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A etiologia das doenças respiratória em bovinos é multifatorial. Apesar de muitos 

anos de pesquisa, a compreensão de como exatamente e porque ocorre é 

incompleta. Existem vários agentes infecciosos associados com as doenças 

respiratórias incluindo quatro viroses: Herpesvírus Bovino tipo 1 (BoHV-1), referido 

como vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e diarréia viral bovina (BVDV). O 

aborto é o evento mais fácil de ser medido na doença causada pelo vírus BoHV-1. 

Em alguns anos a infecção por BHV 1 foi responsável por 25% dos abortos 

diagnosticados no Estados Unidos. Quanto ás outras formas é muito mais difícil de 

mensurar o impacto econômico. A BHV-1 e a DVB são as duas causas virais mais 

comuns de aborto em bovinos nos Estados Unidos. Existem mais de 150 vacinas 

comerciais para bovinos, contendo imunógenos contra BHV-1e DVB. Estas vacinas 

virais podem conter o vírus vivo modificado (MLV), inativado ou quimicamente 

alterado.  No presente estudo foram realizados 2 experimentos. Experimento I com 

terneiras recebendo vacina contendo vírus modificado para BHV-1 e DVB no dia 0 e 

amostras de sangue coletadas até o dia 126, para determinar o aparecimento inicial 

de anticorpos. Experimento II, utilizou-se 26 terneiras, divididos em 5 grupos, 4 

grupos vacina e 1 grupo controle se vacina. Os níveis de anticorpos encontrados 
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para BHV-1 foram apartir do dia 14 e para DVB inicialmente apartir do dia 28 e 

declinando os títulos de anticorpos aproximadamente após 4 meses de vacinação. 
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