
CattleMaster®GOLD: Vacina com vírus da BVD 
inativado ajuda na prevenção do nascimento 
de bezerros persistentemente infectados.*

alguns bezerros PI  parecem saudáveis, 
alcançam a maturidade e continuam 
disseminando o vírus para o resto do 
rebanho. A presença de bezerros PI 
dificulta que bezerros saudáveis mas 
susceptíveis, escapem da infecção visto que 
a imunidade passiva normalmente diminui 
entre 3 a 8 meses de idade.3 O mecanismo 
de transferência transplacentária do BVDV é 
desconhecido, todavia foi  demonstrado que 
mesmo uma pequena quantidade do vírus 
é suficiente para causar o desenvolvimento 
de bezerros PI imunotolerantes ao BVDV. 
Na opinião de alguns pesquisadores 
a prevenção e o controle real da  BVD 
pressupõem a eliminação de animais PI.7

CattleMaster® GOLD é a mais recente e 
inovadora vacina para prevenir problemas 
reprodutivos e respiratórios dos bovinos. 
Ela representa um avanço significativo no 
controle da BVD. Introduzida nos Estados  
Unidos  em  julho de 2004, a CattleMaster® 
GOLD é a primeira vacina com vírus 
inativado (morto) da BVD licenciada nos 

Prevenir o nascimento de bezerros 
persistentemente  infectados (PI) pelo vírus 
da diarreia viral bovina (BVDV) é de 
fundamental importância econômica, tanto 
para produtores de gado de corte quanto 
para de gado de leite.

Em determinadas populações de bovinos, 
aproximadamente 0,4% a 1,7% dos 
animais são  persistentemente infectados.3,4 
Uma amostragem de 75 rebanhos 
selecionados de forma aleatória por  
veterinários de 5 estados americanos 
no ano de 1996 mostrou que 2,7%  dos 
rebanhos tinham bezerros PI por BVDV.5

Embora relativamente sejam poucos, os 
bezerros PI são uma ameaça constante para 
a saúde do rebanho e para a rentabilidade 
porque normalmente eles disseminam 
o BVDV ao longo da vida em grandes 
quantidades  e são o meio principal pelo 
qual a infecção do rebanho por BVD e 
a doença enzoótica são perpetuadas.6  
A maioria dos bezerros PI não sobrevivem 
além de 6 a 12 meses de idade. Entretanto, 
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• A capacidade da vacina CattleMaster® GOLD de prevenir o nascimento de bezerros  
persistentemente infectados pelo vírus BVD Tipo 1 e Tipo 2 foi avaliada em dois 
estudos de eficácia1,2.

• Após o desafio com BVDV os animais vacinados com CattleMaster® GOLD  demonstraram 
uma redução significativa tanto na frequência como na duração da viremia.

• A vacinação com  CattleMaster® GOLD na pré-cobertura de vacas e novilhas 
soronegativas para BVDV  protegeu 100% de seus bezerros de nascerem 
persistentemente infectados após desafio virulento com BVDV Tipo 1 ou Tipo 2.
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EUA com indicação na bula como auxiliar na prevenção 
da infecção fetal com BVDV Tipos 1 e 2, evitando assim 
o nascimento de bezerros persistentemente infectados (PI). 
CattleMaster® GOLD também é indicada para prevenção 
de abortos causados pelo vírus da IBR (Rinotraqueíte 
Infecciosa Bovina).

Demonstraremos a seguir, nos resumos dos estudos de 
eficácia de CattleMaster® GOLD, a proteção contra a 
infecção fetal por BVDV Tipos 1 e 2 e consequentemente a 
diminuição de nascimentos de bezerros PI.

Resumo do Estudo:  
Proteção  Fetal contra  o BVDV

Vacina Teste
A resposta imune aos vírus BVD Tipos 1 e 2  foi obtida por 
uma vacina formulada contendo apenas a dose mínima 
imunizante (MID) de ambos os antígenos vacinais.

Os níveis de dose imunizante mínima (MID) são 
estabelecidos antes de licenciar a vacina e refletem 
o nível de antígeno que deverá estar presente no 
vencimento do produto.

As vacas prenhes que foram desafiadas com vírus da 
BVD tipo 1 tinham sido vacinadas na pré-cobertura com a 
vacina CattleMaster® GOLD especialmente formulada para 
conter níveis comerciais do vírus de IBR, PI3 e BRSV, mas 
apenas os níveis MID  dos vírus da BVD tipo 1 e tipo 2. 

As novilhas prenhes que foram desafiadas com vírus da BVD 
tipo 2 também tinham sido vacinadas na pré-cobertura com 
a vacina CattleMaster® GOLD especialmente formulada 
para conter níveis comerciais do vírus da BVD tipo 1 e 
apenas níveis MID do vírus da BVD tipo 2. 

Ao usar níveis de MID para testes de desafio os 
investigadores colocam o antígeno em seu máximo 
potencial de desvantagem. Quando uma vacina resiste ao 
desafio sob essas circunstâncias ela provavelmente será 
eficaz o suficiente quando o nível de antígeno estiver no seu 
nível de liberação normal. Os níveis das vacinas comerciais 
apresentam titulações substancialmente mais altas para 
garantir a potência durante toda a validade do produto.

Descrição do Estudo: Desafio por BVDV Tipo 1
No primeiro estudo de proteção fetal contra BVD, 
vacas soronegativas para BVDV foram vacinadas com  
CattleMaster® GOLD  (n = 19) ou com  placebo (n = 20)  
no Dia 0 e Dia 21. Aproximadamente duas semanas após 
o Dia 21 da vacinação as vacas foram sincronizadas e 
inseminadas artificialmente com sêmen certificadamente 
negativo para BVDV.

Aproximadamente aos 60 dias de gestação, foi realizado 
o diagnóstico de prenhez por meio de palpação retal. 

Todas as vacas prenhes, 10 do grupo vacinado com 
CattleMaster® GOLD e 10 do grupo controle, foram 
desafiadas no Dia 117 por instilação intranasal com uma 
dose de 4 mL virulenta  não-citopática heteróloga de BVDV 
Tipo 1 (Cepa 816317, isolado do campo de New York). 

No Dia 145 do estudo realizou-se amniocentese e com 
aproximadamente 8,5 meses de gestação realizou-se 
cesariana de todas as vacas. 

Para confirmar a presença ou não do vírus BVD o isolamento 
foi realizado através de amostras de sangue das vacas, 
no  líquido amniótico e nos tecidos fetais. Também realizou-se  
o exame de histoquímica para BVDV nos tecidos fetais.

Descrição do Estudo: Desafio por BVDV Tipo 2
Novilhas cruzadas de corte e soronegativas para BVDV 
foram vacinadas com CattleMaster® GOLD  (n = 20) ou 
com placebo (n = 19) no Dia 0 e Dia 21 (aproximadamente 
5 e 2 semanas antes da cobertura).

Aproximadamente duas  semanas após  o  Dia  21  da 
vacinação as novilhas foram sincronizadas e inseminadas 
artificialmente com sêmen de doador negativo para vírus 
de BVD.

A prenhez foi confirmada por ultrassom aproximadamente 
com 50 a 52 dias de gestação e novamente de 79 a 81 
dias de gestação.

Todas as novilhas prenhes, 11 do grupo CattleMaster® 
GOLD e 8  do grupo controle foram desafiadas no Dia 
119 (entre 80 a 82 dias de gestação) através da instilação 
intranasal com uma dose de 4 mL virulenta  não-citopática 
heteróloga de BVDV tipo 2 (Cepa 94B-5359ª, isolado do 
campo em Wyoming).

Entre o Dia 155 e 157 da gestação (Dia 194 do estudo), 
após eutanásia dos fetos,  foi realizada coleta asséptica de 
material dos fetos para isolamento de BVDV.

O exame para isolamento de BVDV foi realizado através de 
amostras de sangue das novilhas e nos tecidos fetais (cérebro, 
fígado, pulmão e baço).

Resultados

Sorologia para BVDV Tipo 1
Conforme demonstrado na figura 1 os animais vacinados 
com CattleMaster® GOLD apresentaram médias 
geométricas de títulos (GMTs) de soroneutralização do 
BVDV Tipo 1 significativamente mais altos em todos os 
dias de amostragem após a vacinação (P ≤ 0,05). Todos  
os  animais controles continuaram soronegativos até o 
Dia do desafio (Dia 117). 

No Dia 145 (28 dias após o desafio) as médias 
geométricas dos títulos de soro neutralização de BVDV 



Tipo 1 aumentaram acima dos títulos antes do desafio em 
todos os tratamentos, indicando uma resposta sorológica 
ao desafio.

BVDV Tipo 1: Observações Clínicas  
e Laboratoriais

A  tabela 1 resume os resultados de isolamento e do 
exame de histoquímica do vírus depois do desafio. Todos 
os animais vacinados foram negativos para BVDV durante 
os 8 dias de coleta de sangue pós-desafio. 

Depois do desafio o vírus da BVD foi isolado no 
sangue de 90% dos animais controles e em nenhum 
animal vacinado, demonstrando assim uma frequência 
significativamente menor (P ≤ 0,05).

Em nenhuma amostra (0%) de fluido fetal proveniente das 
vacas vacinadas foi isolado o vírus da BVD. Por outro 
lado, 100% dos fluidos fetais provenientes de vacas não 
vacinadas foi isolado o vírus da BVD, mostrando também 
um resultado estatisticamente diferente (P ≤ 0,05).

Em nenhum tecido fetal proveniente das vacas vacinadas 
foi isolado o vírus da BVD (0%), enquanto que 100% 
dos tecidos fetais provenientes das vacas controles eram 
positivos para BVDV (P ≤ 0,05).

Todos os tecidos fetais coletados dos fetos provenientes das 
vacas vacinadas foram negativos para BVDV no exame de 
imunohistoquímica. Portanto o BVDV foi detectado em uma 
frequência menor (P ≤ 0,05) nos fetos de vacas vacinados 
(0%) do que dos controles (100%).

Sorologia para BVDV Tipo 2
Conforme demonstrado na figura 2 os animais vacinados 
com CattleMaster® GOLD apresentaram médias 
geométricas de títulos (GMTs) de soroneutralização do vírus 
BVD Tipo 2 significativamente mais altos (P ≤ 0,05) no Dia 
21, 35 e 119 após a vacinação.

Todos  os controles permaneceram soronegativos até  o Dia 
do desafio (Dia 119). No Dia 194 (75 dias após o desafio) 
o título médio de soroneutralização para BVDV Tipo 2 
no grupo controle aumentou acima das titulações antes 
do desafio, indicando também uma resposta sorológica 
ao desafio.

BVDV Tipo 2: Observações Clínicas  
e Laboratoriais
Após o desafio não houve diferença significativa na 
resposta febril entre os vacinados e os controles, um 
achado consistente com aquele observado nos estudos 
anteriores usando vírus de desafio de cepa 94B-5359a de 
BVDV Tipo 2.

Também semelhante com outros estudos de desafio usando 
esta mesma cepa, nenhum animal desenvolveu sinais 

Tabela 1 - Resultados de isolamento de BVDV de vacas e fetal pós-desafio 
(desafio de BVDV Tipo 1)

Vacina

Método e incidência de isolamento  
de vírus pós-desafio

Viremia  
vacas*

Isolamento 
de vírus 
do fluído 
amniótico

Isolamento 
de vírus 
do tecido 

fetal†

Imunohis-
toquímica
do tecido 

fetal†

Grupo Controle 90% 100% 100% 100%

CattleMaster® GOLD 0%a 0%a 0%a 0%a

* Isolamento do vírus foi realizado a partir de preparos de células de buffy-coat de amostras 
coletadas em 9 intervalos entre o Dia do desafio (Dia 117) ao Dia 145. Uma vaca era 
considerada virêmica se qualquer amostra de sangue fosse positiva para BVDV.
† Os tecidos fetais foram coletados após aborto ou cesariana. Um feto era considerado positivo 
para BVDV se qualquer um dos tecidos fosse positivo.
a Diferença significativa (P ≤ 0,05) versus grupo controle.

Figura 1: Títulos de soroneutralização do vírus da BVD tipo 1 pós-vacinação.

Figura 2: Títulos de soroneutralização do vírus da BVD tipo 2 pós-vacinação.
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clínicos da doença. Esta observação destaca a sutileza 
da infecção fetal que pode ocorrer sem qualquer sinal 
aparente de doença clínica.

A tabela 2 resume os resultados do isolamento do vírus pós- 
desafio em fêmeas prenhes e fetos. Os animais vacinados 
tiveram uma redução significativa (P ≤ 0,05) tanto na 
frequência como na duração da viremia.

Em 88% dos tecidos fetais provenientes das novilhas 
controles foi isolado o vírus BVD, enquanto que em 
nenhum dos tecidos fetais provenientes das novilhas 
vacinadas foi isolado BVDV (0%) (P ≤ 0,05).

Conclusão e Discussão

Mesmo diante de todos estes obstáculos a vacinação 
de vacas e novilhas com CattleMaster® GOLD protegeu  
100% dos fetos. Enquanto que 100% e 88% dos fetos 
das vacas e novilhas controles que foram expostas ao 
vírus BVD tipo 1 e tipo 2 respectivamente, não foram 
protegidos.

Estes resultados são particularmente notórios porque 
estudos anteriores que tentaram demonstrar a eficácia 
de vacinas inativadas contra desafio fetal produziram 
resultados com graus variados de proteção.8-13

Os resultados obtidos nos estudos da CattleMaster® GOLD  
foram a base para se obter a primeira vacina com 
indicação em bula para a proteção fetal contra BVDV 
Tipo 1 e Tipo 2.

A  dificuldade  de  atingir  este nível de  proteção 
fetal também é notória. É importante recordar que o 
BVDV apresenta um forte tropismo para tecidos do 

trato reprodutivo bovino.5,13-16 Até mesmo uma mínima 
transferência de vírus através da placenta é suficiente 
para se produzir uma infecção fetal.15

Nos estudos com CattleMaster® GOLD a dificuldade de se 
estabelecer proteção foi ainda mais alta devido o modelo 
de desafio utilizado.

Os desafios por instilação intranasal não apenas imitaram 
a via natural de infecção como também tiveram uma 
dosagem muito maior que se esperaria de uma exposição 
natural a campo.

Os resultados obtidos com CattleMaster® GOLD com vírus 
de BVD inativado  representa um avanço significativo nos 
esforços para prevenir as perdas econômicas causadas 
pela infecção do BVDV, tanto nos rebanhos de corte 
quanto nos de leite.

Tabela 2 - Resumo dos resultados de isolamento de BVDV de novilhas 
prenhes e fetal pós-desafio (desafio de BVDV Tipo 2)

Vacina
Viremia pós-desafio: novilhas prenhes e fetos

Viremia  
novilhas prenhes*

Isolamento de vírus
do tecido fetal†

Grupo Controle 100% 88%

CattleMaster® GOLD 27%a 0%a

* Isolamento do vírus foi tentado a partir de amostras de sangue coletadas no Dia 119 e 
do Dia 122 a 129. A presença de BVDV foi determinada após duas passagens em cultura 
celular usando a técnica de imunofluorescência indireta. Um animal era considerado virêmico 
se qualquer amostra de sangue fosse positiva para BVDV.
† Os tecidos fetais foram coletados após aborto ou cesariana. Um feto era considerado 
positivo se qualquer amostra de tecido fosse positivo para BVDV.
a Diferença significativa (P ≤ 0,05) versus grupo controle.
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