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uma ameaça à espreita e que era conhecida 
pelo nome de BVD.

Embora poucas pessoas já a tivivi essem visto, 
esta ameaça estavava a sempmpm re presente.

Ela permaneceu indetectada por um longo período em 
fafaf zendas, e representavava a um perigo constante para o 

sustento de fafaf zendeiros de todo o mundo.
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Os animais PI (persistentemente infectado) são a chave para a manutenção da BVD 
no rebanho; embora somando apenas 1-2% de todos os animais, os PIs garantem a 

persistência viral na população hospedeira1-3

 O vírus da Diarreia Viral Bovina (BVD) é um dos patógenos mais difundidos no 
mundo. É endêmico na maioria dos países da UE (União Européia), com uma 
soroprevalência de 60-80%1-3

 O vírus da BVD causa três tipos de infecção:
 Infecção Persistente (IP): pode levar ao nascimento de bezerros imunotolerantes 

- é causada pela infecção transplacentária durante os 4 primeiros meses de 
gestação1,2

  A Infecção Transitória (IT) pode causar disfunção reprodutiva e imunossupressão, 
levando a um aumento da incidência de outras doenças1,2

 A Infecção Crônica (IC) pode ser estabelecida após a infecção aguda, dentro de 
locais imunoprivilegiados, incluindo folículos ovarianos, testículos, sistema nervoso 
central e glóbulos brancos circulantes4

1. Lanyon SR, Hill FI, Reichel MP,et al. Bovine viral diarrhoea: Pathogenesis and diagnosis. Vet J. 2014;199(2):201-9. 2. Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, et al. Cytopathic 
bovine viral diarrhea viruses (BVDV): emerging pestiviruses doomed to extinction. Vet Res. 2010;41(6):44. 3. EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus 
(BVDV). BVDV Control QLRT – 2001-01573 Position paper. 4. Givens MD, Marley MS. Immunology of chronic BVDV infections. Biologicals. 2013;41(1):26-30. 

Um ciclo perpetuante de infecção, com
um final potencialmente desastroso

Tal é a sua natureza traiçoeira, que apenas poucos animais podem ameaçar 
rebanhos em todo o mundo

Embora os indivíduos PI sejam a principal via de transmissão do vírus, os animais 
com Infecção Crônica e Transitória também são fontes importantes de infecção1,2,4
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a ameaça emergia e mostravava a sua fafaf ce horrenda, a 
morte e a destruição eram consequências devastadoras.

E não contente com o dano que já tinha causado, 
a ameaça evoluiu de fofof rma que pudesse causar ainda

mais estragos nos rebanhos  desamparados.
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 O vírus da BVD é dividido em dois tipos: 1,2

 A BVD Tipo 1, que é a espécie historicamente mais prevalente na UE, com pelo 
3,4

 A BVD Tipo 2, que é agora uma espécie emergente na UE, com 3 subtipos 
3,4

1. Lanyon SR, Hill FI, Reichel MP, et al. Bovine viral diarrhoea: Pathogenesis and diagnosis. Vet J. 2014;199(2):201-9.  2. Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, et al. Cytopathic 
bovine viral diarrhea viruses (BVDV): emerging pestiviruses doomed to extinction. Vet Res. 2010;41(6):44. 3. Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine 
viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79. 4. EU Thematic network on control of bovine viral diarrhoea virus (BVDV). BVDV 
Control QLRT – 2001-01573 Position paper. 5. Polak MP, Kuta A, Rybałtowski W, et al. First report of bovine viral diarrhoea virus-2 infection in cattle in Poland. Vet J. In 
Press, Corrected Proof, Available online 5 October 2014. 6. Barros SC, Ramos F, Paupério S, et al. Phylogenetic analysis of Portuguese bovine viral diarrhoea virus. Virus 
Res. 2006;118(1-2):192-5. 7. Manuscript submitted- waiting for approval 8. http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/publication/pub-bvd-outbreaks/

Um problema duplo com uma ameaça emergente

 Cada subtipo de BVD possui dois biotipos, com citopatogenicidades diferentes:1,2

 Os biotipos não-citopáticos (ncp) não causam dano celular in vitro e são os mais 
prevalentes na natureza. Apenas os biotipos ncp podem estabelecer a formação 
de feto PI

 Os biotipos citopáticos (cp) induzem a morte em células de cultivo, mas são 
incapazes de estabelecer um animal PI. Eles podem induzir infecção fetal levando a 
abortos e defeitos congênitos

 A Superinfecção de um animal PI com uma cepa cp, que é antigênicamente 
homóloga à linhagem ncp, induz uma doença fatal chamada Doença das Mucosas1

A BVD-2 tem alto potencial para causar estragos:
é cada vez mais prevalente na UE, com vários surtos resultando em 

consequências perigosas

 Até hoje, a BVD-2 foi reportada na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, 
Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha e Reino Unido4-7

 Os surtos no norte da Alemanha apareceram pela primeira vez em 2012 e 
estão atualmente se disseminando para outros países da Europa Central, 
causando altas taxas de mortalidade (30-80%)8

 Um dos surtos mais recentes ocorreu na Polônia, e foi particularmente 
grave5
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 Dois alvos de deleção em ambas cepas:1-3

1. Bovela Summary of Product Characteristics. February 2015. 2. Meyers G, Ege A, Fetzer C, et al. Bovine viral diarrhea virus: prevention of persistent fetal infection by 
a combination of two mutations affecting Erns RNase and Npro protease. J Virol. 2007;81(7):3327-38. 3. Bovela European Public Assessment Report. February 2015. 
Available at http://www.ema.europa.eu. 

: a primeira vacina viva duplamente 
deletada (L2D) contra BVD

5’UTR 3’UTR

NE Proteínas Estruturais Proteínas Não-Estruturais (NE)

L2D
Vivo Duplamente Deletado

Deleção do códon 349 do Erns 
(glicoproteína estrutural), que leva à 
inativação da atividade da RNase

Deleção da maior parte da 
Npro                

(Protease N-Terminal)

Npro C Erns E1 E2 p7 NS
2/3

NS
4A

NS
4B

NS
5A

NS
5B

ncp

 Essa tecnologia exclusiva com patente da Boehringer Ingelheim confere:2

 Ausência de virulência 

 Ausência de passagem transplacentária

 O “Estado da Arte” em resposta imune

Tipo 1b
Cepa parental 

Ncp KE-9

Tipo 2a
Cepa parental 

Ncp NY-93

Npro Erns
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A partir de 3 meses de idade, independente                     
do status reprodutivo1,2*

1 ano de imunidade garantida após                                
uma única aplicação1,2

1. Bovela Summary of Product Characteristics. February 2015. 2. Bovela European Public Assessment Report. February 2015. Available at http://www.ema.europa.eu. 

*use during pregnancy should be decided on a case-by-case basis by the responsible veterinarian.

: a proteção do rebanho
de forma simples1,2 
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Animais Vacinados % Controle %

TOTAL 55 100 18 100

Fetos infectados 0 0 18 100

Fetos saudáveis 55 100 0 0

Prevenção da infecção fetal: resultados do estudo1,2

Prevenção da infecção fetal: delineamento do estudo1,2

: segurança e eficácia
nos estudos laboratoriais

Em estudos de laboratório, a Bovela preveniu o nascimento de animais PI 
proveniente da infecção transplacentária 1,2

ESTUDOS

LA
BORATÓRIO

EM

 
uma única aplicação e por 12 meses1,2

 Bovela preveniu o aumento de temperatura corpórea e leucopenia, 
ambos causados pela infecção por BVD-1 e BVD-21,2

Número total de animais incluídos: 73

Desafio  intranasal heterólogo, pelo menos 12 meses 
após a vacinação e 60-90 dias após a inseminação

Pe 515 ncp

Novilhas vacinadas 
(n=55)

Novilhas não-vacinadas 
(n=18)

KE 13 ncp

Idade à 
inseminação: 

16 meses

Idade à 
vacinação:      

6 meses

Idade da inclusão 
dos animais:            

6 meses

38.5°C

Untitled-1   8 19/10/2017   13:12:47



9

 Os estudos de campo foram realizados em rebanhos de corte e leite e incluiram as 
principais raças bovinas1,2

 A vacinação foi realizada independentemente        
do status de gestação1,2

 Milhares de animais utilizados, tanto     
 de corte quanto de leite

 1520 animais prenhes 

 (em todos os estágios de prenhez)

 
laboratório1,2

 
animais vacinados e controle

 Não foram observadas reações locais em nenhum dos animais vacinados

: segurança e eficácia
nos estudos de campo

Prevenção da Infecção Persistente causada pela transmissão transplacentária2

A Bovela previne o nascimento de animais PIs provenientes da infecção 
transplacentária2

OS

ÓRIO

ESTUDOS

D

E C A MPO

ESTUDOS

LA
BORATÓRIO

ESTUDOS

D

E C A MPO

EM

1. Bovela European Public Assessment Report. February 2015. Available at http://www.ema.europa.eu. 2. Bovela Summary of Product Characteristics. February 2015.
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: seu ingrediente secreto

 A única vacina L2D na Europa, desenvolvida a partir de duas cepas parentais ncp1

 A deleção dupla das cepas ncp, em ambos os tipos de BVD - Tipo 1 e Tipo 2 - 
transforma a Bovela em uma vacina “Estado da Arte” contra a BVD.2

• Eliminado mais rapidamente2

• Infectam principalmente as mucosas2

• Tipo circulante mais comun nas 
populações bovinas3

• Replica por mais tempo2

• 
linfóides2

• Produz maior resposta imune de 
anticorpos e mais rápido2

• Produz imunidade humoral e celular 
mais rápido e mais duradoura2

1. Bovela Summary of Product Characteristics. February 2015. 2. Lambot M, Douart A, Joris E, et al. Characterization of the immune response of cattle against non-
cytopathic and cytopathic biotypes of bovine viral diarrhoea virus. J Gen Virol. 1997;78:1041-7. 3. OIE Terrestrial Manual 2008. 

Cepa CP Cepa NCP
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E a melhor parte sobre a vitória épica da Bovela?
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Bovela Summary of Product Characteristics. February 2015.

*O uso durante a prenhez deve ser avaliado pelo veterinário responsável.

A HISTÓRIA SENDO ESCRITA
Baseado em fatos reais

Tecnologia L2D

Proteção contra BVD Tipo 1 e Tipo 2

A partir de 3 meses de idade, independente do status reprodutivo*

Imunidade por 1 ano, após uma única dose

Previne o nascimento de animais PIs provenientes da infecção 
transplacentária
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