacas com e sem sinais clínicos de vulvovaginite. As 

amostras de swab vaginal avaliadas foram obtidas em um lote de 120 fêmeas, sendo 86 

novilhas e 34 vacas, provenientes de um rebanho da raça Hereford com bom estado 

nutricional e mantidas em sistema semi-intensivo de criação na região de Londrina/PR. Após 

a inspeção genital foi realizado swab vaginal em todas as fêmeas que apresentaram sinais 

clínicos de vulvovaginite e em outras 20 fêmeas assintomáticas sendo 10 novilhas e 10 vacas. 

A presença de ácido nucleico (DNA) dos potenciais patógenos envolvidos na etiologia da 

VVG e da VPI foi avaliada por meio de técnicas de nested-PCR e PCR . Foram observadas 

lesões clássicas de vulvovaginite em 39 (32,5%) dos 120 animais avaliados clinicamente 

sendo que no grupo de novilhas a frequência foi de 37,2% (n=32/86) e no grupo de vacas de 

20,6% (n=7/34). Todas as amostras analisadas por PCR para a identificação do BoHV-1 

resultaram negativas. Das 59 amostras analisadas por nested-PCR em 42 (71,2%) foi 

identificado pelo menos um dos micro-organismos incluídos no estudo. A mesma proporção 

de amostras positivas foi identificada em animais com (n=28) e sem (n=14) vulvovaginite, 

assim como em novilhas (n=28) e vacas (n=14). Das 42 amostras identificadas por nested-

PCR como positivas, infecções singulares e mistas ocorreram em 31 (73,8%) e 11 (26,2%) 

animais, respectivamente. U. diversum foi o micro-organismo mais frequente neste estudo 
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sendo identificado em 40 (95,2%) das amostras positivas provenientes tanto de novilhas e 

vacas quanto de fêmeas com e sem vulvovaginite clínica. Ainda com relação às amostras 

positivas M. bovigenitalium foi identificado como único micro-organismo em apenas 2 

(4,8%) amostras. Os resultados desse estudo sugerem que U. diversum possa ser considerado 

um componente da microbiota genital da fêmea bovina pois o mesmo foi identificado em 

frequências semelhantes tanto em novilhas quanto em vacas com e sem sinais clínicos de 

vulvovaginite. Considerando tratar-se de dois micro-organismos causadores de infecções 

uterinas e embrionárias os resultados alertam ainda para o risco de infecções iatrogênicas 

quando da realização de biotécnicas da reprodução.  

 

 

Palavras-chave: Bovinos, Reprodução; Infecção genital; Diagnóstico; PCR. 
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3.1.1 INTRODUÇÃO 

A vulvovaginite é uma enfermidade multifatorial, mas alguns micro-organismos são de 

grande relevância nas infecções da vulva, vestíbulo, vagina e cérvix. Na espécie bovina 

destacam-se duas principais formas clínicas que são representadas pela Vulvovaginite 

Granular (VVG), que pode ter como etiologia Ureaplasma diversum (U. diversum) além de 

dois micoplasmas representados por Mycoplasma bovigenitalium (M. bovigenitalium) e 

Mycoplasma bovis (M. bovis), e a Vulvovaginite Pustular Infecciosa (VPI) ocasionada pela 

infecção com o herpesvírus bovino 1 (BoHV-1) (Raaperi et al., 2014).  

Fêmeas bovinas quando acometidas por VVG apresentam inflamação da mucosa 

vulvovaginal que é caracterizada por hiperemia e pela presença de nódulos de 1 a 2 

milímetros de diâmetro de coloração cinza, marrom ou avermelhada. Os sinais clínicos 

apresentados pelos animais em consequência da vulvovaginite são: repetição de cio, 

endometrite, abortamento e nascimento de bezerros fracos (Citti, Blanchard, 2013; Givens e 

Marley, 2008). 

Mollicutes são as menores células procariota capazes de auto-replicação independente e 

possuem genoma que varia de 580 a 2200 kb (IRIARTE et al., 2011; SIRAND-PUGNET et 

al., 2007; RAZIN, 1985). O principal reservatório para Mollicutes é o hospedeiro infectado e 

animais assintomáticos que transportam o micro-organismo nas superfícies mucosas. Tanto 

Mycoplasma quanto Ureaplasma infectam uma grande variedade de espécies animais, 

causando infecções que variam de subclínica a crônicas. Já foi descrito que M. bovigenitalium 

pode ser carreado até o útero por meio de técnicas de inseminação artificial ou pela monta 

natural, ocasionando endometrite e, consequentemente, interferindo na implantação do 

embrião ou ainda causando a sua morte (SANTOS et al., 2013; HOBSON, CHOUSALKAR, 

CHENOWETH, 2013)  

Mollicutes produzem muitas substâncias que tem importante função na patogenia da 

doença como peróxido e superóxido que comprometem a integridade celular do hospedeiro. 

Espécies de Ureaplasma podem produzir urease que degrada ureia e como resultado tem a 

produção de amônia, que pode ocasionar lesão tecidual no hospedeiro. Ureaplasma de 

bovinos produzem protease que podem comprometer imunoglobulinas isotipo A (IgA), 

reduzindo a resposta imunológica de mucosa (ARCANGIOLI et al., 2008; NICHOLAS, 

AYLING, 2003; CARDOSO, VASCONCELOS, 2004). 

Ureaplasma diversum está associado com diversas falhas reprodutivas incluindo vulvite 

granular, infertilidade, aborto e nascimento de bezerros fracos. A transmissão do micro-
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organismo pode ocorrer por contato sexual, inseminação artificial e transferência de embrião 

(GAETI et al., 2014). A hidrólise da ureia e as reduções significativas nas concentrações de 

prostaglandina E2 e F2α pelas células endometriais, que são moléculas importantes no 

processo de implantação do embrião e manutenção da gestação, constituem-se nos principais 

mecanismos de patogenicidade do Ureaplasma (KIM et al., 1994). 

O cultivo bacteriológico é a técnica de diagnóstico de eleição, porém sofre vários vieses 

como a presença de outros agentes oportunistas, demora em obter o resultado final e 

conclusivo, e a dificuldade da conservação ideal das amostras clínicas no período entre coleta 

e a manipulação laboratorial. Diante de todas essas dificuldades as técnicas moleculares, 

como a PCR, vêm sendo de fundamental importância para o diagnóstico das micoplasmoses, 

pois além de detectarem micro-organismos inviáveis para o isolamento, requerem pequenas 

quantidades de DNA presentes na amostra clínica a ser analisada. A técnica de PCR cobre as 

falhas existentes nos métodos convencionais de cultivo bacteriano, por meio da detecção de 

micro-organismos viáveis ou inviáveis, em menor tempo. As características de agilidade no 

diagnóstico laboratorial possibilitam ao clínico a rápida implantação de uma estratégia para o 

controle da doença (CARDOSO; VASCONCELOS, 2004). O objetivo desse estudo foi 

avaliar a presença de U.diversum, M. bovigenitalium e do BoHV-1 na mucosa vaginal de 

novilhas e vacas com e sem sinais clínicos de vulvovaginite em um rebanho da raça Hereford. 

 

3.1.2 MATERIAL E MÉTODO 

 
3.1.2.1 Amostras Clínicas  

A coleta de amostras foi realizada em agosto de 2014 em um rebanho bovino da raça 

Hereford criado no município de Londrina / PR. O lote avaliado era composto por 120 

fêmeas, com bom estado nutricional, não fazia parte da rotina do manejo à utilização de 

vacina reprodutiva há mais de um ano e os animais eram mantidos em sistema semi-intensivo 

de criação. As fêmeas foram divididas em dois grupos. O grupo 1 foi constituído por 86 

novilhas com idade de 22 a 35 meses e o grupo 2 por 34 vacas com idade entre 55 a 61 meses. 

Todos os animais do lote foram submetidos à avaliação genital para o diagnóstico clínico de 

vulvovaginite. Em todas as fêmeas com vulvovaginite e em 20 fêmeas assintomáticas, sendo 

10 novilhas e 10 vacas, procedeu-se a coleta de material biológico da vagina utilizando swab 

estéril. O material foi imediatamente acondicionado em microtubos plásticos contendo 1 mL 

de tampão salina fosfato tamponada (PBS; pH 7,2), transportado sob refrigeração e 

conservado em freezer -80º C até o processamento.  
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3.1.2.2 Extração de ácido nucleico 

Após descongelamento, as amostras foram vigorosamente homogeneizadas por agitação 

em vortex. Alíquotas de 500 μL de cada amostra foram inicialmente tratadas com tampão de 

lise (SDS 10% e 10 μL de proteinase K-20 mg/mL – Invitrogen™, Life Technologies, EUA) 

por 15 min à temperatura de 56° C. Para a extração de DNA foi utilizada a técnica de  

sílica/isotiocianato de guanidina (Boom et al. 1990), com modificações descritas por Alfieri et 

al. (2006). O DNA foi ressuspenso em 50 μL de água ultrapura estéril e mantido à 

temperatura de -80° C até o processamento. Alíquotas de água ultrapura estéril foram 

incluídas em todas as extrações de DNA como controle negativo. 

 

3.1.2.3 PCR 

O DNA extraído foi submetido à PCR consensual para identificação de Mollicutes e a 

nested-PCR para amplificação específica de U. diversum e M. bovigenitalium conforme 

descrito por Voltarelli (2014). Como produto final da nested-PCR espera-se fragmentos com 

tamanho de 404 pb para U. diversum e 296 pb para M. bovigenitalium. Para a identificação do 

BoHV-1 foi utilizada uma PCR de acordo com a metodologia descrita por Traesel et al.  

(2013) que amplifica um fragmento de 653 pb do gene gC do BoHV-1. A tabela 1 apresenta 

as principais características dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados nesse 

estudo. 

Os produtos amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2%, 

corados com brometo de etídeo (0,5 μg/mL) e visualizados sob luz ultravioleta. Controles 

positivos e negativos foram utilizados a cada conjunto de nove amostras avaliadas, como 

indicadores da acurácia do diagnóstico.  
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Tabela 1 – Características dos primers (Oligonucleotídeos iniciadores).  

Primers Direção Sequência Tamanho do 

produto (pb) 

MolliFw1 Forward 5 ’- CCGTCAAACYATGGGAGC - 3’ 
847-864 

MolliRv1 Reverse 5’ - GTGYCCCGCCMTACTCAGG - 3’ 

MygenitFw3 Forward 5’ - CGTATTGATTCATCGAGTAAT - 3’ 
296 

MygenitRv3 Reverse 5’ - ATGGTGTCTCGCTCGACT - 3' 

UdivFw4 Forward 5’ - TGGTCGGATTCTATTTAGTT - 3’ 
404 

UdivRv4 Reverse 5’ - TGGCTACTGAGATGTTTCAC - 3' 

P1-f Forward 5’ - GCGGGGGCTCGCCGAGGA - 3' 
653 

P2-r Reverse 5’ - GGAGCGCACGGTCAGGGC - 3' 

Fonte: Voltarelli (2014); Traesel et al (2013). 

 

3.1.2.4 Sequenciamento dos produtos amplificados e análise das sequências 

Com o objetivo de avaliar a especificidade foram selecionados dois produtos de cada 

agente amplificados pelas PCRs. Os produtos foram inicialmente purificados utilizando o kit 

comercial PCR DNA and Gel Band Purification (Invitrogen, Life Technologies, EUA) e 

quantificados em Qubit™Fluorometer (Invitrogen, Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) 

utilizando o kit Quant-iT™ dsDNA BR Assay (Invitrogen, Molecular Probes, Eugene, OR, 

EUA), conforme recomendações do fabricante. O sequenciamento foi realizado utilizando o 

kit Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystem, Foster city, EUA) com 

os primers correspondentes sense e antisense, em sequenciador automático 3500 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystem, Foster city, EUA), de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 

3.1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diagnóstico de M. bovis não foi realizado no presente estudo em decorrência das 

baixas taxas de incidência deste micro-organismo em mucosa vaginal de bovinos relatadas, 

anteriormente por Buzinhani et al. (2007) e por Voltarelli (2014) que também utilizaram 

como material biológico swab vaginal e como método de diagnóstico a técnica de PCR e 

nested-PCR, respectivamente. Maunsell et al. (2011) afirmam que há poucas evidências que 

apoiam que M. bovis seja um importante fator para a ocorrência de doença reprodutiva e que a 

desordem genital ocasionada são casos isolados ou experimentais. Büriki et al. (2015) 
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apontam M. bovis como agente causador principalmente de pneumonias, mastites, artrites, 

otites e ceratoconjuntivites. Maunsell e Donovan (2009) associam esse micoplasma como um 

dos principais agentes etiológicos de otites e problemas respiratórios em bovinos leiteiros. 

Em nenhum dos 59 animais avaliados nesse estudo foi possível à amplificação de 

produto de PCR com tamanho esperado para o BoHV-1. Resultados negativos para BoHV-1 

também são descritos em estudos incluindo swabs vaginais (n=134) de novilhas analisados 

por PCR (Gaet et al., 2014); e em swabs (n=29) e mucos (n=340) vaginais analisados por 

isolamento viral em cultivo celular por Lysnyansky et al. (2009) e Gambarini et al. (2009), 

respectivamente. 

Os amplicons obtidos da nested-PCR foram sequenciados e comparados com as 

sequências disponíveis na base pública de dados (GenBank). A análise das sequências 

possibilitou a identificação das espécies M. bovigenitalium e U. diversum que apresentaram 

respectivamente 99% e 98% de identidade de nucleotídeos com as sequências de número de 

acesso KJ767190 e KJ767192 depositadas no GeneBank. 

O exame clínico, realizado por meio de inspeção genital de todas as 120 fêmeas do lote, 

identificou 39 (32,5%) animais com sinais clínicos de vulvovaginite que ocorreu em 37,2% 

(32/86) das novilhas e em 20,6% (7/34) das vacas avaliadas.  

Infecções genitais com sinais clínicos de vulvovaginite são descritas em rebanhos 

bovinos de vários países, frequências semelhantes às encontradas nesse estudo já foram 

relatadas na Austrália (31,8%; 29/91) e também no Brasil, no Estado do Mato Grosso do Sul 

(42,3%; 58/134) (Smith et al., 2009; Gaet et al., 2014). Entretanto, as taxas de frequência de 

ocorrência de vulvovaginite variam consideravelmente na dependência da região geográfica, 

finalidade (corte ou leite) dos rebanhos, categoria animal (novilha ou vaca), tipo de técnica 

utilizada para o diagnóstico, e principalmente do número de fêmeas avaliadas nos estudos. 

Taxas de ocorrência descritas de vulvovaginite são relativamente baixas, como 2% e 

extremamente elevadas como 99% dos animais  avaliados (Rae et al., 1993; Oliveira Filho et 

al., 2005; Petit et al., 2008; Gambarini et al., 2009; Santos et al., 2013). 

A técnica de nested-PCR possibilitou a amplificação de fragmentos com tamanho 

molecular esperado para U. diversum (404 pb) e para M. bovigenitalium (296 pb) em 42 

(71,2%) das 59 amostras de swab vaginal incluídas nesse estudo. O sequenciamento de 

nucleotídeos de alguns dos produtos amplificados, selecionados com base na concentração de 

DNA, revelou a especificidade das reações tanto para U. diversum quanto para M. 

bovigenitalium. 
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Das 42 fêmeas identificadas com infecção 31 (73,8%) apresentaram infecção singular e 

11 (26,2%) fêmeas apresentaram infecção mista onde foi possível identificar os dois agentes 

simultaneamente (Tabela 2). Mesmo utilizando uma metodologia de diagnóstico distinta da 

empregada nesse estudo Gambarini et al. (2009) por meio de cultivo bacteriano encontraram 

frequências de infecções singulares (81,15%) e mistas (19,05%) muito próximas às do 

presente trabalho. 

Tabela 2 – Diagnóstico molecular de U. diversum, M. bovigenitalium e BOHV-1 em animais 

pré e pós púberes com e sem sintomatologia clínica de vulvovaginite. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Resultados positivos na técnica de nested-PCR foram obtidos em 28 (71,8%) das 39 

fêmeas sintomáticas, ou seja, com vulvovaginite, e em 14 (70,0%) das 20 fêmeas 

assintomáticas, incluídas no experimento como controles. Esses resultados demonstram 

claramente que, pelo menos no rebanho avaliado, a presença de M. bovigenitalium e, 

principalmente, de U. diversum na mucosa vaginal não está correlacionado com a ocorrência 

de vulvovaginite clínica. 

Infecções singulares ocasionadas principalmente por U. diversum foram mais frequentes 

(p<0,05) em novilhas com diagnóstico clínico de vulvovaginite. No presente estudo 62,5% 

(20/32) das novilhas com vulvovaginite foram positivas para U. diversum. Utilizando 

isolamento bacteriano Mulira et al.  (1992) relataram resultado muito próximo (69,8%) ao 

deste trabalho.   

Independentemente da categoria (novilha / vaca) e da condição clínica (sintomática / 

assintomática) das fêmeas incluídas no estudo, U. diversum foi identificado com frequência 

muito superior a M. bovigenitalium. Destaca-se que vários estudos relatam frequências de 

resultados positivos para U. diversum muito inferiores às encontradas neste trabalho 

(MULIRA et al., 1992; RAE et al., 1993; LEON et al., 1995; CARDOSO et al., 2000a; 

Nested PCR

U. diversum 

(Ud)

Nested PCR

M. bovigenitalium 

(Mb)

Nested 

PCR 

Ud+Mb

PCR 

BoHV-1
Negativos Total

VVG+ 13 2 7 0 10 32

VVG- 4 0 2 0 4 10

sub-total 17 2 9 0 14 42

VVG+ 4 0 2 0 1 7

VVG- 8 0 0 0 2 10

sub-total 12 0 2 0 3 17

29 2 11 0 17 59Total

Swab vaginal

Grupo 1 

(pré púbere)

Grupo 2   

(pós púbere)



 

36 

 

SANDERSON et al., 2000; OLIVEIRA FILHO et al., 2005; BUZINHANI et al., 2007; 

PETIT et al., 2008;). Entretanto, todos esses estudos realizaram o diagnóstico de U. diversum 

por meio de cultivo bacteriológico que por ser muito mais laborioso, lento e, principalmente, 

por exigir a viabilidade do micro-organismo, apresenta menor sensibilidade do que as técnicas 

moleculares (CARDOSO et al., 2000b; BUZINHANI et al., 2007), em especial à técnica de 

nested-PCR empregada no presente estudo.  

M. bovigenitalium foi identificado em 22,03% (13/59) das amostras analisadas sendo 

que em 84,6% (11/13) a infecção estava associada ao U. diversum. Taxas inferiores de 

identificação de M. bovigenitalium são relatadas por Ghanem et al. (2013) (11,5%; 24/209) e 

por Petit et al. (2008) (2,3%). Entretanto, ressalta-se que esses autores utilizaram, 

respectivamente, swabs uterinos e a técnica de Western blot para a identificação do micro-

organismo enquanto utilizamos swabs vaginais e nested-PCR.  

Em nosso estudo M. bovigenitalium foi encontrado em 28,2% (11/39) dos animais 

diagnosticados com vulvovaginite. Análises comparativas da frequência de ocorrência de 

dessa bactéria e a sua relação com a presença de sinais clínicos de vulvovaginite são difíceis 

de serem realizadas, pois a maioria dos resultados identificados na literatura utilizaram 

material biológico e técnica de diagnóstica distintas das empregadas em nosso estudo e, 

principalmente, as análises foram realizadas utilizando um número de animais muito inferior 

(Nascimento et al., 2005; Lysnyansky et al., 2009).  

Em resumo, M. bovigenitalium e, principalmente, U. diversum, foram identificados por 

meio da técnica de nested-PCR realizada em amostras biológicas constituídas por swabs 

vaginais provenientes de novilhas e de vacas da raça Hereford, com e sem a presença de 

lesões clássicas de vulvovaginite. A frequência de diagnóstico desses potenciais patógenos 

para o trato reprodutivo da fêmea bovina foi a mesma independente da categoria (novilha / 

vaca) e da condição clínica (sintomática / assintomática) das fêmeas avaliadas. 

Particularmente considerando a alta proporção de diagnóstico de U. diversum os resultados 

desse estudo sugerem que essa bactéria possa ser considerada componente da microbiota 

genital da fêmea bovina. Fatores predisponentes ainda não devidamente identificados podem 

ser importantes no estabelecimento de lesões, caracterizadas clinicamente como 

vulvovaginites, a partir de infecções assintomáticas.  

Entretanto, considerando que ambos os micro-organismos (U. diversum e M. 

bovigenitalium) podem estar envolvidos em infecções uterinas e embrionárias que podem 

culminar com a morte do concepto os resultados alertam ainda para o risco de infecções 
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iatrogênicas, quando da realização de biotécnicas da reprodução sem que sejam tomadas 

medidas para mitigar o risco de infecção. 

4 CONCLUSÃO  

 O diagnóstico por meio de PCR detectou a presença de Mollicutes dos gêneros 

Mycoplasma e Ureaplasma em fêmeas bovinas; 

 A frequência de M. bovigenitalium e U. diversum verificada nos animais do 

presente estudo foi maior em animais pré púberes quando comparadas com 

animais púberes.; 

 Não houve nenhum animal positivo para Herpesvírus Bovino – 1 dos animais 

testados; 

 Ao diagnóstico clínico de VVG dos animais pré púberes tendem a apresentarem o 

quadro com maior frequência. 



 

38 

 

5 REFERÊNCIAS 

ALFIERI A. A., PARAZZI M. E., TAKIUCHI E., MÉDICI K. C.; ALFIERI A. F. Frequency 

of group A rotavirus in diarrhoeic calves in Brazilian cattle herds. Tropical Animal Health 

and Production, v. 38, p.521-526, 2006. 

BOOM, R.; SOL, C. J. A.; SALIMANS, M. M. M.; JANSEN, C. L.; WERTHEIM-VAN 

DILLEN, P. M. E.; VAN DER NOORDAA, J. Rapid and Simple Method for Purification of 

Nucleic Acids. Journal Of Clinical Microbiology, v. 28, n. 3, p. 495-503, 1990.  

BUZINHANI, M.; METIFFOGO, E.; TIMENETSKY, J. Detecção de Mycoplasma spp. e 

Ureaplasma diversum em vacas com distúrbios reprodutivos. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 59, n. 6, p. 1368-1375, 2007. 

BÜRKI, S.; FREY, J.; PILO, P. Virulence, persistence and dissemination of Mycoplasma 

bovis. Veterinary Microbiology, v. 179, p. 15-22, 2015. 

CARDOSO, M. V.; SCARCELLI, E.; GRASSO, L. M. P. S.; TEIXEIRA, S. R.; GENOVEZ, 

M. E. Ureaplasma diversum and reproductive disorder in Brazilian cows and heifers; first 

report. Animal Reproduction Science, v. 63, p. 137-143, 2000a. 

CARDOSO, M. V.; BLANCHARD, A.; FERRIS, S.; VERLENGIA, R.; TIMENETSKY, J.; 

DA CUNHA, R. A. F. Detection of Ureaplasma diversum in cattle using a newly developed 

PCR-based detection assay. Veterinary Microbiology, v. 72, p.241-250, 2000b. 

GAETI, J. G. L. N.; LANA, M. V. C.; SILVA, G. S.; LERNER, L.; CAMPOS, C. G.; 

HARUNI, F.; COLODEL, E. M.; COSTA, E. F.; CORBELLINI, L. G.; NAKAZATO, L.; 

PESCADOR, C. A. Ureaplasma diversum as a cause of pustular vulvovaginitis in bovine 

females in Vale Guapore, Mato Grosso State, Brazil. Tropical Animal Health and 

Production, v. 46, n. 6, p. 1059–1063, 2014. 

GAMBARINI, M. L.; KUNZ, T. L.; OLIVEIRA FILHO, B. D.; PORTO, R. N. G.; 

OLIVEIRA, C. M. G.; BRITO, W. M. E. D.; VIU, M. A. O. Granular Vulvovaginitis 

Syndrome in Nelore pubertal and post pubertal replacement heifers under tropical conditions: 

role of Mycoplasma spp., Ureaplasma diversum and BHV-1. Tropical Animal Health and 

Production, v. 41, n. 7, p. 1421-1426, 2009. 

GHANEM, M. E.; HIGUCHI, H.; TEZUKA, E.; ITO, H.; DEVKOTA, B., IZAIKE, Y.; 

OSAWA, T. Mycoplasma infection in the uterus of early postpartum dairy cows and its 

relation to dystocia and endometritis. Theriogenology, v. 79, n. 1, p. 180-185, 2013. 

LE GRAND, D.; POUMARAT, F.; MARTEL, J. L. Infection génitale à Ureaplasma 

diversum: enquête chez les bovins en France. Veterinary Research, v. 26, n. 1, p. 11-20, 

1995. 

LEÓN, B. A.; CAMPOS, E.; BOLAÑOS, H.; CABALLERO, M. Factores de riesgo para las 

infecciones causadas por Ureaplasma diversum en vacas de un ambiente tropical. Revista de 

Biologia Tropical, v. 43, p. 21-25,1995. 

 



 

39 

 

LYSNYANSKY, I.; BRENNER, J.; ALPERT, N.; BENJAMIN, A.; BERNSTEIN, M.; 

ELAD, D.; BLUM, S.; FRIEDGUT, O.; ROTENBERG, D. Identification of Mycoplasma 

bovigenitalium and Mycoplasma canadense from outbreaks of granulopapular vulvovaginitis 

in dairy cattle in Israel. Veterinary Record, v. 165, n. 11, p. 319-322, 2009. 

MAUNSELL, F. P.; WOOLUMS, A. R.; FRANCOZ, D.; ROSENBUSCH, R. F.; STEP, D. 

L.; WILSON, D. J.; JANZEN, E. D. Mycoplasma bovis Infections in Cattle. Journal of 

Veterinary Internal Medicine, v. 25, n. 4, p. 772–783, 2011. 

MAUNSELL, F. P.; DONOVAN, G. A. Mycoplasma bovis Infections in Young Calves. 

Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, v. 25, n. 1, p. 139-177, 2009. 

MULIRA, G. L.; SAUNDERS, J. R.; BARTH, A. D. Isolation of Ureaplasma diversum and 

mycoplasmas from genital tracts of beef and dairy cattle in Saskatchewan. Canadian 

Veterinary Journal, v. 33, n. 1, p. 46-49, 1992. 

NASCIMENTO, M. G. F.; D’ANGELIS, F. H. F.; NASCIMENTO, E. R.; RESENDE, O. A. 

Envolvimento de micoplasmas em vacas com distúrbios reprodutivos. Acta Scientiae 

Veterinariae. v. 33, n. 2, p. 195-199, 2005. 

NICHOLAS, R. A. J.; AYLING, R. D. Mycoplasma bovis: disease, diagnosis, and control. 

Research in Veterinary Science, v. 74, n. 2, p. 105-112, 2003. 

OLIVEIRA FILHO, B. D.; PORTO, R. N. G.; GAMBARINI, M. L.; KUNZ, T. L.; FERRAZ, 

H. T.; VIU, M. A. O.; LOPES, D. T.; SOUSA, A. P. F. Isolamento do Ureaplasma diversum 

em muco vulvovaginal de vacas leiteiras repetidoras de estro no estado de Alagoas – Brasil. 

Archives of Veterinary Science, v. 10, n. 2, p. 151-156, 2005. 

PETIT, T.; SPERGSER, J.; AURICH, J.; ROSENGARTEN, R. Prevalence of Chlamydiaceae 

and Mollicutes on the genital mucosa and serological findings in dairy cattle. Veterinary 

Microbiology, v. 127, p. 325–333, 2008. 

RAE, D. O.; CHENOWETH, P. J.; BROWN, M. B.; GENHO, P. C.; MOORE, S. A.; 

JACOBSEN, K. E. Reproductive performance of beef heifers: effects of vulvo-vaginitis, 

Ureanlasma diversum and prebreeding antibiotic administration. Theriogenology, v. 40, n. 3, 

p. 497-508, 1993. 

TRAESEL, C. K., SÁ E SILVA, M., SPILKI, F. R., WEIBLEN, R., FLORES, E. F. 

Nucleotide sequencing and phylogenetic analysis of the 3’ region of glycoprotein C gene of 

South American bovine herpesviruses 1 and 5. Research in Veterinary Science, v. 94, p. 

178–185, 2013 

SANDERSON, M. W.; CHENOWETH, P. J.; YEARY, T.; NIETFELD, J. C. Prevalence and 

reproductive effects of Ureaplasma diversum in beef replacement heifers and the relationship 

to blood urea nitrogen level. Theriogenology, v. 54, n. 3, p. 401-408, 2000. 

SANTOS, S. B.; PINHEIRO JÚNIOR, J. W.; OLIVEIRA, A. A. F.; MOTA, A. R.; 

OLIVEIRA, J. M. B.; VERAS, G. A.; NASCIMENTO, E. R.; MOTA, R. A. Ocorrência de 

Mollicutes e Ureaplasma spp. em surto de doença reprodutiva em rebanho bovino no Estado 

da Paraíba. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 33, n. 3, p. 315-318, 2013.



 

40 

 

6 ANEXO 

ANEXO A - SOLUÇÕES E TAMPÕES 

Tampão L6 

120 g isotiocianato de guanidina (GUSCN) 

100 mL TRIS-HCl 0,1M pH 6,4 

22 mL EDTA 0,2M pH 8,0 

2,6 g TRITON 1 mL = 1 g, então X=2,6 mL de triton. 

Tampão L2 

120 g isotiocianato de guanidina (GUSCN) 

100 mL TRIS-HCl 0,1M pH=6,4 

Tampão de corrida para eletroforese em gel de agarose – TBE (Tris–ácido bórico - 

EDTA) 10 x pH 8,4 

107,78 g TRIS (0,89 mM) 

55,03 g ácido bórico (0,89 mM) 

7,45 g EDTA (0,02 mM) 

01 L H2O bd q.s.p. 

Tampão de amostra para eletroforese em gel de agarose 

0,25 g azul de bromofenol (0,25%) 

45 g sacarose - sucrose (C12H22O11) (45%) 

Água MilliQ q.s.p. 100 mL 

Sílica 

60 g sílica 

500 mL H2O bd q.s.p. 

Agitar e permanecer em repouso por 24 horas 

Desprezar 430 mL do sobrenadante por sucção 

Ressuspender a sílica em 500 mL H2O bd q.s.p 

Permanecer em repouso por 5 horas. Desprezar 400 mL do sobrenadante 

Adicionar 600 µL de HCl (32% p/v (parte por volume)) ajustar pH (pH=2,0) 

Aliquotar e autoclavar 

Gel de agarose 2% 

1 g agarose 

50 mL TBE 1x 

20 µL brometo de etídeo (0,5_g/mL) 

Tripsina (solução mãe 10 x [  ]) 

40 g NaCl 

02 g KCl 

05 g Glicose H2O 

2,90 g NaHCO3 

01 g EDTA 

2,5 g Tripsina 

02 mL Vermelho fenol 

500 mL H2O bd ou ultra-pura esterilizada 

A tripsina e o vermelho fenol devem ser adicionados por último e agitar por 1 hora pH 7,6-
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7,8. 

Após, a tripsina é distribuída em vidros e é congelada. A salina e a tripsina devem ser 

distribuídas até a metade do frasco e autoclavadas. 

Tripsina 

100 mL de água bidestilada gelada e autoclavada 

10 mL de solução mãe de tripsina 

SDS (lauril sulfato de sódio) 

Diluir 5 g de SDS em 40 mL de água bidestilada não gelada. Agitar lentamente e se 

necessário aquecer. Obs.: cuidado com a formação de espuma. 

Completar para 50 mL. 


