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A meningoencefalite por herpesvírus 
bovino-5 (BoHV-5) é uma doença 
infecciosa fatal que pode ocorrer de forma 
aguda ou subaguda em bovinos, afetando 
principalmente animais jovens submetidos 
a situações de estresse. Os casos geralmente 
são isolados e com letalidade próxima a 
100%. Descreve-se um surto de 
herpesvirose ocorrido em bovinos de 
diferentes idades, destacando-se aspectos 
clínicos e laboratoriais do diagnóstico. 

Introdução

Os sinais clínicos, as lesões 
anatomo-histopatológicos e detecção do agente 
por PCR confirmaram a doença. Destaca-se a 
ampla variação de idade dos animais 
acometidos, visto que, em animais adultos esta 
patologia ocorre com menor frequência. Surtos 
podem ocorrer englobando diversas faixas 
etárias, tornando esta doença um importante 
diagnóstico diferencial em quadros 
neurológicos de bovinos, principalmente 
quando estes são submetidos a situações de 
estresse.

Relato de caso

Resultados Considerações Finais

15 óbitos / 2 meses

6 meses a 8 anos

Óbito: 1 a 8 dias

Figura 1: bovino, fêmea, 7 anos. A: encéfalo  área 
focalmente extensa de hemorragia em telencéfalo e 
hiperemia difusa severa.

Figura 2: bovino, fêmea. A: encéfalo espaços 
perivasculares de Virchow-Robins com presença de 
infiltrado mononuclear (manguitos perivasculares). HE, 
obj. 4x. B: encéfalo gânglio de Gasser infiltrado 
mononuclear difuso e necrose neuronal. HE, obj. 40x.

Sinais clínicos: descarga nasal e 
ocular, movimentos de pedalagem, 
nistagmo, incoordenação, opistótono, 
crises epileptiformes e decúbito.

Na necropsia, observou-se leptomeninges 
intensamente hiperêmicas (Figura 1) e 
circunvoluções do encéfalo com áreas 
amarelo-acinzentadas e amolecidas ao corte 
caracterizando malácia. No exame 
histopatológico encefálico as lesões 
consistiam de meningoencefalite linfocítica e 
necrosante difusa, caracterizada pela presença 
de neurônios necróticos, manguitos 
perivasculares (Figura 2, A,B), vacuolização 
da substância branca e gliose na substância 
cinzenta. Alguns neurônios                                                     
c

apresentavam estruturas intranucleares 
basofílicas compatíveis com corpúsculos de 
inclusão.
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