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Resumo 
 
Prevalência e análise filogenética de herpesvirus em cetáceos arrojados 

na costa Portuguesa 
 

Os cetáceos são mamíferos carismáticos da megafauna marinha sujeitos às pressões 

exercidas sobre o seu habitat, que se refletem no seu estado hígido, sendo por isso 

sentinelas das alterações do meio marinho. As doenças virais têm elevado impacto na 

dinâmica das populações selvagens de cetáceos, podendo ser responsáveis por inúmeras 

mortes. A infeção por herpesvirus, podendo causar doença severa, ou mesmo a morte, em 

animais debilitados, justifica o seu estudo na avaliação do estatuto sanitário em cetáceos 

selvagens. 

Para determinar a prevalência de herpesvirus e a diversidade viral em cetáceos arrojados na 

costa Portuguesa, foi efetuado um rastreio molecular a 92 animais, utilizando um sistema de 

pesquisa de panherpesvirus por PCR, tendo sido detetados dez animais positivos (10,87%). 

A análise estatística efetuada revelou que os cadáveres em bom estado de conservação 

revelaram maior probabilidade de serem positivos. A prevalência, neste grupo (21,1%), foi 

semelhante à encontrada noutras espécies animais. 

A análise filogenética revelou a presença de três alfaherpesvirus e dois gamaherpesvirus 

geneticamente distintos em circulação nas águas do Atlântico Norte. Um dos grupos dos 

gamaherpesvirus exibe um padrão específico de distribuição geográfica. 

A deteção de gamaherpesvirus em rim, pulmão e fígado é o primeiro registo de infeção por 

gamaherpesvirus nestes órgãos. 

A elevada identidade entre sequências nucleotídicas de Portugal e das Ilhas Canárias 

parece indicar a ocorrência de transmissão viral entre as populações de cetáceos destas 

duas regiões. 

O estudo dos herpesvirus em cetáceos selvagens revelou-se um método útil que pode ser 

usado como barómetro do seu estado sanitário e, consequentemente, das pressões 

exercidas sobre o ecossistema marinho. 

 

Palavras-chave: Cetáceos, Herpesvirus, Prevalência, PCR, Análise filogenética 
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Abstract 
 

Prevalence and phylogenetic analysis of herpesvirus in cetaceans 
stranded on the Portuguese coastline 

 

Cetaceans are charismatic marine megafauna mammals affected by the pressures affecting 

their own habitat, with direct consequences on their health, making them sentinels of marine 

ecosystems’ changes. Viral diseases have high impact on wild cetaceans’ population 

dynamics and are responsible for countless deaths. Herpesvirus infections can cause severe 

illness, or even death, in debilitated animals, and should be considered when assessing wild 

cetaceans’ health status. 

To determine herpesvirus prevalence and viral diversity in cetaceans stranded in the 

Portuguese coastline, a molecular screening was carried out in 92 animals, using a 

panherpesvirus PCR system, with the identification of ten positive animals (10.87%). 

Statistical analysis revealed that cetaceans whose carcasses were found fresh were more 

likely to be positive. The prevalence in this group (21.1%) was similar to the prevalence 

found in other species. 

Phylogenetic analysis revealed that three alphaherpesvirus and two gamaherpesvirus occur 

in the waters of the North Atlantic Ocean and one gamaherpesvirus branch showed a 

specific geographic distribution pattern. 

Detection of gamaherpesvirus in the kidney, lung and liver samples is the first report of 

gamaherpesvirus infection in these organs. 

The high identity found between genetic sequences from Portugal and those from the Canary 

Islands suggests that there is viral exchange between cetacean populations of these two 

geographic regions. 

The study of cetacean herpesvirus proved to be a useful method that can be used as a 

barometer of wild cetaceans’ health status, mirroring the exerted pressures on the underlying 

marine ecosystem.  

 

Keywords: Cetaceans, Herpesvirus, Prevalence, PCR, Phylogenetic analysis. 
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1 – Breve descrição do estágio curricular 

 

O estágio curricular necessário à conclusão do mestrado integrado em Medicina Veterinária, 

foi realizado no Laboratório de Biologia Molecular e no Laboratório de Microbiologia e 

Imunologia do Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal (CIISA), da 

Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa (FMV-ULisboa). O período 

oficial de estágio decorreu de 1 de Setembro de 2014 a 31 de Novembro de 2014, num total 

de 514 horas. No entanto, o autor começou a estagiar no CIISA antes deste período oficial, 

a partir de 16 de Abril de 2014. A recolha de dados para a realização desta dissertação de 

mestrado foi realizada durante todo o período de estágio. 

Durante o estágio no CIISA, o autor utilizou diversas técnicas de biologia molecular, 

nomeadamente: 

 PCR: 

 PCR convencional; 

 Nested PCR; 

 Touchdown PCR; 

 PCR em tempo real – rt-PCR: 

 Com sondas UPL; 

 Com sondas MGB; 

 Eletroforese: 

 Em géis de agarose, para separação de bandas de DNA. 

 Em géis de poliacrilamida não desnaturantes: 

 Para separação de bandas de DNA, de baixo peso molecular; 

 Para determinação de Heteroduplexes. 

 Extrações de DNA e RNA, a partir de amostras de tecidos: 

 Extração de DNA extracromossomal; 

 Extração de DNA e RNA com colunas de sílica. 

 Purificação de DNA, com colunas de sílica, a partir de reacções de PCR e de géis de 

agarose. 

Em relação às técnicas realizadas, a técnica de PCR foi a mais utilizada – 56% (Nested – 

49% e PCR Convencional – 7%), seguida pela electroforese em géis de agarose – 39% e 

pelo rt-PCR – 5% (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Frequências das técnicas realizadas durante o estágio curricular.  

 

Nota: para a frequência dos nested PCR foram contados dois PCR independentes por cada nested realizado. 
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Figura 1 – Mapa Portugal é Mar, usado na divulgação da importância da proposta de expansão da ZEE 
portuguesa. A sombreado cinzento, a actual área da ZEE portuguesa; a tracejado amarelo, a área de 
expansão. Retirado de: http://imgs.sapo.pt/kitdomar/content/files/portugal_mar_oceanario_emepc.pdf. 

2 – Introdução 

 

2.1 – Enquadramento geral 

Portugal é um país intrinsecamente ligado ao mar. A nossa cultura e história são o retrato 

dessa realidade: desde o período das Descobertas Marítimas, no qual Portugal foi pioneiro, 

até aos dias de hoje, em que o sector das pescas e do turismo vivem desta dádiva que é o 

mar. 

Portugal possui uma das maiores zonas económicas exclusivas (ZEE) do mundo, contando 

atualmente com cerca de 1.700 mil km2, o que o torna no 11.º país a nível mundial e o 3.º a 

nível europeu com maior área de águas jurisdicionais (Cortesão, 2013). Em 2009, foi 

apresentado às Nações Unidas (UN) um pedido para a extensão da ZEE nacional para além 

das 200 milhas náuticas, com o intuito de a aumentar em cerca de 2.150 mil km2 (EMEPC, 

2014); se for aprovada, Portugal passará a ter uma área de, aproximadamente, 3.850 mil 

km2 (Figura 1). Constatamos, portanto, a importância que o mar tem no desenvolvimento 

estratégico do país, tanto na expansão do seu domínio geográfico como na prospeção de 

recursos a ele associados. 

 

 

 

Sabendo que a ZEE de Portugal é 18,7 vezes mais extensa que a área territorial (Cortesão, 

2013), existe ainda um desconhecimento muito grande sobre o meio marinho, relativamente 

ao meio terrestre, que é necessário colmatar. Toda e qualquer informação científica que nos 

permita aumentar o conhecimento acerca do estado atual dos habitats marinhos, assim 
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como informação que nos permita minimizar os impactos deletérios dos vários fatores que 

os ameaçam, é bem-vinda e oportuna e uma contribuição valiosa para travar, ou mesmo 

reverter, a deterioração que atualmente se verifica.  

 

2.2 – Cetáceos como sentinelas do meio marinho 

O meio marinho é alvo de constantes pressões que levam à sua alteração e degradação. 

Reconhece-se, atualmente, que a integridade dos ecossistemas oceânicos está 

necessariamente ligada à sanidade e atividades humanas e que estas estão interligadas, 

existindo relação entre o bem-estar do Homem, dos animal e dos habitats onde ambos 

residem; este reconhecimento é a base do conceito “One World, One Health” (Bossart, 

2011; van Helden, van Helden, & Hoal, 2013). 

Os mamíferos marinhos, sendo altamente adaptados e especializados ao meio onde 

habitam e do qual dependem para a sua sobrevivência, para além de se encontrarem no 

topo da cadeia alimentar, tornam-se, por isso, animais sentinela das alterações e pressões 

que nele recaem (Burek, Gullard, & O’Hara, 2008; Moore, 2008). 

A escolha das espécies a usar como sentinela depende da alteração ecológica que 

queremos estudar; assim: se os cetáceos misticetes podem ser usados como sentinelas de 

alterações em larga escala, a nível global, já os cetáceos odontocetes podem ser usados 

como sentinelas das alterações nas águas costeiras (Moore, 2008).Conhecendo a extensão 

da ZEE Portuguesa, ambas as abordagens são válidas. No entanto, sendo os arrojamentos 

de odontocetes os mais comuns na nossa costa (Sequeira, 1988; Sousa, 2010; Teixeira, 

1979), serão necessariamente eles o principal foco de estudo. 

O projeto CetSenti - Cetáceos como organismos sentinelas da saúde do meio marinho 

(RECI/AAG-GLO/0470/2012), surge neste sentido: não só como um modo de avaliar a 

saúde global do meio marinho onde os cetáceos, que serão estudados, habitam, mas 

também como ferramenta de obtenção de dados de distribuição geográfica, biométricos, 

médicos, epidemiológicos e sanitários que permitam o estabelecimento de valores de 

referência para os parâmetros estudados, nas populações selvagens, visto que, apesar de 

nos últimos anos terem sido estabelecidos alguns valores fisiológicos guia em cetáceos de 

cativeiro (Bossart, Reidarson, Dierauf, & Duffield, 2001), até à data são escassos ou 

inexistentes nas populações selvagens. Para além do estudo de golfinhos-roazes selvagens 

na baía de Sarasota, Florida (Wells et al., 2004), existem ainda poucos estudos nesta área, 

com base na pesquisa bibliográfica efetuada no âmbito deste trabalho. 

O estado hígido de um animal dependerá sempre da interação entre o seu estado 

imunitário, condição corporal, nível de contaminantes, ambiente onde vive e especificidades 

patogénicas das doenças que o aflige (Burek et al., 2008). A intensidade das consequências 

de uma doença a nível populacional, dependerá da fecundidade, capacidade de 
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sobrevivência e dispersão da população (Gulland & Hall, 2006). O estudo de todos estes 

fatores e parâmetros só será possível através dos esforços de uma equipa multidisciplinar 

em várias áreas das ciências (Bossart, 2011), nomeadamente, veterinários, biólogos, 

epidemiologistas, meteorologistas, geógrafos, matemáticos, informáticos, entre outros. O 

projeto CetSenti pauta-se exatamente por esta sinergia e esforço conjunto entre as várias 

áreas do saber. 

O estabelecimento de valores de referência torna-se difícil em populações de cetáceos 

selvagens, uma vez que a recolha de amostras de maneira sistemática e estandardizada 

dificilmente é praticável e envolve elevados recursos, tanto humanos como financeiros. 

Paradoxalmente, apenas tendo estes valores de referência estabelecidos, contra os quais 

possamos comparar os dados recolhidos, ficamos habilitados a distinguir o que é fisiológico 

do que não o é (Burek et al., 2008). Apenas sabendo o que é considerado normal na 

população selvagem, poderemos avaliar e classificar como patológico algum parâmetro que 

fuja deste padrão de normalidade.  

Uma maneira de colmatar a dificuldade na obtenção de valores de referência e as limitações 

associadas passa pela utilização da variação da frequência de valores atípicos (outliers) ao 

longo do tempo, como fonte de informação sobre potenciais alterações no meio envolvente 

(Wells et al., 2004), ou seja, focalizar a nossa atenção, não na proporção de amostras 

normais vs. anormais num dado período de tempo, mas sim no aumento ou diminuição do 

número de amostras claramente anormais e desviantes, em diferentes períodos temporais. 

Os cetáceos, enquanto mamíferos marinhos, são uma escolha inteligente e lógica enquanto 

sentinelas da integridade do meio marinho uma vez que: 1) são os animais da megafauna 

oceânica mais mediáticos, com maior visibilidade e empatia junto da população em geral; 2) 

dependem do meio marinho para a sua sobrevivência, a qual está dependente da 

integridade do meio marinho; 3) têm grandes depósitos de gordura, que associados à sua 

longevidade, vão acumulando contaminantes e poluentes ao longo do tempo, permitindo, 

após recolha, a sua análise; 4) permitem averiguar o estado e as alterações dos níveis 

tróficos inferiores (dos quais se alimentam – abordagem “bottom-up”) e averiguar a pressão 

dos níveis tróficos superiores (fatores antropogénicos – abordagem “top-down”); 5) são 

animais sensíveis às alterações do meio, sendo que pequenas alterações poderão ter 

consequências graves nas populações; e 6) fazem migrações à escala mundial, o que nos 

permite obter informação sobre uma alargada área geográfica (Bossart, 2011; Brito & 

Sousa, 2011; Moore, 2008; Reddy, Dierauf, & Gulland, 2001). Mais ainda, novos dados 

relativos a doenças zoonóticas emergentes, como a toxoplasmose e a brucelose (Van 

Bressem et al., 2009), têm vindo a demonstrar a importância, até antes desconhecida ou 

menosprezada, da contribuição dos cetáceos para a epidemiologia destas doenças 

(Bossart, 2007; Van Bressem et al., 2009). 
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Para além dos motivos apresentados, a nível da costa portuguesa existe ainda outro fator 

determinante: a quantidade de arrojamentos que se verifica e o seu carácter regular (Sousa, 

2010), o que, apesar de ser um flagelo, nos permite recolher amostras para análise de um 

modo relativamente simples, económico e alargado no tempo. De outra forma, sem 

arrojamentos, seria necessário ir diretamente às populações selvagens em mar aberto, 

sendo necessários meios aéreos e marítimos de custo elevado, para além da inerente 

dificuldade em recolher amostras em animais selvagens e das questões bioéticas inerentes. 

Esta abordagem permitirá obter dados estatísticos relevantes e que nos permitirão, ao invés 

de uma imagem estática, ter uma noção dinâmica das alterações a que o meio marinho está 

sujeito. A economicidade na obtenção das amostras permitirá ainda a alocação de recurso 

para investigação científica. Deste modo, mais parâmetros poderão ser avaliados, sendo 

assim possível ter uma imagem mais holística e aproximada da realidade. 

É neste contexto que surge a investigação realizada nesta dissertação de mestrado, com o 

objetivo de avaliar a prevalência de herpesvirus em cetáceos arrojados na costa continental 

de Portugal e na Galiza, de forma a contribuir para a avaliação sanitária dos animais 

arrojados. A determinação da infeção por herpesvirus em cetáceos, pela deteção de 

sequência virais e análise filogenética das sequências nucleotídicas obtidas, permitirá obter 

informação sobre a prevalência da infeção viral e do seu impacto patogénico, e avaliar a 

diversidade genética viral em cetáceos selvagens. 

Visto que os dados recolhidos em animais arrojados nunca serão iguais aqueles que 

obteríamos se fossem recolhidos diretamente nas populações selvagens in-situ, a 

extrapolação da informação recolhida para estas mesmas populações terá de ser 

cuidadosamente efetuada. Não obstante, este é um método heurístico de recolha de dados 

válido e útil, que nos permitirá obter informação preciosa sobre os cetáceos selvagens, 

sobre o seu estado hígido atual e que permitirá a implementação de medidas de 

conservação fundamentadas em dados científicos. 

 

2.3 – Principais ameaças e medidas de conservação 

As principais ameaças para os cetáceos e o seu habitat são, direta ou indiretamente, 

antropogénicas: poluição e contaminação do meio marinho (metais pesados, compostos 

organoclorados, lixo), capturas acidentais (resultantes de más práticas nas artes da pesca), 

capturas diretas (para exploração comercial), pesca excessiva (depleção das reservas de 

peixe, levando à falta de alimento necessária à sobrevivência destas espécies), matanças 

(por serem encarados como competição em relação aos recursos pesqueiros), degradação 

do meio (tráfego de embarcações, barulho) e alterações climáticas (Culik, 2004; Van 

Bressem et al., 2009).  
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Compreender e travar as ameaças que enfrentam mostra-se, então, imprescindível, não só 

como forma de proteger e conservar estas espécies, mas como forma indireta de inferir a 

integridade do meio marinho onde vivem (Bossart, 2011); e que necessariamente nos 

afetarão também a nós e pelas quais somos, na maior parte, responsáveis. 

Como já foi referido, sendo os cetáceos os mamíferos marinhos mais carismáticos e 

apelativos para a população em geral (Moore, 2008), são considerados ótimos 

embaixadores para a consciencialização do Homem em relação às alterações do meio 

marinho (Reddy et al., 2001). 

A noção de que os cetáceos são animais suscetíveis devido às ameaças já referidas, e que 

devem ser protegidos, não é algo novo. Desde há largos anos que existem convenções 

internacionais, ONG’s, associações, e, mais recentemente, legislação específica, tanto 

nacional como internacional, que visam proteger estes animais, nomeadamente (ICNB, 

2014; Mendão, 2009): 

 Internacional: 

 IWC - International Whaling Commission (1946); 

 CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (1979); 

 CMS - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

(1982); 

 OSPAR - Convention for the Protection of the Marine Environment of the 

North-East Atlantic (1992); 

 Diretiva Habitats (1992); 

 Nacional: 

 Decreto-Lei nº263/81, de 3 de Setembro; 

 Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação Portuguesa a 

Diretiva Habitats. 

Existe internacionalmente, por parte de alguns países e instituições, alguma discordância 

sobre qual/quais as instâncias que mais competência tem/têm no que concerne à 

conservação dos cetáceos odontocetes1 (Gillespie, 2001). Gillespie (2001) considera a IWC 

como a instância internacional com maior autoridade e primazia em relação a todas as 

outras. 

Em Portugal, apenas em 1981, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº263/81, os 

cetáceos passaram a ser protegidos, sendo proibida a captura intencional, morte, transporte 

ou exploração comercial, que até então se verificavam ocasionalmente (Brito & Sousa, 

2011; Brito, Vieira, Sá, & Carvalho, 2009). 

                                                
1 Tradução livre de “small cetaceans”. Esta designação é alvo de controvérsia, tendo-se optado por a 
traduzir para cetáceos odontocetes, por melhor expressar o sentido da designação original. 



8 
  

2.4 – Cetáceos da costa Portuguesa 

Desde o séc. XII que há registos históricos de cetáceos nas águas portuguesas. Ao longo 

dos anos, o interesse e curiosidade em relação a estes animais foi aumentando. No séc. 

XIX, a informação sobre avistamentos aumentou bastante, devido ao aparecimento dos 

primeiros estudos científicos sobre cetáceos em Portugal. Contudo, só a partir do séc. XX é 

que a recolha e registo de dados se tornou regular, continuando nos dias de hoje (Brito & 

Sousa, 2011). 

Em 1979, Teixeira (1979) classificou a informação sobre cetáceos na costa Portuguesa 

como pouco conhecida; passados mais de 20 anos, no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral, Almeida, & Almeida, 2006), o mesmo é descrito para as espécies de 

cetáceos nele referidas. 

Começam, contudo, a aparecer estudos sobre cetáceos em Portugal, quase exclusivamente 

baseados em dados de arrojamento e avistamentos/observações no mar (Azevedo, 2010; 

Bento, 2011; Sequeira, 1988; Sousa, 2010). 

Os dados de arrojamento e as observações no mar complementam-se e revelam-se muito 

importantes como forma de colmatar esta falta de informação descrita (Silva & Sequeira, 

2003; Sousa, 2010). 

A recolha e registo de dados sobre arrojamentos começou a ser feita de uma forma 

sistemática em 1977, com a criação de uma Rede Nacional de Arrojamentos para Portugal 

Continental. Atualmente, os registos e dados dos arrojamentos encontram-se compilados 

numa base de dados a cargo do ICNB (Bento, 2011; Sousa, 2010). 

Na costa continental Portuguesa estão identificadas, pelo menos, 19 espécies distintas 

(Teixeira, 1979), havendo autores que referem 21 espécies distintas (Sousa, 2010). Os 

cetáceos odontocetes são claramente os mais abundantes e frequentes, sendo os cetáceos 

misticetes classificados como raros ou infrequentes (Sequeira, 1988; Sousa, 2010; Teixeira, 

1979). Dentro dos odontocetes, a espécie mais frequente é o golfinho-comum - Delphinus 

delphis (Linnaeus, 1758) (Azevedo, 2010; Sequeira, 1988; Silva & Sequeira, 2003; Sousa, 

2010; Teixeira, 1979). As seguintes três espécies mais frequentes são o golfinho-riscado - 

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833), o bôto - Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758), e o 

golfinho-roaz - Tursiops truncatus (Montagu, 1821); a ordem da frequência destas três 

espécies varia consoante o autor (Azevedo, 2010; Sequeira, 1988; Sousa, 2010; Teixeira, 

1979). 

Todos os cetáceos testados neste trabalho foram odontocetes e, a partir deste ponto, o 

termo “cetáceo(s)” refere-se aos cetáceos odontocetes, que foram alvo de análise.  

Tendo em conta apenas os cetáceos arrojados na costa Portuguesa, dos 92 animais 

testados, 66% eram golfinhos-comuns, 17% bôtos e 13% golfinhos-riscados (Tabela 1).  
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Este padrão vai ao encontro do referido por Sousa (2010), que descreve, também por esta 

ordem, as espécies que arrojam com mais frequência na costa continental Portuguesa. 

Como a dinâmica de qualquer infeção viral depende de inúmeros fatores, muitos deles 

ligados ao próprio hospedeiro, como o seu estado imunitário e suscetibilidade ao vírus, 

passando pela dispersão da infeção, ligada ao número de animais suscetíveis e tamanho da 

população, é importante conhecer a ecologia e distribuição destes animais, para melhor 

compreender a interação vírus/hospedeiro no caso concreto dos herpesvirus. 

Tabela 1 - Frequências absolutas e relativas dos animais da costa Portuguesa testados, por espécie. 

Espécie: DD – golfinho-comum, SC – golfinho-riscado, PP – bôto, TT – golfinho-roaz, GM – baleia-piloto de 
barbatanas longas, KB – cachalote pigmeu; n=: número de animais testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 – Golfinho-comum: Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) 

Figura 2 – Ilustração de Delphinus delphis, por Al Denbeigh. Retirado de http://wildwhales.org/other-species/ 

 

O golfinho-comum (Figura 2) tem uma distribuição alargada, mas descontínua, em águas 

temperadas e tropicais do Atlântico e do Pacífico (Figura 3). A distribuição total da espécie é 

incerta devido aos critérios taxonómicos existentes no passado (Culik, 2010). 

Encontram-se comumente em zonas onde a temperatura superficial da água varia entre 10º-

20ºC. São uma espécie pelágica, encontrada por vezes em águas da plataforma continental 

onde o relevo do fundo do mar é acentuado, mas maioritariamente encontrados off-shore 

(Culik, 2004; Silva, 1999). Tornam-se menos frequentes em águas pouco profundas, com 

menos de 180 m de profundidade (Culik, 2004, 2010), e em águas profundas com mais de 

4000 m de profundidade (MarPro, 2014). 

Espécie n= Percentagem (%) 

DD 61 66 

PP 16 17 

SC 12  13 

TT 1 1 

GM 1 1 

KB 1 1 

Total Geral 92 100 
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No Atlântico Nordeste, apesar de ser a única espécie descrita, existe pouca informação 

sobre padrões migratórios, dinâmica das populações ou características dos grupos (Amaral, 

Sequeira, Martínez-Cedeira, & Coelho, 2007). 

São animais sociais, sendo observados grupos desde 10-50 indivíduos até milhares de 

indivíduos, incluindo adultos e crias (Azevedo, 2010; Culik, 2010; Whale and Dolphin 

Conservation, 2014a). A interação com outros cetáceos não é incomum (Culik, 2010; Whale 

and Dolphin Conservation, 2014a), havendo referências, nas águas Portuguesas, de grupos 

mistos com golfinhos-riscados (MarPro, 2013b) e/ou golfinhos-roazes (Amaral et al., 2007), 

o que pode ter um papel importante na dinâmica de doenças infecciosas. 

A espécie está listada como Least Concern (LC) na lista vermelha da IUCN, onde é referido 

que a população global excede os 4 milhões (Hammond et al., 2008a). Porém, em termos 

populacionais, estima-se que, globalmente, existam cerca de 3 milhões de indivíduos (Culik, 

2004; Whale and Dolphin Conservation, 2014a). 

O facto de serem a espécie de cetáceos mais abundante e de se alimentarem de peixes 

pelágicos, maioritariamente de sardinhas (MarPro, 2013b; Silva, 1999), que são explorados 

comercialmente, explica a alta frequência de capturas acidentais (Wise, Silva, Ferreira, 

Silva, & Sequeira, 2007). 

Baseando-se em dados de arrojamentos e observações no mar, Sequeira (1988) refere que 

esta espécie ocorre em toda a costa Portuguesa, mas com maior frequência em duas zonas: 

entre Viana do Castelo e Peniche, e entre o Cabo da Roca e o Cabo de Sines; que, devido 

às características faunísticas mais ricas destas regiões, oferecem maior disponibilidade 

alimentar a esta espécie. 

Figura 3 – Mapa da distribuição mundial da espécie Delphinus delphis. Retirado de http://us.whales.org/species-
guide/short-beaked-common-dolphin 
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2.4.2 – Bôto: Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 

Figura 4 – Ilustração de Phocoena phocoena, por Al Denbeigh. Retirado de http://wildwhales.org/harbour-

porpoise/ 

 

 

Os bôtos (Figura 4) são os cetáceos mais pequenos do Atlântico Norte (Read, 1999). 

São animais neríticos, ocorrendo em águas frias, pouco profundas, da plataforma 

continental, na região temperada e subártica do hemisfério norte (Figura 5) (Cabral et al., 

2006; Culik, 2004), apesar de, na Gronelândia, também terem sido encontrados em águas 

mais profundas, longe da costa (Heide-Jørgensen et al., 2011). Raramente são encontrados 

em águas cuja temperatura média seja superior a 17ºC (Culik, 2004). 

A maioria dos grupos destes animais são formados por menos de 8 indivíduos, embora por 

vezes se observem grupos maiores (Culik, 2004). 

Os bôtos não se costumam associar a outras espécies de cetáceos (Read, 1999). 

Apesar de, globalmente, só existirem cerca de 700 mil indivíduos, a espécie está 

classificada como LC na lista vermelha da IUCN, devido às medidas de conservação 

implementadas na Europa e nos Estados Unidos da América e à sua ampla distribuição e 

abundância (Hammond et al., 2008b). Em Portugal, reporta Sequeira (1988), há mais de 50 

anos esta espécie era considerada “muito abundante” ao longo da costa e também nos 

estuários do Douro, Tejo ou Sado, tendo sofrido um decréscimo acentuado ao longo dos 

anos que à data do estudo já era conhecido e seguia o padrão de declínio desta espécie 

observado em toda a Europa. A espécie está classificada como Vulnerável (VU) no Livro 

Vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), existindo já esforços no sentido 

de implementar medidas para a proteção destes animais, como por exemplo, o projeto 

LIFE+ MarPro, cujo um dos objetivos é a elaboração de uma proposta para a Rede Natura 

2000, de novas áreas de mar-alto e planos de gestão para a conservação desta espécie e 

do seu habitat (MarPro, 2013c). 

No nosso país, a espécie ocorre ao longo de toda a costa, sendo mais frequente na zona 

Norte, entre o Porto e a Nazaré, na zona da Arrábida e costa da Galé, e entre Sagres e 

Albufeira (MarPro, 2013a), tendo um padrão de distribuição semelhante ao do golfinho-

comum, pelas mesmas razões descritas anteriormente para essa espécie. 
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Figura 5 – Mapa da distribuição mundial da espécie Phocoena phocoena. Retirado de 

http://us.whales.org/species-guide/harbour-porpoise). 

 

 

2.4.3 – Golfinho-riscado: Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

Figura 6 – Ilustração de Stenella coeruleoalba, por Al Denbeigh. Retirado de http://wildwhales.org/other-species/ 

 

O golfinho-riscado (Figura 6) ocorre em águas temperadas e tropicais de todo o globo 

(Figura 7) (Culik, 2004). São animais pelágicos (Culik, 2004), essencialmente encontrados 

off-shore (Whale and Dolphin Conservation, 2014b). 

Estes animais formam grupos com elevado número de indivíduos, entre centenas a milhares 

de animais (Culik, 2004, 2010; Whale and Dolphin Conservation, 2014b); no entanto, no 

Atlântico Norte, os grupos variam maioritariamente entre 10 a 30 animais, sendo raros os 

que ultrapassam a centena (Culik, 2004). 

São, por vezes, encontrados em associação com golfinhos-comuns (Culik, 2004; Whale and 

Dolphin Conservation, 2014b), talvez por serem animais muito curiosos. Este facto faz com 

que também se aproximem dos barcos (Culik, 2004), podendo ser um fator de risco que 

contribui para as capturas acidentais nesta espécie. 

Estima-se que existam cerca de 2 milhões de indivíduos, globalmente, estando a espécie 

classificada como LC na lista vermelha da IUCN (Hammond et al., 2008c; Whale and 

Dolphin Conservation, 2014b). 
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Sequeira (1988) reporta que a quantidade de arrojamentos desta espécie na costa 

Portuguesa é reduzida, visto serem animais que, normalmente, frequentam águas mais 

profundas, e que os arrojamentos ocorrem mais na zona Sul do país, pois, como são 

animais de águas temperadas e tropicais, têm preferência por estas águas mais quentes. 

Estão reportados vários casos de arrojamentos em massa, nesta espécie, devido a surtos 

de morbilivirus, nomeadamente no Mediterrâneo, em 1990-1992 e 2007 (Di Guardo, 

Marruchella, Agrimi, & Kennedy, 2005; Duignan, Geraci, Raga, & Calzada, 1992; Raga et al., 

2008). Também noutras espécies de cetáceos foram reportados surtos deste vírus, 

associados a mortalidades elevadas, por exemplo, em golfinhos-roazes (Tursiops truncatus), 

na costa Atlântica dos EUA, em 1987-1988 (Lipscomb, Schulman, Moffett, & Kennedy, 

1994). Estas epizootias salientam o impacto negativo deste vírus na integridade das 

populações selvagens de cetáceos. Estando descritos casos de coinfecção por morbilivirus 

e herpesvirus (Bellière et al., 2010; Sierra et al., 2014; Soto et al., 2012), o estudo da infeção 

por herpesvirus revela-se importante, de modo a compreender a patogenicidade deste vírus, 

em cetáceos, e se existe potencial de risco a nível populacional. 

Figura 7 – Mapa da distribuição mundial da espécie Stenella coeruleoalba. Retirado de 
http://us.whales.org/species-guide/striped-dolphin 
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2.5 – Herpesvirus 

Os herpesvirus são responsáveis por várias doenças em animais e humanos, algumas 

conhecidas desde há vários séculos (Ehlers, 2008). A origem do nome, vindo do grego 

herpein, latejar, relativo à sensação causada pela reativação viral, demonstra-o (Carter & 

Saunders, 2007). Porém, a associação destes vírus como agentes causais começou a ser 

determinada apenas no início do séc. XX (Ehlers, 2008). 

Podem causar um vasto leque de efeitos patogénicos, desde infeções inaparentes ou 

assintomáticas, até infeções fatais (Davison, 2008; Saliki et al., 2006). Uma característica  

dos herpesvirus é a sua capacidade de estabelecerem infeções latentes duradouras, que 

podem ser reativadas periodicamente (Davison, 2008; Pellett & Roizman, 2013), havendo 

excreção e transmissão viral associada (MacLachlan & Dubovi, 2011a), fator importante na 

epidemiologia destes vírus. 

Até à data, os herpesvirus foram encontrados em peixes, répteis, anfíbios, moluscos e em 

quase todas as espécies de mamíferos em que a sua pesquisa foi realizada. A maioria dos 

vertebrados tem um ou mais herpesvirus endémicos (Ehlers, 2008; Maness et al., 2011), 

sendo muitos deles responsáveis por importantes doenças infeciosas com elevado impacto 

em Medicina Veterinária, nomeadamente, doença de Aujeszky, rinotraqueite infeciosa 

bovina e doença de Marek (Ehlers, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011). Nos animais com 

importância em Medicina Veterinária mais estudados, foram descobertos até 9 espécies de 

herpesvirus diferentes nos equídeos e 5 nos bovinos (MacLachlan & Dubovi, 2011a). 

A investigação realizada nesta área tem tido uma rápida evolução, como se pode verificar 

pela quantidade de herpesvirus descritos: em 1996, VanDevanter et al. referem que, 

aproximadamente 100 herpesvirus distintos estavam descritos; Davison, em 2002, refere 

120; contra os mais de 200 herpesvirus distintos atualmente descritos (Pellett & Roizman, 

2013). Esta rápida expansão apenas foi possível após o desenvolvimento do sistema de 

deteção de panherpesvirus desenvolvido em 1996, baseado na deteção de sequências 

nucleotídicas da DNA polimerase viral (VanDevanter et al., 1996). Este sistema é universal e 

versátil, pois, como existem zonas conservadas na sequência de aminoácidos desta 

proteína, principio no qual o desenho dos primers nele usados se baseia, pode ser usado 

para detetar herpesvirus em, virtualmente, qualquer animal que esteja infetado. Em 1999, o 

sistema foi aperfeiçoado através da substituição dos nucleótidos degenerados, dos primers 

inicialmente desenvolvidos, por inosinas (Ehlers et al., 1999). Como a inosina se liga a 

qualquer nucleótido (A, T, G ou C), a sensibilidade do sistema foi aumentada, possibilitando 

a deteção de novos herpesvirus que, possivelmente, o sistema anterior não conseguia 

detetar (Ehlers et al., 1999). No entanto, devido aos elevados custos dos primers com 

inosina na sua constituição o sistema desenvolvido por VanDevanter et al. (1996) continua a 
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ser amplamente usado; tendo sido o sistema utilizado para a deteção de sequências 

nucleotídicas de herpesvirus neste trabalho. 

Tendo em conta que: 1) segundo as evidências, os herpesvirus co-evoluíram com a espécie 

do hospedeiro que infetam (Pellett & Roizman, 2013); 2) existem mais de 5500 espécies 

animais diferentes, considerando apenas os mamíferos (Maness et al., 2011); 3) as 

subfamílias da família Herpesviridae divergiram antes da radiação dos mamíferos, segundo 

as estimativas (Davison, 2002); 4) os diferentes herpesvirus, salvo algumas exceções, são 

espécie ou género-específicos (Davison, 2002; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & 

Roizman, 2013); 5) estão atualmente descritas, aproximadamente, 200 espécies virais; é de 

esperar que o número de herpesvirus descobertos venha a aumentar substancialmente no 

futuro próximo (Maness et al., 2011).  

Segundo Davison (2002), os herpesvirus são “um espetacular sucesso evolutivo”: foram 

identificados em inúmeras espécies de vertebrados e um invertebrado, estão geralmente 

associados a apenas um hospedeiro e, nos hospedeiros mais estudados, existe mais que 

um tipo de herpesvirus que os infetam, evidenciando que co-evoluíram com o hospedeiro e 

que estão altamente adaptados a ele. 

Esta co-evolução explica por que razão a maioria das infeções por herpesvirus são 

relativamente benignas e, muitas vezes, assintomáticas, nos hospedeiros naturais e 

imunocompetentes, e por que razão as infeções fatais são raras e associadas a animais 

imunodeprimidos, doentes, idosos ou crias, ou quando são infetados hospedeiros 

heterólogos (isto é, quando o vírus quebra a barreira de espécie e infecta um hospedeiro 

que não o natural): do ponto de vista evolutivo do vírus, as infeções fatais são inúteis pois 

não conduzem à transmissão do vírus ao longo do tempo, requisito necessário à sua 

manutenção nas populações (Grinde, 2013; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & 

Roizman, 2013); para além disso, o facto de os herpesvirus estabelecerem infeções latentes 

manifesta a clara necessidade de que o hospedeiro permaneça vivo, não havendo qualquer 

benefício evolutivo nesta característica se assim não fosse. A transmissão e manutenção do 

vírus ao longo da escala de tempo evolutiva apenas foi possível através de um equilíbrio 

entre a excreção e infeção viral e as defesas do hospedeiro, garantindo assim a co-evolução 

de ambos (Pellett & Roizman, 2013). A existência de infeções causadas por herpesvirus que 

exibam patogenicidade elevada são resultado de desequilíbrios que alteram a dinâmica 

vírus-hospedeiro, muitas vezes causados, ou exacerbados, pela atividade humana (Davison, 

2002): por redução e destruição dos habitats naturais, que levam a uma aproximação entre 

populações animais distintas e geograficamente separadas, que assim se aproximam, e 

pelas pressões que isto causa nos próprios animais, levando ao aumento de animais 

debilitados e imunodeprimidos. Ambos os fatores aumentam a probabilidade de transmissão 

viral entre espécies, contribuindo para o aparecimento de epizootias ou mesmo zoonoses, 

por sobreposição entre habitats animais e humanos. Os herpesvirus e a sua epidemiologia 
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podem, portanto, ser usados como um modelo de estudo do impacto antropogénico sobre 

os ecossistemas naturais, nomeadamente nos ecossistemas marinhos onde os cetáceos 

habitam. 

Uma vez que, em Medicina Veterinária, a investigação nesta área se baseia nos herpesvirus 

que causam doenças de elevado impacto económico e/ou sanitário, existe ainda muito por 

descobrir, em particular para os herpesvirus que causam infeções assintomáticas ou 

inaparentes e cujo estudo pode ser um contributo para o controlo e maneio das primeiras. 

Durante a pesquisa bibliográfica para este trabalho, muitas vezes foram encontrados termos 

como “não é ainda conhecido”, “este facto merece um estudo mais aprofundado”, 

“desconhece-se a razão”, em relação a muitos aspetos relacionados com os herpesvirus. 

Este facto torna a investigação nos herpesvirus um desafio aliciante e que desperta o 

interesse inerente do ser humano de querer descobrir e compreender a razão por detrás de 

tudo o que sucede na natureza, em concreto neste caso, as doenças que afligem, tanto a si, 

como os animais que o rodeiam.  

 

2.5.1 – Caracterização 

Muito do conhecimento que existe sobre os herpesvirus é uma generalização daquilo que se 

conhece sobre os vírus mais estudados (Davison, 2008) e que são protótipos da infeção 

viral para cada subfamília da família Herpesviridae: o herpes-simplex (HSV-1) (da subfamília 

Alphaherpesvirinae), o citomegalovirus (CMV) (da subfamília Betaherpesvirinae) e o vírus de 

Epstein-Barr (EBV) (da subfamília Gamaherpesvirinae) (MacLachlan & Dubovi, 2011a). 

Assim sendo, muita da informação disponível poderá ser uma sobrestimação e/ou 

simplificação do que ocorre na realidade (Pellett & Roizman, 2013). Devemos, então, usar 

esta informação como ponto de referência e não como algo imutável ou aplicável a qualquer 

herpesvirus. 

Não obstante, existem algumas características biológicas que são transversais a todos os 

herpesvirus: 1) possuem um grande número de enzimas próprias envolvidas na síntese de 

DNA e processamento proteico, apesar da combinação de enzimas poder variar entre 

herpesvirus; 2) a replicação do genoma viral, a transcrição dos genes virais e a montagem 

da nucleocápside ocorre no núcleo, e os viriões adquirem parte do tegumento no 

citoplasma, assim como apenas têm invólucro no citoplasma; 3) a replicação viral ativa 

(replicação lítica), geralmente, é acompanhada da destruição das células infetadas; e 4) 

todos os herpesvirus conhecidos possuem mecanismos de latência celular, como meio para 

persistirem nos hospedeiros (Pellett & Roizman, 2013; Whitley, 1996).  

Uma das características microscópicas características nas infeções por herpesvirus é a 

presença de corpos de inclusão intranucleares nas células infetadas (MacLachlan & Dubovi, 

2011a) (Figura 8). 
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Figura 8 – Corte histológico de linfonodo mesentérico de uma baleia-de-bico (Ziphius cavirostris); coloração PAS. 

Monócitos contendo corpos de inclusão intranucleares (setas). Barra = 20 µm. Retirado de Arbelo et al. (2010). 

 

 

2.5.1.1 – Virião 

Os herpesvirus são vírus de DNA de dupla cadeia, de forma linear, compostos por núcleo 

(contendo o genoma, altamente empacotado), cápside, tegumento e invólucro (Figura 9). 

Por vezes, o conjunto do núcleo e cápside é referido como nucleocapside. A cápside, de 

simetria icosaédrica, mede aproximadamente 100-120 nm e é composta por 162 

capsómeros: 150 hexões, 11 pentões e um complexo portal na 12.ª posição, por onde é 

expelido e introduzido o genoma, durante a infeção inicial da célula e na montagem dos 

viriões, respetivamente (Figura 9). A cápside tem um número de triangulação da cápside 

T=16 (Davison, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013). 

Figura 9 – Esquema de um virião de herpesvirus. Adaptado de 
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/176.html. 

 

O tegumento, que envolve a cápside, apresenta-se como um material amorfo e, por vezes, 

assimétrico, composto por várias proteínas virais. Estas proteínas, quando da entrada do 

vírus na célula, alteram as funções celulares, sem necessidade que ocorra transcrição e 
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tradução do genoma viral para que tal aconteça, criando as condições intracelulares 

necessárias à replicação do vírus, em concreto, induzindo a paragem da síntese proteica 

celular, inibindo as defesas celulares contra o vírus e estimulando a expressão dos genes 

virais (Pellett & Roizman, 2013). 

O invólucro lipídico, contém várias glicoproteínas virais e algumas proteínas celulares (gB, 

gC, gD e gH/gL) (Figura 9), responsáveis pela ligação aos recetores celulares aquando da 

adsorção do virião ao recetor celular (sulfato de heparano). O invólucro deriva da membrana 

de um organelo citoplasmático, cuja origem varia consoante o tipo de herpesvirus (Pellett & 

Roizman, 2013), mas, geralmente, do complexo de Golgi (Davison, 2008; Whitley, 1996).  

Uma vez que possuem invólucro, os viriões são facilmente inativados com desinfetantes 

comuns e não se mantêm viáveis muito tempo fora do hospedeiro (MacLachlan & Dubovi, 

2011a). Em fomites aquosas, podem manter-se viáveis até 7 dias (SuHV-1, a 25ºC) (Pirtle & 

Beran, 1991); podendo, em ambiente aquático, manter-se viáveis até 3 meses (CyHV-3, em 

água de rio, entre 18-30ºC) (Minamoto et al., 2009). Em geral, a transmissão requer contacto 

próximo, nomeadamente contacto entre mucosas (MacLachlan & Dubovi, 2011a).  

O diâmetro dos viriões varia entre 120 e 260 nm (Figura 10), sendo que esta variação se 

deve, em parte, à espessura do tegumento (Davison, 2002; MacLachlan & Dubovi, 2011a; 

Pellett & Roizman, 2013). O número exato de proteínas virais distintas que entram na 

constituição do virião é desconhecido e varia de vírus para vírus, mas foram identificadas 

entre 24 a 71 proteínas virais na sua constituição (Pellett & Roizman, 2013). 

 

  

Figura 10 – Imagens de microscopia eletrónica de transmissão de uma célula epitelial de baleia-branca 
(Delphinapterus leucas) infetadas por herpesvirus: 3) “viriões” sem envelope no interior do núcleo (n) e com 
envelope no citoplasma (c), apontados por setas; barra = 500 nm; 4) em maior ampliação, noutra zona da 

mesma célula; barra = 100 nm. Retirado de Barr et al. (1989). 
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2.5.1.2 – Genoma 

O genoma varia entre 124 kbp e 295 kbp (Davison, 2008; Pellett & Roizman, 2013), 

codificando, aproximadamente, 70 a 200 proteínas (valor estimado a partir das ORF 

deduzidas a partir dos vários genomas) (Albà, Das, Orengo, & Kellam, 2001; MacLachlan & 

Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013). Para além das proteínas virais codificadas, 

algumas regiões do genoma são transcritas em mRNA’s não codificantes e microRNA’s, 

alguns envolvidos no processo de latência do HSV-1, como no caso dos latency-associated 

transcripts (LAT), mas, para a maioria, a função é ainda desconhecida (MacLachlan & 

Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013). A sobreposição de genes é comum e existem 

genes que podem sofrer splicing alternativo, aumentando a capacidade codificante do 

genoma viral (Grinde, 2013; Pellett & Roizman, 2013). 

Alguns genes de vários herpesvirus, tiveram origem em genes celulares do hospedeiro 

(Davison, 2002; Pellett & Roizman, 2013). O processo através do qual estes vírus adquirem 

genes do hospedeiro que infetam, é ainda pouco conhecido, mas pode explicar o sucesso 

evolutivo destes vírus e, em parte, a alta especificidade vírus/hospedeiro e evidencia a co-

evolução dos diferentes herpesvirus com os seus hospedeiros. 

Estes genes “adquiridos” muitas vezes não são necessários para a infeção e replicação viral 

em culturas celulares. Desta forma, são distinguidos dois grupos de genes: genes 

essenciais ou fundamentais, que são necessários para que ocorra replicação viral em 

culturas celulares, e genes não-essenciais ou assessórios, que não impedem a replicação 

quando ausentes (Davison, 2008; Pellett & Roizman, 2013).  

Existem 40 a 43 genes essenciais que derivam de um ancestral comum e se encontram 

presentes em quase todos os herpesvirus das três subfamílias da família Herpesviridae. 

Grande parte destes genes essenciais codifica proteínas envolvidas em aspetos centrais da 

replicação viral: proteínas da cápside (6 genes), proteínas envolvidas na replicação do DNA 

(7 genes) ou no seu processamento e encapsidação (8 genes), proteínas de reparação do 

DNA e do metabolismo nucleotídico (5 genes); e em menor parte, genes que codificam 

proteínas do tegumento (7 genes) e proteínas do invólucro (5 genes) (Davison, 2008, 2010). 

Fazem parte dos genes essenciais o gene que codifica a DNA polimerase viral (DPOL) e o 

gene que codifica a glicoproteína B (gB). Estes genes são os mais usados nos sistemas de 

deteção de panherpesvirus (Ehlers, 2008), possuindo regiões conservadas no genoma dos 

vários herpesvirus (Albà et al., 2001). Estas regiões permitem o desenho de primers e a 

amplificação de amplicons de dimensão suficiente para a realização de análises 

filogenéticas robustas. 
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2.5.1.3 – Ciclo biológico 

O ciclo biológico de um herpesvirus pode ser dividido em três fases: infeção inicial, 

replicação (ou infeção) lítica e latência (Pellett & Roizman, 2013). 

Durante a infeção inicial, os viriões adsorvem à membrana celular através da ligação de 

várias proteínas de superfície do virião, incluindo a gB, com o receptor celular identificado 

como o proteoglicano sulfato de heparano (Sawitzky, Hampl, & Habermehl, 1990; WuDunn 

& Spear, 1989). O vírus entra na célula por fusão do invólucro viral com a membrana 

citoplasmática, à superfície da célula, ou por fusão das membranas virais e da vesícula 

endocítica, após endocitose dos viriões. Para chegarem ao núcleo, as nucleocapsides 

interagem com o citoesqueleto e são conduzidas por microtúbulos até aos poros nucleares, 

onde, por meios ainda desconhecidos, descarregam o seu DNA para o interior do núcleo, 

através do complexo portal da cápside. O genoma viral pode ser parcialmente cromatinizado 

ao entrar no núcleo (Davison, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013). 

O seguimento da infeção inicial para replicação lítica ou para latência depende de vários 

fatores tais como o tipo de célula infetada, tipo de herpesvirus, nível de cromatinização 

inicial do genoma viral, entrada no núcleo de fatores de transcrição virais (ex.: VP16), 

expressão de genes LAT e, possivelmente, outros fatores ainda desconhecidos. 

Considerando que um dos fatores que determina o seguimento da infeção é o tipo de célula 

infetada, no mesmo organismo e ao mesmo tempo, podem existir células que apresentam 

replicação lítica e outras em latência (Pellett & Roizman, 2013). 

No caso do HSV-1, cujo ciclo biológico é o mais estudado, o genoma viral pode ser dividido 

em três conjuntos de genes, relativamente à temporização da replicação lítica em que são 

transcritos e à sua função na mesma: genes precoces imediatos (IE, do inglês imediate 

early), genes precoces e genes tardios. Os genes IE codificam proteínas relacionadas com a 

regulação da transcrição dos genes virais, os genes precoces codificam proteínas 

relacionadas com a replicação viral e os genes tardios codificam proteínas estruturais do 

virião (Dimmock, Easton, & Leppard, 2007; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Whitley, 1996). 

Nas células em que ocorre replicação lítica, aquando da entrada do virião na célula, as 

proteínas presentes no tegumento começam a alterar as funções celulares para garantirem 

as condições necessárias à replicação viral (como por exemplo a proteína VHS, que 

bloqueia a transcrição de genes celulares), sem que seja necessária transcrição inicial do 

seu genoma para isso. Uma destas proteínas, a VP16, é reconhecida como um fator de 

transcrição que, após entrar no núcleo, ativa a expressão dos genes IE. A ativação dos 

genes precoces e tardios é realizada em cadeia, ou seja, as proteínas codificadas pelos 

genes IE (proteínas α) ativam a transcrição dos genes precoces, e as codificadas pelos 

genes precoces (proteínas β) ativam a transcrição dos genes tardios (proteínas γ). No 

núcleo, o genoma viral circulariza e é replicado por um processo de cópia em círculo, 

gerando genomas concateméricos, que são posteriormente clivados e empacotados nas 
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cápsides (Davison, 2008; Dimmock et al., 2007; MacLachlan & Dubovi, 2011a) (Figura 11). 

A maturação inicia-se no núcleo, onde as cápsides adquirem algumas proteínas do 

tegumento e termina no citoplasma, onde adquirem as restantes e o invólucro viral, no 

complexo de Golgi. A saída dos viriões dá-se por endocitose reversa ou lise celular 

(Davison, 2008; Pellett & Roizman, 2013). 

Figura 11 – Esquema da replicação lítica do HSV-1. Adaptado de MacLachlan & Dubovi (2011a). 

 

 

A latência dos herpesvirus nas células do hospedeiro é uma característica evolutiva crucial à 

manutenção destes vírus, porque anula a necessidade de se replicarem rapidamente para 

infetar novos hospedeiros suscetíveis, como método de propagação, não estando, portanto, 

condicionados ao tamanho das populações e ao seu estado imunitário imediato para se 

manterem extantes. A latência pode ser definida como a presença de genoma viral nas 

células, sem produção detetável de viriões, com a potencialidade de ser reativada a 

replicação viral, em resposta a estímulos de reativação (Preston, 2008), podendo ser 

dividida em três fases diferentes: estabelecimento, manutenção e reativação (Nicoll, 

Proença, & Efstathiou, 2012; Preston, 2008).É a capacidade de reativação da replicação 

viral que distingue uma infeção latente de uma infeção abortiva (Pellett & Roizman, 2013), 

nomeadamente a que ocorre em células suscetíveis mas não-permissivas. 

Inicialmente, os estudos neste tema baseavam-se em duas ideias sobre o modo como, e se, 

a replicação viral ocorreria durante a latência: no modelo estático, o vírus permanece 

latente, sem ocorrer replicação do genoma, devido a um impedimento no processo normal 

de expressão génica viral, que pode ser reativado se as condições celulares mudarem e o 

permitirem; no modelo dinâmico, o vírus causa uma infeção persistente em que há 

replicação viral lenta e em pequena escala, que é controlada pelo sistema imunitário do 

animal, não existindo manifestação de doença, a não ser que um estímulo de reativação 

diminua as defesas do hospedeiro. Não há consenso sobre qual dos modelos é mais 



22 
  

correto, nem se ele existirá, pois, hoje em dia, entende-se o processo de latência como uma 

interação complexa entre o vírus e o hospedeiro, tanto a nível celular, como do organismo e 

que varia de herpesvirus para herpesvirus (Preston, 2008). Por exemplo, se nos alfa e 

gamaherpesvirus as evidências apontam para que a replicação viral é totalmente parada 

durante a latência, não havendo excreção viral até que o vírus seja reativado (Pellett & 

Roizman, 2013; Preston, 2008; Speck & Ganem, 2010), já nos betaherpesvirus acredita-se 

que existe replicação e excreção viral contínua durante a latência, em pequenas 

quantidades, que é grandemente exacerbada durante a reativação (MacLachlan & Dubovi, 

2011a). 

Nalguns herpesvirus, o estabelecimento da infeção latente pode ser independente da 

infeção lítica inicial, não dependendo desta (Flaño et al., 2005). Podem, por isso, existir 

indivíduos que, não desenvolvendo sinais de doença, e possivelmente nunca os 

manifestando durante a vida, estão infetados e podem disseminar o vírus. 

Os mecanismos que levam à latência usados pelos diferentes vírus são pouco conhecidos, 

mas sujeitos a grande investigação. No caso do HSV-1, a produção de LAT está relacionada 

com o processo de latência. Apesar de não haver expressão dos genes de infeção lítica 

(precoces imediatos, precoces e tardios), existe expressão de mRNA’s de cerca de 2 kbp 

que se acumulam nas células infetadas, conhecidos como LAT. Pensa-se que os LAT 

possam inibir a atividade de uma enzima que funciona como fator de transcrição, a ICP0 (do 

inglês, infected cell protein 0), impedindo a expressão dos genes precoces imediatos e 

subsequentes (Preston, 2008). 

Existem, no entanto, alguns aspetos em comum nos herpesvirus conhecidos: 1) durante a 

latência, os genomas virais são mantidos no núcleo sob a forma de episomas circulares e a 

expressão genética viral é minimizada, para ocultar o vírus do sistema imunitário; 2) as 

histonas associadas ao genoma viral sofrem alterações consistentes com a inativação da 

cromatina, inibindo a expressão genética; 3) mesmo que possa haver produção de viriões 

em pequenas quantidades, estes serão inativados pelo sistema imunitário, impedindo a 

disseminação da infeção; 4) os herpesvirus utilizam como sinais de reativação respostas 

celulares normais a estímulos externos, mas estes estímulos podem igualmente lesar o 

sistema imunitário, levando a manifestação de doença que pode ser causada, ou 

exacerbada, pela reativação viral (Preston, 2008). 

Os alfa, beta e gamaherpesvirus estabelecem latência em diferentes tipos celulares, assim 

como produzem padrões lesionais diferentes entre si.  
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2.5.2 – Classificação 

Anteriormente, a classificação dos herpesvirus era baseada em: 1) estudos da morfologia 

dos viriões através de microscopia eletrónica, que ainda hoje é usada como requisito de 

classificação; 2) propriedades antigénicas partilhadas por diferentes vírus (para 

determinação do género) e 3) características biológicas, como o padrão lesional e espécie 

dos hospedeiros suscetíveis à infeção. Com o aparecimento das técnicas de sequenciação 

de DNA, este sistema foi largamente suplantado. Hoje em dia, a filogenia é determinada 

com base nas sequências nucleotídicas, ou aminoacídicas deduzidas, dos vírus (Davison, 

2002, 2010). Na maioria dos casos, o sistema anterior foi corroborado pelo atual; noutros 

casos, levou a alterações taxonómicas (Pellett & Roizman, 2013). 

O ICTV estabelece a seguinte classificação para os herpesvirus: uma ordem, Herpesvirales, 

contendo 3 famílias: Herpesviridae, que inclui os herpesvirus dos mamíferos, aves e répteis, 

Alloherpesviridae, que inclui os vírus dos peixes e anfíbios e Malacoherpesviridae, que 

contém os vírus dos bivalves. A família Alloherpesviridae contém 4 géneros: Batrachovirus, 

Cyprinivirus, Ictalurivirus e Salmonivirus. A família Malacoherpesviridae contém atualmente 

dois géneros: Ostreavirus e Aurivirus. A família Herpesviridae é subdividida em 3 

subfamílias: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gamaherpesvirinae. A subfamília 

Alphaherpesvirinae contém 5 géneros: Iltovirus, Mardivius, Scutavirus, Simplexvirus e 

Varicellovirus; a Betaherpesvirinae contém 4 géneros: Cytomegalovirus, Muromegalovirus, 

Proboscivirus e Roseolovirus; a Gamaherpesvirinae contém, também, 4 géneros: 

Lymphocryptovirus, Macavirus, Percavirus e Rhadinovirus (Figura 12). Existem várias 

espécies virais reconhecidas sem género estabelecido (Davison, 2010; Davison et al., 2013; 

ICTV, 2014). 

O ICTV estabelece uma espécie viral como uma classe politética de vírus que constituem 

uma linhagem replicativa e que ocupam um nicho ecológico específico (van Regenmortel, 

1992; van Regenmortel et al., 2013). Assim, de acordo com o ICTV, “herpesvirus 

aparentados podem ser classificados como espécies distintas se: 1) a sua sequência 

nucleotídica diferir de uma maneira facilmente detetável e distinta ao longo de todo o 

genoma; 2) ocuparem nichos ecológicos diferentes devido à sua diferente epidemiologia e 

patogenia ou devido a terem hospedeiros naturais distintos” (Ehlers, 2008, tradução livre). 

Esta definição implica que vários critérios podem ser usados para identificar uma nova 

espécie e que a sua aplicação pode ser algo arbitrária (Davison, 2008). Para além disso, 

para a grande maioria dos herpesvirus recentemente descobertos, existem apenas 

pequenas sequências nucleotídicas da DPOL viral, o que dificulta a sua classificação neste 

sistema. Para uma classificação eficaz, pela definição do ICTV, seria necessário que o 

genoma inteiro fosse sequenciado para cada vírus.  
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Figura 12 – Taxonomia dos herpesvirus, segundo o ICTV 
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Existem, aproximadamente, 42 espécies de herpesvirus cujo genoma completo foi 

sequenciado (Davison, 2008), sendo, a sua maioria, de vírus que causam doenças nos 

humanos ou que causam doenças de elevado impacto económico nos animais. Para as 

restantes espécies, apenas existem sequências parciais, nomeadamente do gene da DPOL. 

Não obstante, mesmo que não se consiga obter uma classificação até à taxa de espécie, é 

possível com as sequências disponíveis da DPOL atribuir os novos vírus descobertos a uma 

subfamília dentro dos Herpesviridae (com sequências de 220-350 bp) ou mesmo a um 

género dentro das subfamílias (com sequências mais extensas de 400-700 bp) (Maness et 

al., 2011). Este fator é importante pois existem características distintas entre os alfa, beta e 

gamaherpesvirus e que são partilhadas pelos vírus que pertencem à mesma subfamília. 

Atribuir um vírus recém-descoberto a uma subfamília ou a um género permite-nos deduzir 

que certas características do novo vírus serão semelhantes aos membros desse grupo, 

podendo servir como uma orientação na investigação subsequente destes novos vírus 

descobertos.   

Algumas características importantes que diferem nas 3 subfamílias são a variabilidade de 

hospedeiros que podem infetar, os efeitos patogénicos que causam, as características do 

ciclo biológico e os locais de latência do vírus (Pellett & Roizman, 2013).  

A maioria dos alfaherpesvirus tem um ciclo biológico rápido (horas), lisam as células 

infetadas, podem infetar uma grande variedade de tecidos do hospedeiro e estabelecem 

latência em gânglios e nervos sensitivos, embora não exclusivamente. Alguns 

alfaherpesvirus podem infetar uma grande variedade de hospedeiros, como o vírus da 

doença de Aujeszky (Suid hespesvirus 1), mas a sua maioria é altamente restrita e infeta 

apenas o hospedeiro natural, sugerindo co-evolução. Alguns podem ser zoonóticos, como 

no caso do vírus B dos macacos (Cercopithecine herpesvirus 1), que pode causar paralisia 

ascendente e encefalite em humanos, geralmente mortais, se não tratadas a tempo 

(Davison, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013; Whitley, 1996). 

Os betaherpesvirus têm um ciclo biológico lento (dias) e a lise celular é retardada, causando 

citomegália nas células infetadas. Os vírus estabelecem latência em glândulas secretoras, 

nos rins e nos tecidos linforeticulares, entre outros tecidos. São altamente restritos ao 

hospedeiro natural que infetam (Davison, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & 

Roizman, 2013; Whitley, 1996). 

Os gamaherpesvirus (excetuando os dos humanos) raramente causam doença no 

hospedeiro natural, a não ser em casos de imunocomprometimento do hospedeiro. Podem, 

no entanto, causar doenças graves em hospedeiros heterólogos próximos, como no caso do 

vírus da febre catarral maligna, nos bovinos. São vírus linfotróficos e estabelecem latência 

nos linfócitos. Cada vírus tende a ser específico para os linfócitos T ou B. Alguns têm 

potencial oncongénico (Davison, 2008; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 

2013; Whitley, 1996). 
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2.5.3 – Herpesvirus com importância em Medicina Veterinária 

A maioria dos herpesvirus descobertos infecta mamíferos, nomeadamente, primatas, 

elefantes, ungulados, roedores, cetáceos, carnívoros, insectívoros, manatins e morcegos. 

Foram também descobertos em répteis, aves, peixes e num molusco. Provavelmente não se 

conhecem mais espécies hospedeiras destes vírus apenas devido à falta de investigação 

(Ehlers, 2008). 

Em relação aos herpesvirus dos mamíferos (Herpesviridae) nem em todas as espécies 

estudadas se encontraram vírus pertencentes às três subfamílias. Nalgumas foram 

encontrados vírus das três subfamílias (humanos e ruminantes), noutras só de duas ou uma 

subfamília (Tabela 2). Nos répteis, aves, peixes e molusco, apenas foram descobertos 

alfaherpesvirus. Não se sabe se estas “lacunas” nas subfamílias se devem a fenómenos de 

extinção de certas linhagens virais nalgumas espécies ou se essas linhagens nunca 

chegaram a surgir (Ehlers, 2008).  

Tabela 2 – Herpesvirus descobertos em mamíferos e respetivas subfamílias virais. Adaptado de Ehlers (2008). 

Ordem 
Número de 

vírus 
descobertos 

Alfaherhesvirus Betaherpesvirus Gamaherpesvirus 

Primates ≈100 x x x 

Scandentia 3  x x 

Proboscidea 4  x x 

Carnivora 7 x  x 

Cetacea >10 x  x 

Rodentia >40  x x 

Perissodactyla >10 x  x 

Artiodactyla >35 x x x 

Insectivora 3  x  

Sirenia 1   x 

Chiroptera >5  x x 

 

Várias doenças com elevado impacto em Medicina Veterinária são causadas por 

herpesvirus, tanto nos animais de companhia, como nos de produção (Tabela 3). Como se 

pode verificar, pelos nomes comuns, as principais doenças causadas por herpesvirus nos 

animais afetam, sobretudo, o sistema respiratório, a pele e mucosas, o sistema reprodutor e 

o sistema nervoso. 
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Tabela 3 - Principais espécies de herpesvirus responsáveis por doenças em animais. 

  

Herpesvirus 
Hospedeiro 

natural 
Espécies afetadas1 Nome comum da doença causada Subfamília 

Felid herpesvirus 1 Gatos - Rinotraqueíte viral felina (coriza felina2) 

Alfa 

Canid herpesvirus 1 Cães - Hespesvirose canina 

Equid herpesvirus 1 

Equinos 

- Aborto viral equino 

Equid herpesvirus 3 - Exantema coital equino 

Equid herpesvirus 4 - Rinopneumonite viral equina 

Bovine herpesvirus 1 
Bovinos 

- 
Rinotraqueíte infeciosa bovina e 
vulvovaginite pustular infeciosa 

Bovine herpesvirus 5 - Encefalite viral bovina 

Cercopithecine hespesvirus 1 
Macacos 

Humanos Doença do vírus B dos macacos3 

Cercopithecine hespesvirus 9 - Varicela dos símios 

Gallid herpesvirus 1 
Galiformes 

- Laringotraqueíte infeciosa 

Gallid herpesvirus 2 - Doença de Marek 

Suid herpesvirus 1 
Suínos 

Cães, gatos, cabras, 
ovelhas, bovinos, 

equinos 
Doença de Aujeszky 

Suid herpesvirus 2 - Citomegalovirus porcino Beta 

Ovine herpesvirus 2 Caprinos 
Bovinos e cervídeos Febre catarral maligna Gama 

Alcelaphine herpesvirus 1 Gnus 
 
Notas: 1 – Para além do hospedeiro natural; 2 – Também causado por coronavírus felino, mas a infeção por herpesvirus parece 
ser mais prevalente e nefasta; 3 – Zoonose (fatal, se não houver tratamento rápido). 
Referências: (Greene, 2006; MacLachlan & Dubovi, 2011a; Radostits, Gay, Hinchcliff, & Constable, 2006). 
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Seguidamente apresenta-se uma pequena revisão de duas doenças: a doença de Aujeszky, 

nos suínos, causada por um alfaherpesvirus; e a febre catarral maligna, nos bovinos, 

causada por um gamaherpesvirus. Estas doenças foram escolhidas devido a dois fatores: 1) 

os hospedeiros que infetam são filogenicamente próximos dos cetáceos, pertencendo à 

clade Cetartiodactyla (O’Leary, 2001; Spaulding, O’Leary, & Gatesy, 2009). Considerando 

que os herpesvirus apresentam um padrão co-evolutivo com os seus hospedeiros, poderão 

existir características idênticas entre os herpesvirus que infetam os cetáceos, os bovinos e 

os suínos, pois, possivelmente, terão evoluído a partir de um herpesvirus ancestral que 

infetava o ancestral comum dos seus hospedeiros atuais; 2) são dois casos particulares 

dentro dos alfa e gamaherpesvirus: a doença de Aujeszky, porque é causada por um 

alfaherpesvirus que infecta um largo especto de hospedeiros, como cães, gatos, roedores, 

cavalos, bovinos, cabras, ovelhas, além dos suínos, que são o hospedeiro natural, sendo 

uma exceção à maioria dos alfaherpesvirus, que são espécie-específicos; e a febre catarral 

maligna, porque é causada por uma infeção de um hospedeiro heterólogo (os bovinos) por 

um vírus que, nos hospedeiros naturais (cabras e gnus) não causa doença aparente, mas 

que nos bovinos, geralmente, é fatal (MacLachlan & Dubovi, 2011a). Não é descrita em 

pormenor nenhuma doença causada por um betaherpesvirus visto que nos cetáceos não 

existem vírus desta subfamília reportados e porque a informação é escassa sobre 

betaherpesvirus em animais. 

 

2.5.3.1 - Doença de Aujeszky (SuHV-1) 

A doença de Aujeszky, também conhecida por pseudorraiva, é causada pelo vírus Suid 

herpesvirus 1 (SuHV-1), um alfaherpesvirus do género Varicellovirus. Os suínos são o 

hospedeiro natural, onde a infeção causa encefalite em leitões com menos de 2 semanas de 

idade, que geralmente é fatal, chegando a causar 100% de mortalidade. O período de 

incubação é curto, cerca de 30 horas. Os leitões apresentam hipertermia e sintomas 

neurológicos, nomeadamente, tremores, descoordenação, ataxia, nistagmo e opistótono. 

Também podem apresentar convulsões epileptiformes e salivação excessiva. A morte 

ocorre dentro de 4 a 8 dias após a infeção inicial. Nos animais com mais de 2 meses, a 

infeção apresenta-se sob a forma respiratória, causando hipertermia, anorexia e sinais 

respiratórios moderados a graves, passando por dispneia, rinite com espirros e corrimento 

nasal, que podem evoluir para pneumonia. As infeções bacterianas secundárias podem 

ocorrer e levar a mortalidades perto dos 100%. Quando não existem infeções secundárias 

ou são moderadas, a mortalidade é baixa, até 2%. Nos adultos, geralmente ocorrem sinais 

respiratórios pouco graves. Porém, nas porcas gestantes pode causar aborto. Os suínos são 

os únicos animais infetados que podem sobreviver à infeção inicial, sendo os hospedeiros 

reservatório do vírus. Após a infeção, nos suínos que sobrevivem, a infeção torna-se latente 

geralmente no gânglio trigeminal, sendo reativada em períodos de stress, como no 
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transporte, parto ou ambientes sobrelotados. Para além dos suínos, o vírus infeta vários 

maníferos: cães, gatos, bovinos, pequenos ruminantes, coelhos, raposas, roedores, entre 

outros. Pensa-se que os humanos são refratários à infeção, estando reportadas escassas 

infeções em humanos e baseadas em seroconversão, não em isolamento viral, não se 

considerando o vírus como zoonótico. Até à sua morte, estes hospedeiros podem 

disseminar o vírus. A infeção é fatal, causando prurido intenso, que faz o animal coçar 

compulsivamente certas partes do corpo, até ao ponto de causar feridas com elevada 

destruição tecidular. Ocorre ainda sintomatologia nervosa, como andar em círculos, 

comportamentos anormais e paralisia, justificando a designação de pseudorraiva. As 

principais lesões causadas são meningoencefalite não-supurativa e necrose focal e 

hemorragias em vários órgãos: adrenais, pulmões, fígado e baço. Nos leitões e fetos 

abortados, ponteados brancos no fígado são patognomónicos desta infeção. As inclusões 

intranucleares são encontradas em vários tecidos. O vírus é propagado através de contacto 

direto com saliva ou corrimento nasal de animais infetados ou por inalação de aerossóis 

contendo o vírus. Existem várias vacinas disponíveis no mercado, algumas delas deletadas, 

permitindo distinguir os animais infetados dos vacinados. A vacinação não impede a infeção, 

mas reduz grandemente os sintomas e gravidade da doença, diminuindo ou impedindo a 

excreção viral (Dee, 2014; Jestin & Le Potier, 2012; MacLachlan & Dubovi, 2011a). 

A doença foi erradicada de vários países, estando atualmente a decorrer um plano de 

controlo e erradicação, em Portugal (PCEDA - Decreto-Lei n.º 85/2012). 

 

2.5.3.2 – Febre Catarral Maligna (OvHV-2 e AlHV-1) 

A febre catarral maligna é uma doença linfoproliferativa grave, generalizada e quase sempre 

fatal, que infeta várias espécies da ordem Artiodactyla, nomeadamente bovinos. Afeta 

principalmente os tecidos linfoides e as mucosas do sistema respiratório e digestivo. É 

causada por vários gamaherpesvirus do género Macavirus, sendo os mais importantes o 

Ovine herpesvirus 2 (OvHV-2) e Alcelaphine herpesvirus 1 (AlHV-1). O OvHV-2 tem como 

hospedeiros naturais os caprinos, onde a infeção é subclínica ou assintomática e que são 

reservatório do vírus, causando doença em todo o mundo. O AlHV-1 tem como hospedeiros 

os gnus, igualmente presente sob forma subclínica ou assintomática, que são reservatório 

do vírus, e causa doença essencialmente em África e em vários ruminantes em coleções 

zoológicas, que co-habitem com gnus. O genoma de ambos os vírus encontra-se 

sequenciado na totalidade, revelando elevada identidade. Todavia, apenas o AlHV-1 foi 

isolado com sucesso. Ambos os vírus foram transmitidos experimentalmente para coelhos e 

hámsteres, que desenvolveram lesões características da doença. O OvHV-2 foi também 

transmitido a suínos, confirmando alguns relatos de suínos afetados pela doença. O vírus 

não é excretado pelos animais onde causa a doença, que são hospedeiros fundo-de-saco, 

sendo exclusivamente excretado pelas espécies reservatório. O período de incubação varia 
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entre 3-4 semanas. A doença pode apresentar várias manifestações clínicas, desde uma 

forma aguda, que resulta numa morte rápida dos animais, sem manifestação de sinais 

clínicos facilmente identificáveis, até uma forma mais exuberante, causando febres de 40-

42ºC, opacidade bilateral da córnea que pode evoluir para cegueira, corrimento nasal e 

ocular seroso que evolui para mucopurulento profuso e necrose do focinho e do epitélio 

bucal. Pode ocorrer sintomatologia nervosa, isoladamente ou em paralelo com outros sinais 

clínicos, como hiperestesia, descoordenação, nistagmo e head pressing. As alterações 

patológicas resultantes da infeção são generalizadas. O sistema digestivo pode apresentar 

erosões e hemorragias, levando à presença de conteúdo intestinal hemorrágico. Ocorre 

linfoadenopatia generalizada, com aumento dos linfonodos que se apresentam edematosos 

e hemorrágicos. O sistema respiratório pode apresentar erosões, acumulações catarrais e 

presença de membranas diftéricas. Histologicamente, verificam-se hiperplasia e necrose dos 

órgãos linfoides e acumulação de linfócitos (linfoblastos) em órgãos não-linfoides. Pode 

ocorrer meningoencefalite não supurativa. A acumulação de linfócitos no rim pode ser 

elevada e levar à presença de lesões focais brancas em relevo, com 1-5 mm cada. Em 

bovinos, a doença ocorre esporadicamente e costuma afetar apenas alguns animais do 

grupo, não costumando ocorrendo disseminação da mesma. Os animais afetados morrem 

passados 2 a 7 dias após o início dos sinais clínicos, podendo existir alguns que sobrevivam 

durante mais tempo. O maneio da doença passa exclusivamente pelo isolamento das 

espécies suscetíveis das espécies reservatório porque não existem vacinas disponíveis 

atualmente (MacLachlan & Dubovi, 2011a; Russel, 2013). 

 

2.5.4 – Herpesvirus em mamíferos marinhos 

Como para a maioria dos animais selvagens, o estudo dos vírus que afetam mamíferos 

marinhos apenas surge após episódios de elevada mortalidade nestas espécies, que 

despertam a atenção do público, e de forma a determinar o agente etiológico destes casos. 

A maioria da investigação nesta área incide, essencialmente, sobre os vírus de elevada 

patogenicidade. Os herpesvirus, causando sobretudo infeções subclínicas ou em animais 

imunodeprimidos, podendo co-existir pacificamente com o hospedeiro em condições 

normais, são consequentemente menos estudados e apenas o são quando causam doença 

aparente e grave nestes animais. Existe, deste modo, ainda muito por descobrir sobre os 

herpesvirus, nos mamíferos marinhos. 

 Foi a partir de um episódio de mortalidade elevada em crias de focas-comuns num centro 

de reabilitação, em 1985, que o primeiro herpesvirus em mamíferos marinhos foi reportado. 

Os animais apresentavam depressão e sinais de pneumonia. Cerca de metade dos animais 

que apresentavam sintomas morreram. Os achados histológicos foram pneumonia aguda e 

hepatite focal. A deteção deste herpesvirus foi feita por isolamento viral, caracterização 

antigénica com outros alfaherpesvirus e visualização dos viriões em microscopia eletrónica 
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de transmissão (MET). O vírus descoberto foi nomeado Phocid herpervirus 1 (Osterhaus, 

Spijkers, Groen, Teppema, & van Steenis, 1985). 

Actualmente, estão descritos dois herpesvirus em pinípedes: Phocid herpesvirus 1 (PhHV-

1), um alfaherpesvirus (Osterhaus et al., 1985) e Phocid herpesvirus 2 (PhHV-2), um 

gamaherpesvirus (Harder et al., 1996); afetando focas-comuns, focas-cinzentas, focas-

monge-do-Havaí, elefantes-marinhos, lobos-marinhos e leões-marinhos (Kennedy-Stoskopf, 

2001; Melero et al., 2014; Stoskopf, 2012). Ambos os vírus são reconhecidos pelo ICTV 

como espécies virais (Davison et al., 2013; ICTV, 2014). Está descrito outro vírus, Otarine 

herpesvirus 1, associado a carcinoma urogenital em leões-marinhos da Califórnia (King et 

al., 2002), mas não foi ainda reconhecido como uma espécie viral distinta. 

O PhHV-1 está associado a doença respiratória. O período de incubação dura entre 10 e 14 

dias. Os animais jovens infetados pelo PhHV-1 apresentam corrimento nasal, inflamação da 

mucosa oral, febre de 40-42ºC, vómito e diarreia, tosse, pneumonia, linfopenia, anorexia e 

letargia, podendo ocorrer convulsões. A morte ocorre em 1-6 dias. A taxa de mortalidade 

ronda os 50%, podendo subir para 100% em locais sobrepopulados. O uso de aciclovir oral 

parece reduzir os sintomas da doença. A doença costuma ser mais ligeira em animais 

adultos. Nos animais jovens, as principais lesões encontradas são necrose do córtex das 

adrenais, fígado, cérebro, criptas do intestino e tonsilas. Podem ser encontrados corpos de 

inclusão intranucleares nos focos de necrose do fígado e adrenais. O PhHV-1 pode causar 

elevada mortalidade, sendo por isso um agente que pode ter uma elevada importância na 

saúde das populações de pinípedes. Uma vacina recombinante está a ser desenvolvida e 

pode revelar-se útil na redução da gravidade dos surtos da doença. O PhHV-2 foi isolado de 

lesões cutâneas e animais com sintomatologia respiratória, no entanto, a sua relação 

etiológica com alguma doença permanece por confirmar (Kennedy-Stoskopf, 2001; Kuiken & 

Neves, 2012; Stoskopf, 2012). 

Considera-se que nenhum destes vírus seja zoonótico, apesar do PhHV-2 se multiplicar em 

linhagens celulares humanas e infetar experimentalmente outros animais, como ratos e 

macacos, ocorrendo manifestação clínica da doença. O potencial zoonótico do PhHV-2 

deve, por isso, ser tomado em conta (Tischer & Osterrieder, 2010). 
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2.5.4.1 – Herpesvirus em cetáceos 

As infeções por herpesvirus em cetáceos têm vindo a ser descritas desde há quase três 

décadas e estão associadas a infeções localizadas na pele ou infeções sistémicas (Benson, 

2005). 

O primeiro relato de herpesvirus em cetáceos surge em 1988, mais precisamente, um relato 

de dermatite viral associada a partículas virais típicas de herpesvirus2, numa baleia-branca 

arrojada no Canadá (Martineau et al., 1988). Em 1989, Barr, Dunn, Daniel, & Banford (1989) 

descrevem a presença de partículas virais típicas de herpesvirus, também em lesões de 

dermatite focal, numa baleia-branca em cativeiro após captura. Duas lesões circulares foram 

detetadas e aumentaram de tamanho ao longo dos 8 meses, atingindo um diâmetro de 20 a 

30 cm. As lesões possuíam um ligeiro relevo nas bordas e uma depressão central pálida. 

Foram colhidas amostras das lesões para histologia. A epiderme apresentava um infiltrado 

moderado de células mononucleares. As bordas das lesões apresentavam edema 

intracelular. Foram encontrados focos de necrose, com células de núcleo picnótico e 

cariorréxis. Muitas das células epiteliais apresentavam corpos de inclusão intranucleares 

característicos da infeção por herpesvirus. Ao MET foram observadas cápsides e 

nucleocápsides intranucleares e viriões com invólucro no citoplasma (Figura 10), medindo 

entre 140 e 160 nm, considerados típicos dos herpesvirus. As lesões perduraram 8 meses, 

tendo depois regredido espontaneamente, levando os autores a concluir que o vírus seria 

pouco patogénico. 

Estudos realizados num bôto fêmea arrojado na Suécia detetaram a presença de partículas 

virais típicas de herpesvirus no cérebro, por MET, associadas a corpos de inclusão 

intranucleares típicos dos herpesvirus presentes nos cortes histológicos. Estes corpos de 

inclusão ocupavam quase todo o núcleo, levando à marginalização da cromatina nuclear. Os 

neurónios necróticos tinham núcleos picnóticos e em cariorréxis. Nos pulmões observou-se 

fibrose multifocal e infiltrados de células linfoides, no parênquima. Os linfonodos brônquicos 

apresentavam hiperplasia linfoide e estavam edematosos. À necrópsia prévia, encontraram-

se lesões focais brancas, em relevo ou planas, na pele e os pulmões apresentavam áreas 

de consolidação. A presença de herpesvirus foi confirmada por imunohistoquímica, usando 

soro anti-HSV-1 e anti-SuHV-1, nos cortes histológicos de cérebro. Os autores 

determinaram a causa da morte como encefalite viral por herpesvirus, tornando-se assim no 

primeiro relato de uma infeção fatal por herpesvirus em cetáceos (Kennedy, Lindstedt, 

McAliskey, McConnell, & McCullough, 1992). 

Em 1994, Van Bressem, Van Waerebeek, Garcia-Godos, Dekegel, & Pastoret (1994) 

documentam, em golfinhos-cinzentos (Lagenorhynchus obscurus), capturados durante as 

artes das pescas, lesões cutâneas associadas a partículas virais típicas de herpesvirus.  

                                                
2 Tradução livre do inglês, “herpes-like particles”. 
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As lesões eram caraterizadas por um ponteado negro e encontradas na zona do bico, ou 

espalhadas por todo o corpo. Ao MET, foram observadas cápsides, entre 90 e 100nm de 

diâmetro, no núcleo e viriões com envelope, medindo entre 150 e 250nm, no citoplasma e 

no espaço extracelular. Os núcleos das células afetadas apresentavam marginalização da 

heterocromatina. Também neste artigo, se concluiu que o vírus presente tinha de ser 

apenas ligeiramente patogénico, pois os animais encontravam-se de boa saúde. Os autores 

deduziram que os animais pertenciam ao mesmo grupo, pois foram capturados em conjunto, 

sugerindo que o vírus seria endémico no grupo ao qual pertenciam. 

Van Bressem et al. (1999), num artigo de revisão sobre as infeções virais descritas nos 

cetáceos e o seu potencial impacto na dinâmica das populações selvagens, referem como 

vírus com maior potencial os morbilivirus, papilomavirus e poxvirus. Apesar de descreverem 

a infeção fatal por encefalite atribuída a um herpesvirus, reportada por Kennedy et al. 

(1992), não descrevem os herpesvirus como vírus de especial atenção. Isto viria a ser posto 

em causa, com o aparecimento de mais infeções fatais por herpesvirus, nos anos 

subsequentes, que mais à frente se reportam. 

Em 2001 surge a primeira deteção molecular de herpesvirus em cetáceos, num artigo que 

documenta a descoberta de dois novos alfaherpesvirus associados a uma infeção 

disseminada fatal em golfinhos-roazes arrojados na costa Atlântica dos EUA. 

Histologicamente, um dos golfinhos apresentava necrose extensa dos linfócitos do timo e 

cariorréxis. Perto das zonas de necrose encontravam-se linfócitos de núcleo aumentado e 

contendo corpos de inclusão. No baço e alguns linfonodos existia necrose dos linfócitos. 

Também no baço e linfonodos, células degeneradas de núcleo oval e ocasionalmente 

distorcido, apresentavam estes corpos de inclusão. Nos pulmões, encontrou-se pneumonia 

intersticial difusa. Nos linfonodos do sistema digestivo e respiratório, havia depleção linfoide. 

As lesões em ambos os golfinhos consistiam essencialmente em lesões necróticas e corpos 

de inclusão intranuclear em diversos órgãos, como o coração, fígado, rins e útero. Devido às 

semelhanças entre os sinais clínicos das infeções por morbilivirus e herpesvirus, os autores 

testaram as amostras para morbilivirus por rt-PCR, que deram negativo, aumentando a 

confiança de que a morte se deveu à infeção por herpesvirus. Ao MET, visualizaram-se 

cápsides intranucleares (90-110 nm) e viriões com invólucro no citoplasma (≈140 nm). A 

heterocromatina estava desviada para a periferia do núcleo. Para a deteção do DNA viral, 

foram efetuados PCR’s direcionados para os genes da DPOL (VanDevanter et al., 1996) e 

da terminase, tendo sido obtidos fragmentos de 180 e 189 bp, no caso da DPOL. Após 

análise filogenética, ambos os vírus agruparam com os alfaherpesvirus. Não havendo mais 

sequências de herpesvirus de cetáceos, contra as quais comparar as suas, os autores 

propuseram três cenários possíveis para estas mortes: infeção por um herpesvirus de outro 

animal marinho, resultando numa infeção atípica, infeção por um herpesvirus desta espécie 

mas com o qual os animais nunca tinham contactado, ou  reativação de uma infeção latente 
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devido a uma baixa na imunidade dos animais (Blanchard et al., 2001). A partir de então, a 

pesquisa de herpesvirus em cetáceos passou a ser realizada maioritariamente por PCR. 

A primeira tese de mestrado sobre herpesvirus em cetáceos foi realizada na Universidade 

da Florida por Benson (2005). Usando o sistema de deteção de panherpesvirus 

(VanDevanter et al., 1996), que consiste num nested PCR, utilizando 3 primers degenerados 

no primeiro PCR e dois primers degenerados no segundo PCR, com substituição das bases 

das posições degeneradas por inosinas (Ehlers et al., 1999), Benson (2005) detetou novas 

sequências de alfaherpesvirus associados a lesões localizadas na pele ou generalizadas e 

os primeiros gamaherpesvirus em cetáceos, associados a lesões localizadas orais e 

genitais, ao rastrear 118 amostras de 12 espécies de cetáceos diferentes, arrojados na 

Florida, Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Texas e Alasca. Para além de produtos de 

amplificação de 220-240 bp, a autora conseguiu obter fragmentos maiores, de 730 bp, 

usando diferentes combinações dos primers descritos. Os amplicons dos alfaherpesvirus 

foram obtidos de duas lesões cutâneas de golfinhos-roazes (Figura 13). Os amplicons dos 

gamaherpesvirus foram obtidos a partir de lesões penianas de três golfinhos-roazes e uma 

baleia-de-bico de Brainville (Mesoplodon densirostris) (Figura 14) e de duas lesões vaginais 

de golfinho-roaz e cachalote-anão (Kogia sima). As lesões histopatologicas encontradas 

foram semelhantes às já referidas em lesões cutâneas associadas a herpesvirus em 

cetáceos. Um dos golfinhos-roazes, para além da lesão peniana, tinha uma lesão oral que 

se revelou positiva e, após comparação das sequências, ambas as lesões foram associadas 

ao mesmo vírus. Quando disponíveis, outros órgãos dos animais positivos foram testados 

para a presença de herpesvirus, para verificar a possibilidade de infeção sistémica, mas os 

resultados foram negativos, descartando-se esta hipótese. Um dos alfaherpesvirus 

descoberto era muito semelhante a um dos reportados por Blanchard et al (2001), sugerindo 

que o mesmo vírus possa ter infectado ambos os animais. A elevada identidade entre as 

duas sequências, assim como a maior identidade das sequências descobertas entre si do 

que a identidade em relação a outros herpesvirus de animais marinhos, permitiram concluir 

que os herpesvirus responsáveis por infeções em cetáceos não provinham de outros 

animais, mas que, provavelmente, tinham co-evoluído com eles. 

 

 

  

Figura 14 – Lesão peniana da baleia-de-bico 
de Brainville. Retirado de Benson (2005). 

 

Figura 13 –  Lesão cutânea no bico de um 
golfinho-roaz. Retirado de Benson (2005). 
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As descobertas foram posteriormente aprofundadas e publicadas em dois artigos científicos 

(Manire et al., 2006; Saliki et al., 2006).  

Foram ainda reportados estes resultados noutro artigo, que consolidava e continuava o 

trabalho reportado nos anteriores e que incluía novos herpesvirus detetados num golfinho-

de-Risso (Grampus griseus) e em golfinhos-roazes que morreram um zoo da Alemanha, 

para os quais se obtiveram sequências de 490 bp. Dentro dos alfaherpesvirus reportados, a 

identidade verificada entre as sequências (57%-100%), levou os autores a teorizar a 

existência de vários alfaherpesvirus distintos em circulação, específicos dos cetáceos. Neste 

artigo, a elevada identidade (96,9% a nível aminoacídico) entre a sequência de Blanchard et 

al. (2001) e uma das sequências obtidas de uma lesão cutânea foi usada para concluir que 

dois alfaherpesvirus semelhantes ou idênticos, podiam causar tanto infeções sistémicas 

fatais como lesões cutâneas que não comprometem a vida do animal (Smolarek et al., 

2006). 

No Atlântico Este, em 2008, foi reportado um caso de um golfinho-roaz, arrojado nas 

Canárias em 2001, edemaciado e que apresentava encefalite não-supurativa moderada e 

pneumonia verminosa. O animal foi testado por rt-PCR para morbilivirus e por PCR para 

herpesvirus (VanDevanter et al., 1996), dando negativo para o primeiro e positivo para 

herpesvirus no pulmão e cérebro. Obtiveram-se sequências nucleotídicas de 250 bp, 

revelando uma identidade de 98% com o HSV-1. Por este motivo, os autores concluíram 

que esta infeção por herpesvirus poderia ter tido origem em herpesvirus humanos, talvez 

resultado do aumento de descargas de esgotos contendo microrganismos patogénicos para 

os animais marinhos e alertaram para o risco potencial desta situação nas populações de 

cetáceos (Esperón & Fernández, 2008).  

Van Elk, Jong, Osterhaus, & Kuiken (2009) detetaram um novo gamaherpesvirus associado 

a lesões genitais benignas e, possivelmente, transmitido por contato sexual em golfinhos-

roazes, que conseguem cultivar, pela primeira vez com sucesso, em linhas celulares 

primárias de rim de bôto. Os autores desenvolveram ainda um teste ELISA, para determinar 

a prevalência serológica deste gamaherpesvirus na população de estudo (36 golfinhos-

roazes, 21 adultos e 15 juvenis), tendo detetado a presença de anticorpos em 47% nos 

juvenis e 95% nos adultos. Como estes animais se encontravam em cativeiro, logo num 

espaço confinado, a disseminação viral neste ambiente seria certamente elevada, 

contribuindo assim para a alta taxa de animais positivos a anticorpos para herpesvirus 

detetada. Os autores avaliaram ainda a possibilidade deste vírus causar aborto e 

mortalidade perinatal ou neoplasia urogenital, como descrito noutros animais, mas não 

encontraram evidências disso. 

Passado um ano, em 2010, é reportada a deteção de herpesvirus em 5 golfinhos-riscados 

arrojados durante o surto de morbilivirus (CeMV) na costa Espanhola do Mediterrâneo em 

2007. Não foram encontradas lesões típicas de herpesvirus, sugerindo que a co-infeção com 
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herpesvirus não contribuiu para a mortalidade. Todos os animais usados no estudo foram 

positivos a CeMV. Uma razão apresentada para a inaparente contribuição da infeção por 

herpesvirus para a mortalidade destes animais é a imunossupressão causada pela infeção 

por CeMV, que poderá ter causado a reativação de uma infeção latente de herpesvirus ou 

aumentado a probabilidade de serem infetados pelo vírus. Mas isto não explicaria, por si, a 

ausência de sintomas, pelo que os autores sugerem que a infeção por CeMV poderá ter sido 

tão intensa que não permitiu o desenvolvimento de sintomas causados por infeções 

secundárias. Em três dos animais positivos, foram detetadas duas sequências de 

herpesvirus diferentes, em simultâneo. Em dois deles, ambas as sequências eram de 

alfaherpesvirus; no outro, uma sequência era de um alfaherpesvirus e outra de um 

gamaherpesvirus (Bellière et al., 2010). Este resultado vai ao encontro do referido por 

Benson et al. (2006), de que existem herpesvirus distintos em circulação, e demonstra que o 

mesmo animal pode ser infetado por mais do que um herpesvirus simultaneamente, como 

acontece noutros animais. 

Também em Espanha e novamente nas Canárias, foi reportada uma infeção sistémica grave 

por um alfaherpesvirus, numa baleia-de-bico de Cuvier (Ziphius cavirostris). Amostras de 

pulmão e baço foram positivas por PCR. O vírus apresentava um tropismo para tecidos 

linfoides, infetando maioritariamente monócitos, explicando a necrose observada nos 

linfonodos e baço (Arbelo et al., 2010). 

Maness et al. (2011), juntando as novas 5 sequências por eles obtidas em mamíferos 

marinhos, 2 delas em cetáceos (1 golfinho-roaz e 1 orca (Orcinus orca)), com as sequências 

reportadas até à data, realizam uma análise filogenética dos herpesvirus que infetam os 

mamíferos marinhos, confirmando que todos eles pertencem aos alfaherpesvirus ou aos 

gamaherpesvirus. Os alfaherpesvirus dos cetáceos agruparam com vírus do género 

Varicellovirus ou num ramo distinto, sem género reconhecido. Os gamaherpesvirus 

agruparam também num ramo à parte, não agrupando com vírus de nenhum género 

reconhecido. 

Outro artigo é entretanto publicado, referindo mais uma co-infeção de CeMV e herpesvirus, 

num golfinho-riscado arrojado durante o surto de CeMV de 2007, desta vez com lesões 

características de infeção por herpesvirus (Soto et al., 2012). Este vírus também tinha 

tropismo para tecidos linfoides. Assim como descrito por Blanchard et al. (2001) e Arbelo et 

al. (2010), também este animal apresentava depleção linfoide e lesões graves generalizadas 

em vários órgãos. Estes achados sugerem que alguns alfaherpesvirus nos cetáceos têm 

tropismo para células e tecidos linfoides, uma característica normalmente associada aos 

gamaherpesvirus noutros animais (Soto et al., 2012). 

Está também reportado um caso de nefrite intersticial associada a um alfaherpesvirus, numa 

baleia-de-bico de Blainville, arrojada nas Canárias. Na necrópsia não foram detetadas 

alterações no rim, mas após análise histológica detetou-se glomerulonefrite membranosa, 
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nefrite linfoplasmocítica intersticial multifocal e nefrite tubulointersticial necrosante multifical, 

tendo sido observados corpos de inclusão intranucleares. A presença de herpesvirus foi 

detetada apenas no rim. Os autores sugerem que a infeção por herpesvirus seja tida em 

conta como diagnóstico diferencial de nefrite intersticial em cetáceos (Arbelo et al., 2012). 

No ano passado, foi publicado um artigo onde se testaram 11 golfinhos arrojados na 

Sardenha e Itália entre 2010 e 2012, para a presença de herpesvirus. Apenas um golfinho-

roaz foi positivo, tendo sido obtido um produto de 415 bp a partir de uma amostra da 

mucosa genital, que, após análise filogenética, levou à classificação da sequência 

nucleotídica como gamaherpesvirus. O animal foi também testado para CeMV, tendo-se 

revelado negativo. À necrópsia o animal apresentava os pulmões congestionados e 

evidências de meningite; no entanto, estes órgãos não foram positivos para herpesvirus, 

ficando por estabelecer a possível contribuição da infeção por gamaherpesvirus 

(aparentemente circunscrita à mucosa genital) para a patologia apresentada e para a morte 

do animal (Lecis et al., 2014). 

Também em 2014, ao estudarem possíveis agentes etiológicos de encefalite não-supurativa 

em cetáceos arrojados nas Canárias, Sierra et al. (2014) detetaram a presença de 

alfaherpesvirus em 3 golfinhos-riscados. Um deles estava co-infetado com CeMV, tendo 

sido positivo para herpesvirus no cérebro, não apresentando, contudo, lesões características 

do vírus. No segundo, a presença de herpesvirus foi detetada numa lesão cutânea e no 

terceiro foram obtidas sequências de dois herpesvirus distintos, uma no cérebro e outra 

numa lesão cutânea, indo ao encontro das co-infeções por herpesvirus distintos reportadas 

anteriormente. Além disso, neste golfinho-riscado, foram encontradas lesões características 

de infeção por herpesvirus no cérebro, nomeadamente, corpos de inclusão intranuclear nos 

tecidos afetados, confirmando que os herpesvirus podem causar infeções fatais em 

cetáceos, nomeadamente, encefalite, como anteriormente descrito (Blanchard et al., 2001; 

Kennedy et al., 1992). Ao compararem a identidade das sequências obtidas com as 

anteriormente reportadas, os autores detetaram uma identidade de 99% entre uma das suas 

sequências e uma reportada no Mediterrâneo, sugerindo que possa existir transferência de 

vírus entre os cetáceos do Mediterrâneo e do Atlântico Norte (Sierra et al., 2014). 

A descoberta de infeções fatais causadas por herpesvirus em cetáceos, em conjunto com as 

co-infeções por CeMV e herpesvirus, evidenciam o potencial de risco, só recentemente 

reconhecido, dos herpesvirus na saúde das populações selvagens de cetáceos e salientam 

a necessidade de serem alvo de um estudo mais aprofundado. 
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2.6 – Objetivos 

Através da realização deste trabalho, pretende-se determinar a prevalência da infeção por 

herpesvirus em cetáceos arrojados na costa Portuguesa. Pretende-se, em segundo plano, 

determinar a prevalência desta infeção num grupo de golfinhos-riscados provenientes de 

arrojamentos ocorridos na costa da Galiza.  

A determinação da infeção foi efetuada através da deteção de sequências virais de 

herpesvirus nas amostras disponíveis; com a sua análise filogenética pretende-se averiguar 

a diversidade genética destes vírus em cetáceos selvagens. A partir da deteção de 

sequências virais em diferentes órgãos, nos cetáceos que se revelarem positivos a 

herpesvirus e através da consulta das respetivas fichas de necrópsia, pretende-se avaliar o 

padrão de disseminação orgânico da infeção e possíveis lesões causadas pelo vírus, de 

forma a contribuir para o conhecimento acerca da patogenia dos herpesvirus em cetáceos. 

O conhecimento obtido, desta forma, contribuirá para a avaliação do estado sanitário das 

populações de cetáceos selvagens nas águas Portuguesas e, consequentemente, do estado 

de conservação dos  habitats marinhos. 
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3 – Material e métodos 

 

3.1 – Amostras 

As amostras de tecidos de cetáceos arrojados na costa Portuguesa (92 indivíduos), 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, foram recolhidas durante as necrópsias 

realizadas pelos membros do CRAM-Q. As amostras de tecidos dos golfinhos-riscados 

arrojados na costa da Galiza (33 indivíduos) foram obtidas pela Coordinadora para o Estudio 

de Mamiferos Mariños. 

As amostras dos vários órgãos recolhidos foram guardadas a -20ºC no Banco de Tecidos de 

Animais Marinhos, no CRAM-Q, tendo sido enviadas, em RNAlater (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA), em tubos de 2mL, para a FMV-ULisboa, para extração de ácidos 

nucleicos e deteção viral. 

A classificação de cada cetáceo arrojado na costa Portuguesa e respetivas amostras 

consistiu em duas letras, correspondendo às iniciais da espécie, um número de identificação 

sequencial, com dois ou três dígitos, seguido do ano em que o arrojamento aconteceu (ex.: 

Delphinus delphis nº 125 de 2011: DD 125/11). Para os golfinhos-riscados arrojados na 

costa da Galiza, a identificação não continha o ano (ex.: SC 4). 

Foram testados 125 animais de 6 espécies diferentes, nomeadamente, golfinhos-comuns, 

n=61 (DD – Delphinus delphis); golfinhos-riscados, n=45 (SC – Stenella coeruleoalba), dos 

quais 12 arrojaram em Portugal e 33 na Galiza; bôtos, n=16 (PP – Phocoena phocoena); 

golfinho-roaz, n=1 (TT – Tursiops truncatus); baleia-piloto de barbatanas longas, n=1 (GM – 

Globicephala melas); e cachalote-pigmeu, n=1 (KB – Kogia breviceps) (Gráfico 2).  

Gráfico 2 – Frequências absolutas e relativas dos cetáceos testados para a presença de herpesvirus por espécie. 
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As fichas de necrópsia dos cetáceos testados foram consultadas de maneira a obter 

informação relevante sobre os animais e os motivos pelos quais arrojaram, nomeadamente, 

data e local do arrojamento, sexo do animal (Macho; Fêmea), estado de conservação do 

corpo do animal, discriminado em 5 estadios de decomposição, de acordo com Geraci & 

Lounsbury (1993) (1-vivo; 2-fresco; 3-decomposição moderada; 4-decomposição avançada; 

5-restos) e subdivididos em estadios intermédios (2+, 3-, 3+, 4-) (vide Tabela 6), estado 

nutricional do animal (bom aspeto; moderado; magro; esquelético), indícios de interação 

humana (Sim; Não) e se a interação humana foi a causa da morte do animal (Improvável; 

Provável; Certeza absoluta), causa da morte (Captura acidental, outra) e ainda informações 

relativas a alterações patológicas detetadas na necrópsia. Para 5 dos cetáceos da costa 

Portuguesa testados e para a totalidade dos 33 golfinhos-riscados da Galiza, não foi 

possível obter a respetiva ficha de necrópsia, tendo sido usada a classificação SFN (sem 

ficha de necrópsia). Por este motivo, as frequências apresentadas referem-se apenas aos 

animais da costa Portuguesa, salvo indicação em contrário. 

Sempre que alguma informação não foi determinada/determinável ou não foi possível obtê-

la através da ficha de necrópsia, a classificação ND (não descrito/não determinado) foi 

usada. 

 

3.2 – Deteção de herpesvirus 

A deteção de herpesvirus nas amostras foi efetuada pela amplificação parcial do gene da 

DPOL viral. Para tal, foi usado um teste para pesquisa de panherpesvirus, baseado no 

sistema de nested PCR com primers degenerados, previamente descrito por VanDevanter et 

al. (1996). 

 

3.2.1 – Extração de DNA total 

3.2.1.1 – Criação do pool de órgãos 

As amostras dos cetáceos testados foram processadas em dois períodos temporais 

distintos, por dois operadores diferentes. O primeiro grupo de amostras, correspondendo 

aos cetáceos de 2011 e 2012, foi processado pela Dra. Carolina Bento, anteriormente à 

realização deste trabalho. O segundo grupo de amostras, correspondendo aos cetáceos de 

2013 e 2014, foi processado pelo autor.  

A extração de DNA total foi efetuado a partir dum pool de tecidos por cada animal, 

constituído, sempre que possível, por: rim, fígado, pulmão, linfonodo pulmonar, cérebro e, 

sempre que presentes, lesões genitais; num total de ≈25µg. Nos animais nos quais só 

existiam amostras de pulmão, o DNA total foi diretamente extraído a partir do órgão 

disponível. 
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3.2.1.2 – Extração do DNA 

A extração de DNA total, a partir dos 25µg de tecidos de cada animal, foi efetuada 

recorrendo ao kit comercial DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN, Duesseldorf, Alemanha), 

de acordo com as instruções do fabricante. Em tubos de 2mL, foram colocados os 25µg de 

tecidos, 180µL de tampão de lise (ATL), uma enzima proteolítica (proteinase K) e uma 

esfera (bead) metálica. Seguidamente as amostras foram homogenizadas e lisadas 

mecanicamente no Tissualyzer II (QIAGEN, Duesseldorf, Alemanha), durante 15 segundos, 

a 15Hz. Foram depois incubadas a 56ºC, durante uma hora e meia a 2 horas, para digestão 

enzimática, até se obter um fluido homogéneo. Adicionou-se, então à temperatura ambiente, 

200µL de tampão desnaturante AL e 200µL de etanol a 100%, de modo a precipitar o DNA. 

As misturas foram transferidas para colunas de sílica e o DNA adsorvido às mesmas após 

centrifugação. Para finalizar, lavou-se com tampão AW1, seguido de AW2, e o DNA foi 

eluído em 200µL de tampão AE. 

A concentração de DNA das amostras foi determinada por espectrofotometria no Nanodrop 

2000C (Thermo Scientific, Whaltam, MA, EUA) e expressa em ng/µL (vide anexo 2). 

As amostras de DNA foram conservadas a -20ºC até serem testadas para a presença de 

herpesvirus.  

 

3.2.2 – Detecção de sequências virais de herpesvirus 

Para detectar sequências virais de herpesvirus nas amostras em estudo foi usado um teste 

para detecção de panherpesvirus (VanDevanter et al., 1996), baseado num sistema de PCR 

de consenso, em formato nested, recorrendo a primers degenerados, que têm como alvo 

regiões codificantes de motivos altamente conservados de aminoácidos no domínio de 

polimerização da DPOL específica do vírus (Ehlers et al., 1999; VanDevanter et al., 1996). 

Uma vez que a DPOL é uma enzima fundamental à replicação do vírus, qualquer mutação 

na sequência codificante de DNA que resulte numa sequência de aminoácidos incompatível 

com o seu correto funcionamento, levará à incapacidade do vírus se replicar. Assim, terão 

de existir regiões com motivos de aminoácidos muito conservados e, consequentemente, 

regiões codificantes no DNA do vírus também conservadas, entre as várias espécies de 

herpesvirus, o que acontece, nomeadamente, no domínio de polimerização da DPOL viral 

(Figura 15). A amplificação desta região, utilizando primers degenerados, que consistem 

numa mistura de primers com todas as combinações nucleotídicas possíveis nas posições 

não consensuais que, teoricamente, podem codificar as sequências conservadas de 

aminoácidos da DPOL nos diferentes herpesvirus, permite a obtenção de sequências de 

herpesvirus em espécies animais onde anteriormente não estavam descritos vírus desta 

ordem, mesmo quando não há sequências disponíveis destes vírus nas bases de dados 

nucleotídicas (VanDevanter et al., 1996). 
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Os primers degenerados desenvolvidos por VanDevanter et al. (1996), têm como alvo 3 

motivos conservados numa região do gene da DPOL viral de ±800 bp. 

Nesta técnica é realizado um nested PCR, sendo realizadas duas reações de PCR 

consecutivas em que o produto resultante da primeira reação de PCR é utilizado como 

molde numa segunda reação de PCR. Os primers da segunda reação de PCR amplificam 

uma região interna à sequência amplificada pelo primeiro conjunto de primers, permitindo: 1) 

obter amplificação de sequências virais mesmo que estas se encontrem inicialmente em 

baixas concentrações na amostra, conferindo maior sensibilidade; 2) minimizar a ocorrência 

de mispriming, garantindo maior especificidade. 

Na primeira reação de PCR foi utilizado um conjunto de 2 primers forward (DFA: 5’-

GAYTTYGCNAGYYTNTAYCC-3’ e ILK: 5’-TCCTGGACAAGCAGCARNYSGCNMTNAA-3’) e 

1 primer reverse (KG1: 5’-GTCTTGCTCACCAGNTCNACNCCYTT-3’), enquanto na segunda 

reação de PCR foi utilizado um conjunto de 1 primer forward (TGV: 5’-

TGTAACTCGGTGTAYGGNTTYACNGGNGT-3’) e 1 primer reverse (IYG: 5’-

CACAGAGTCCGTRTCNCCRTADAT-3’) (Figura 15). O resultado final desta técnica é um 

fragmento de DNA entre 215-235 bp, para a maioria dos herpesvirus, e 315 bp, para os 

citomegalovirus. 

Figura 15 - Esquema da localização dos primers usados nesta técnica e as regiões de motivos de aminoácidos 

conservados, no gene da DNA polimerase do vírus. Adaptado de VanDevanter et al. (1996). 

 

 

Neste trabalho, as reações de PCR foram realizadas no volume final (Vf) de 25µL.  

A primeira reação foi efetuada com 100ng de DNA total, 12,5µL de 5 PRIME MasterMix a 

2,5x (5PRIME GmbH, Hilden, Alemanha), correspondendo a 1,25x no Vf, contendo 1,6U de 

Taq DNA polimerase, 250µM de cada dNTP e 2,0mM de Mg2+, e 400nM dos primers DFA, 

ILK e KG1. 

A segunda reação foi realizada nas mesmas condições, mas utilizando 2,5µL da primeira 

reação de PCR como template e os primers TGV e IYG, a 400 nM. 

Para cada conjunto de reações realizado foi incluído um controlo negativo e, de forma a 

validar o sistema, nas primeiras reações, um controlo positivo, utilizando DNA extraído de 

lesões de fibropapiloma de uma tartaruga-verde (Chelonia mydas), previamente descrita 

como positiva a herpesvirus (Duarte et al., 2012) e uma amostra previamente testada e 

confirmada como positiva a herpesvirus de cetáceos (DD317/11). 
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A amplificação foi efectuada num termociclador VWR DOPPIO (VWR, Radnor, PA, EUA), 

usando o seguinte ciclo de amplificação: desnaturação inicial a 94ºC durante 5min, 45 ciclos 

de amplificação (desnaturação: 94ºC/30s, annealing: 46ºC/1min, extensão: 72ºC/1min) e um 

passo de extensão final a 72ºC durante 7min, sendo mantidas a 10ºC após o fim da reação. 

Um décimo do volume da segunda reação foi visualizado na presença de 500 nM de GelRed 

(Biotium, Hayward, CA, EUA), após eletroforese horizontal num gel de agarose a 1,5%, em 

TAE; o restante volume foi conservado a 4ºC; a visualização do DNA amplificado foi 

efetuada no transiluminador ImageMaster (Pharmacia, actualmente Pfizer, New York City, 

NY, EUA), tendo sido registadas fotografias em formato digital.  

As amostras que apresentaram uma banda de ±240 bp foram consideradas positivas para a 

presença de herpesvirus (Figura 16). 

Para as amostras consideradas positivas, os produtos de amplificação foram purificados 

com o kit comercial de colunas DNA Clean & Concentrator-5 (Zymo Research, Irvine, CA, 

EUA), de acordo com o protocolo do fabricante, e eluídos em 22µL de DNA Elution Buffer; 

1µL foi corrido em eletroforese horizontal num novo gel de agarose, para verificar a pureza 

da banda, e 1µL foi quantificado para verificar se a concentração de DNA era suficiente para 

proceder à sequenciação. 

As bandas purificadas com concentração de DNA suficiente (10ng/100 bp de produto) foram 

enviadas diretamente para sequenciação pelo método de Sanger, usando os primer TGV e 

IYG, para a STABVida (Caparica, Portugal). As bandas com concentração insuficiente foram 

diluídas a 10x ou 100x e reamplificadas nas mesmas condições da segunda reação de PCR 

(TGV+IYG) e 2,5µL da diluição como template, com o seguinte ciclo de amplificação: 

desnaturação inicial a 94ºC durante 5min, 50 ou 55 ciclos de amplificação (desnaturação: 

94ºC/30s, annealing: 46ºC/30s, extensão: 72ºC/1min) e um passo de extensão final a 72ºC 

durante 7min, sendo mantidas a 10ºC após o final da reação; quando obtidas as 

concentrações de DNA necessárias, foram também enviadas para sequenciação. 

Figura 16 – Tamanhos esperados para os amplicons obtidos com os primers DFA+KG1, TGV+IYG, DFA+IYG e 

TGV+KG1 (imagem original) 
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Com o objetivo de obter amplicons de maiores dimensões, nas amostras positivas foram 

testadas as seguintes combinações de primers: DFA+KG1, DFA+IYG e TGV+KG1, usando 

como template 2,5µL do produto da primeira reação; o ciclo de amplificação utilizado foi 

igual ao usado para a reamplificação de bandas. Sempre que se observava mispriming, a 

banda de dimensão esperada (Figura 16) era cortada com uma lâmina de bisturi, sobre luz 

UV, num transiluminador, e o DNA era extraído da agarose utilizando o kit comercial 

Zymoclean Gel DNA Recovery Kit (Zymo Research, Irvine, CA, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. Após a extração, era corrido 1 µL do eluído em eletroforese 

horizontal num gel de agarose para confirmar a pureza da banda. Se se confirmasse a 

pureza da banda, era feita a quantificação e procedia-se à sequenciação ou reamplificação, 

conforme o resultado obtido. 

As sequências nucleotídicas, obtidas após sequenciação, foram comparadas com 

sequências já existentes através de uma pesquisa BLAST na base de dados do NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), para avaliar a identidade das bandas sequenciadas 

com sequências nucleotídicas de herpesvirus de cetáceos já publicadas, permitindo assim 

confirmar a sua especificidade e concluir a positividade das amostras para herpesvirus de 

cetáceos.  

Para os animais positivos, os vários órgãos foram testados separadamente usando os 

protocolos anteriormente descritos, de forma a mapear individualmente cada órgão quanto à 

presença de herpesvirus. 

 

3.3 – Análise filogenética 

As sequências nucleotídicas de ±240 bp obtidas neste trabalho e obtidas anteriormente na 

FMV (Bento, Duarte, Ferreira, Vingada, & Tavares, 2013) foram editadas no programa 

freeware Unipro UGene (Okonechnikov et al., 2012), tendo sido efetuada a excisão das 

sequências dos primers, conforme realizado por Maness et al. (2011) e Smolarek et al. 

(2006); foram, então, alinhadas recorrendo ao algoritmo de alinhamento MUSCLE (Edgar, 

2004). Foram extraídas do NCBI as sequências nucleotídicas de herpesvirus de cetáceos 

que revelaram elevada identidade com as obtidas, após pesquisa nessa base de dados 

através de uma análise BLAST, tendo sido importadas para o referido programa, onde as 

sequências de maiores dimensões foram recortadas, para incluírem a mesma região 

amplificada nas amostras. 

As sequências aminoacídicas deduzidas pelo programa Unipro UGene, a partir das 

sequências nucleotídicas obtidas em Portugal e extraídas do NCBI, foram alinhadas, no 

mesmo programa, recorrendo aos algoritmos ClustalW (Thompson, Higgins, & Gibson, 

1994) e MUSCLE; tendo sido utilizadas as definições-padrão para ambos os algoritmos.  
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Como outlier do alinhamento, foi usada uma sequência de herpesvirus de iguana (Iguanid 

HV-2: AY236869), como efetuado por Maness et al. (2011). 

Os alinhamentos obtidos foram exportados para o programa MEGA 6 (Tamura, Stecher, 

Peterson, Filipski, & Kumar, 2013), onde foram criadas árvores filogenéticas pelo método de 

maximum-likelihood (ML), usando o modelo JTT+G+I (5 categorias), que foi determinado 

como sendo o modelo mais adequado ao dados, e uma análise de bootstrap=1000. 

As sequências foram analisadas na sua totalidade, sem eliminação de gaps. Obtiveram-se, 

deste modo, duas árvores filogenéticas, uma para cada alinhamento (ClustalW e MUSCLE). 

A codificação das sequências extraídas do NCBI, para facilitar a análise e leitura das 

árvores, foi feita da seguinte forma: n.º do código de acesso da sequência, seguido de duas 

letras, correspondendo à espécie, mais três letras, correspondendo à localização geográfica 

e uma última letra, a ou g, conforme a classificação taxonómica da sequência (alfa ou 

gamaherpesvirus) (ex.: sequência KC142153, obtida num Tursiops truncatus, em Itália, 

classificado como gamaherpesvirus: KC142153_TT_Ita_g). Nas sequências obtidas em 

casos fatais associados a herpesvirus, foi adicionado um X à codificação, assim como um 

M, nos casos em que correspondia a uma co-infeção por morbilivirus. Para as sequências 

100% idênticas, foi usada a classificação que consta em “Agrupamento” na Tabela 4. 

 

3.4 – Associação estatística com o resultado do teste para HV 

O teste exato de Fisher foi utilizado para avaliar a associação estatística entre o resultado 

do teste e as variáveis: 1) Sexo do animal; 2) Espécie do animal; 3) Ano do arrojamento; 4) 

Interação humana como causa da morte do animal; e 5) Estado de conservação do corpo do 

animal. Foi escolhida uma significância de 5% (α=0,05), tendo sido considerado a existência 

de uma relação estatística entre as variáveis e o resultado do teste quando p≤0,05.  

A análise foi realizada recorrendo ao programa estatístico R (R Core Team, 2014). 
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Tabela 4 – Códigos de acesso e informação relevante sobre as sequências de herpesvirus de cetáceos retiradas do NCBI e utilizadas nos al inhamentos e árvores 
filogenéticas 

Cód. Acesso Espécie Local Ano Amostra positiva a HV ou lesões descritas Subfamília 
Co-infeção 

CeMV 
HV Fatal Agrupamento 

AB510473 Pseudorca crassidens Japão 2009 Pulmão e linfonodo cervical Alfa 
   

AF196646 Tursiops truncatus EUA - Costa Atlântica 1995 Infeção sistémica Alfa 
 

X 
 

AF245443 Tursiops truncatus EUA - Costa Atlântica 1999 Infeção sistémica Alfa 
 

X TT_Ger+USA_a_1X 

AY608707 Tursiops truncatus Alemanha 2001 Lesão cutânea Alfa 
   

AY757301 Tursiops truncatus EUA - Florida 2005 Lesão cutânea Alfa 
   

AY949832 Tursiops truncatus EUA - Florida 2005 Lesão cutânea Alfa 
   

DQ295064 Tursiops truncatus Alemanha 2001 Sangue Alfa 
  

TT_Ger+USA_a_1X 

GQ429149 Tursiops truncatus EUA 2006 Pele Alfa 
   

GQ429150 Tursiops truncatus EUA 2007 Sangue - Camada flogística Alfa 
   

GQ429151 Orcina orca EUA 2007 Exsudado do espiráculo Alfa 
   

GQ888670 Stenella coeruleoalba Espanha - Mediterrâneo 2007 Rim e Fígado Alfa X 
  

GQ888675 Stenella coeruleoalba Espanha - Mediterrâneo 2007 Linfonodo Alfa X 
  

GU066291 Ziphius cavirostris Canárias 2005 Infeção sistémica com necrose linfoide severa Alfa 
 

X SC+ZC_Spa-ICa_alfa_2M_2X 

GU068981 Stenella coeruleoalba Espanha - Mediterrâneo 2007 Ovário Alfa X 
 

SC+ZC_Spa-ICa_alfa_2M_2X 

HQ214675 Stenella coeruleoalba Espanha - Mediterrâneo 2007 Infeção sistémica com depleção linfoide Alfa X 
 

SC+ZC_Spa-ICa_alfa_2M_2X 

KJ156330 Stenella coeruleoalba Canárias 2007 Cérebro Alfa X 
  

KJ156331 Stenella coeruleoalba Canárias 2011 Meningoencefalite não-supurativa Alfa 
 

X SC+ZC_Spa-ICa_alfa_2M_2X 

KJ156332 Stenella coeruleoalba Canárias 2011 Lesão cutânea Alfa 
   

KJ398066 Golfinho (Cet) Austrália 2012 ND Alfa 
   

AY949830 Kogia breviceps EUA - Florida 2005 Lesão vaginal Gama 
   

AY949831 Tursiops truncatus EUA - Florida 2005 Lesão peniana Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

AY952776 Tursiops truncatus EUA - Florida 2005 Lesão peniana Gama 
   

AY952777 Tursiops truncatus EUA - Florida 2005 Lesão vaginal Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

AY952778 Tursiops truncatus EUA - Florida 2001 Lesão peniana Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

DQ288666 Grampus griseus EUA - Florida 2005 Lesão vaginal Gama 
  

GG_USA_g 

DQ288667 Tursiops truncatus EUA - Califórnia 2004 Lesão peniana Gama 
   

GQ258353 Tursiops truncatus Holanda (origem: Cuba) 2008 Lesão peniana Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

GQ258354 Tursiops truncatus Holanda (origem: Golfo México) 2008 Mucosa genital Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

GQ258355 Tursiops truncatus Holanda (origem: Golfo México) 2008 Mucosa genital Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

GQ258356 Tursiops truncatus Holanda 2008 Lesão peniana Gama 
  

TT_Ned+USA_g 

KC142153 Tursiops truncatus Itália 2011 Mucosa genital Gama 
   

KJ406184 Grampus griseus EUA - Florida 2005 Lesão vaginal Gama 
  

GG_USA_g 

KM248274 Stenella coeruleoalba Espanha - Canárias 2014 Lesão peniana Gama 
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4 – Resultados 

 

4.1 – Caracterização da população amostral 

A distribuição, por sexo, dos 92 animais da costa Portuguesa testados, correspondeu a 52% 

de fêmeas e 40% de machos; para 8% (n=7) dos cetáceos testados não foi possível obter o 

sexo do animal, devido à ausência de ficha de necrópsia para 5 animais, como já referido 

anteriormente, e para 2 animais esta informação não vinha descrita na mesma (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Frequências absolutas e relativas dos cetáceos testados para a presença de herpesvirus por espécie. 

 

 

A distribuição, por ano, consistiu em 20 animais arrojados em 2011, 46 em 2012, 20 em 

2013 e 6 em 2014 (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Frequências absolutas dos animais testados por ano em que ocorreu o arrojamento. 
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A localização geográfica dos arrojamentos, usando a divisão territorial NUTS-III (Direção-

Geral do Território, 2014) (vide anexo 1), encontra-se sumarizada na Tabela 5. 

A quase totalidade dos arrojamentos investigados (n=82) ocorreram na zona Norte (Total: 

24; Minho-Lima: 3; Cávado: 3; Grande Porto: 18) e Centro de Portugal (Total: 58; Baixo 

Vouga: 21; Baixo Mondego: 23; Pinhal Litoral: 5; Oeste: 9). Este facto  está diretamente 

relacionado com a área de atuação do CRAM-Q, essencialmente focada nas zonas Centro e 

Norte do país.  

Tabela 5 – Distribuição dos arrojamentos ocorridos na costa Portuguesa, correspondendo aos animais testados, 
por NUTS-III. 

NUTS-III Animais Arrojados 

Baixo Mondego 23 

Baixo Vouga 21 

Grande Porto 18 

Oeste 9 

Pinhal Litoral 5 

Cávado 3 

Minho-Lima 3 

Grande Lisboa 2 

Algarve 1 

ND 2 

SFN 5 

Total Geral 92 

 

Em relação ao estado de conservação dos corpos dos animais testados, foram utilizadas 

classificações intermédias (2+, 3-, 3+ e 4-) para além das classificações pré-definidas 1->2, 

2, 3, 4 e 5 (Geraci & Lounsbury, 1993) (Tabela 6). 

Tabela 6 – Frequências absolutas das classificações do estado dos corpos registadas nas fichas de necrópsia . 

Classificação Frequência  

1->2 9 

2 26 

2+ 3 

3- 4 

3 35 

3+ 4 

4- 1 

4 1 

ND 4 

SFN 5 

Total Geral 92 
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Considerando os indícios de interação humana e a contribuição destes para a morte do 

animal, em 63% dos casos a interação humana resultou na morte do animal, em 8% dos 

casos tal foi provável e em 10% dos casos foi improvável que a interação humana tivesse 

levado à morte do animal; em 24% dos casos esta informação não se conseguiu obter pelas 

razões já descritas anteriormente (Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Frequências absolutas e relativas dos casos em que a interação humana contribuiu, ou não, para a 
morte do animal.  

 

 

4.2 – Prevalência de herpesvirus nos cetáceos testados 

Com base nos resultados do nested PCR, foram detectados 11 animais positivos, incluindo 

10 cetáceos arrojados na costa Portuguesa e 1 golfinho-riscado arrojado na Galiza. 

 PP 105/11; 

 DD 112/11; 

 DD 206/12; 

 SC 221/12 ; 

 DD 230/12; 

 DD 302/12; 

 SC 189/13; 

 DD 211/13; 

 DD 212/13; 

 PP 271/13; 

 SC 43. 

 

Foram apenas considerados positivos a herpesvirus os cetáceos que apresentaram uma 

banda de ±240bp no PCR inicial (Figura 17 e anexo 3) e num segundo PCR de confirmação. 

Figura 17 – Banda de ±240 bp, do animal DD 230/12, positivo a herpesvirus. 
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A prevalência de herpesvirus nos cetáceos testados neste trabalho foi de 8,8% (11/125). 

Devido à discrepância de informação relativa aos golfinhos-riscados da Galiza, e sob pena 

de se subestimar a prevalência de herpesvirus nos cetáceos que arrojam em Portugal, a 

prevalência para os dois grupos de animais foi calculada em separado, resultando numa 

prevalência de herpesvirus nos cetáceos arrojados na costa Portuguesa de 10,87% (10/92)  

e de 3,03% (1/33) nos golfinhos-riscados arrojados na Galiza.  

 

4.3 – Informações obtidas sobre os cetáceos positivos 

Através da consulta das fichas de necrópsia, foi possível obter alguma informação relativa 

aos achados patológicos presentes nos cetáceos positivos (Tabela 7). 

Muitas das alterações patológicas verificadas podem ter sido causa direta do arrojamento e 

morte do animal, podendo ter sido causadas pelo processo de decomposição e autólise dos 

cadáveres, nomeadamente a congestão e hemorragias presentes nos vários órgãos. Nos 

animais com estádios de conservação 1->2 e 2, cujos corpos se encontravam frescos 

quando necropsiados, haverá menor probabilidade das alterações apresentadas se deverem 

a estes fatores, sendo mais provável que já estivessem presentes antes da morte do animal, 

podendo estar relacionadas com as patologias presentes ante-mortem. 

A variabilidade de alterações patológicas apresentadas impossibilitou uma análise 

estatística das mesmas e a realização de inferências acerca da sua relação com a infeção 

por herpesvirus. As alterações mais frequentemente encontradas foram cargas parasitárias 

elevadas e moderadas, lesões pox na pele e lesões ponteadas de cor preta ou branca em 

vários órgãos. As alterações a nível do sistema respiratório também foram comuns, assim 

como a presença de líquido anormal nas cavidades internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda da tabela seguinte: EN: Estado nutricional; ECC: Estado de conservação do corpo; IIH: 

indícios de interação humana; IHCM: interação humana como causa da morte; CA: Captura acidental; 

REM: Marcas de/ou efetivamente redes de emalhar; PE: Pré-escapulares; PUL: Pulmonares; ME: 

Mesentéricos; Pox: Lesões pox; SNC: Sistema nervoso central; SPMN: Sinais de alimentação recente 

e sem patologia que pudesse justificar uma morte natural, sendo muito provável que tenha sido 

causada por captura acidental. 
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Tabela 7 – Informação extraída das fichas de necrópsia dos cetáceos positivos a herpesvirus 

 PP 105/11 DD 112/11 DD 206/12 SC 221/12 DD 230/12 
A

rr
o
ja

m
e
n

to
 

Data 16/01/2011 28/01/2011 22/03/2012 03/08/2012 07/04/2012 

Local Buarcos Ericeira Costa Nova São Pedro de Moel Figueira da Foz 

Sexo Fêmea Fêmea Macho Macho Macho 

EN ND Bom aspeto Bom aspeto Esquelético Bom aspeto 

EC 3+ 3- 2 1->2 2+ 

IIH Sim ND Sim Não Sim 

IHCM Provável Provável Certeza absoluta Improvável Certeza absoluta 

Causa de 
morte 

CA CA CA 
Velhice e/ou doença 

generalizada 
CA 

A
lt
e
ra

ç
õ
e
s
 d

e
s
c
ri
ta

s
 

Lesões 
externas 

REM; 
Bico partido 

Marcas de REM; 
Bico partido 

Marcas REM - 
REM; 

Língua e bico cortados 

Pele - - Pox - Pox 

Pulmões - 
Placas de fibrina à 

superfície; Hipertrofiados; 
Manchas brancas e pretas 

Congestionados 
Obstruídos por fibrina; 

Liquido espumoso 
Hemorrágicos; 

Fígado - - - 
Friável; Consistência 

diminuída 
Hemorrágico; Zonas de 

fibrose; Parasitado 

Baço Autólise Nódulos multifocais Aumentado Friável; aumentado - 

Pâncreas Autólise - Congestionado 
Hipertrofiado; ponteados 

pretos 
Hemorrágico 

Cavidade 
Abdominal 

Intestino aderente 
à cavidade 
abdominal 

Mesentério hipertrofiado e 
amarelado 

- 
Presença de líquido 

amarelado espumoso 
- 

Linfonodos - PE: Manchas brancas PE: congestionado 
PE: zonas esbranquiçadas 
ao corte; PUL: ponteados 
pretos; ME: edematosos 

Hemorrágicos 

Outros 
Muco 

sanguinolento no 
útero 

- - 

Elevada carga parasitária; 
Língua: ulcerações; 
ponteados pretos; 

Encéfalo: aumentado 

Língua : manchas 
pretas; Pénis: lesão de 
cor escura, Ø=0,3cm 

Observações SPMN 

SPMN; Útero em 
involução pós-parto; 

Glândulas mamárias com 
leite 

SPMN; cadáver foi 
congelado, podendo 

justificar a congestão. 
- SPMN 
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Tabela 7 (cont.) - Informação extraída das fichas de necrópsia dos cetáceos positivos a herpesvirus 

 DD 302/12 SC 189/13 DD 211/13 DD 212/13 PP 271/13 

A
rr

o
ja

m
e
n

to
 

Data 04/12/2012 31/05/2013 19/07/2013 19/07/2013 30/12/2013 

Local Buarcos Peniche Aveiro Aveiro Póvoa do Varzim 

Sexo Fêmea Fêmea Macho Fêmea Fêmea 

EN Esquelético Moderado Bom aspeto Bom aspeto Moderado 

EC 2 1->2 2 2 2 

IIH Sim Não Sim Sim Sim 

IHCM Improvável Improvável Certeza absoluta Certeza absoluta Provável 

Causa de 
morte 

Doença generalizada 
ND; Pancreatite e/ou edema 

cerebral? 
CA CA CA 

A
lt
e
ra

ç
õ
e
s
 d

e
s
c
ri
ta

s
 

Lesões 
externas 

Cicatrizes antigas - - - 
Marcas de REM; bico 

partido 

Pele Pox Pox - - 
Lesão necrótica no 

ventre, Ø=7cm 

Pulmões 
Aderências à parede 

costal; zonas de necrose 
de cor amarelada 

Congestionados 
Hemorrágicos; 

quistos parasitários 
Hemorrágicos; líquido 

espumoso 
Hemorrágicos; líquido 

espumoso 

Fígado 
Friáveis; coloração 

anormal 
Friável; hemorrágico 

Moderadamente 
parasitado 

Moderadamente 
parasitado 

Hemorrágico 

Baço 
Friáveis; coloração 

anormal 
Friável; hemorrágico - Hemorrágico Hemorrágico 

Pâncreas 
Friáveis; coloração 

anormal 
Consistência diminuída; 

hemorrágico 
Moderadamente 

parasitado 
- Ponteados brancos 

Cavidade 
Abdominal 

- - - - - 

Linfonodos Líquido amarelado - PE: hemorrágicos Hemorrágicos - 

Outros 

Palato: lesão Ø=1cm; 
Cav. Torácica: líquido 

amarelado; Adrenais: 3x 
> tamanho normal; 

amareladas 

Elevada carga parasitária 
externa; Cav. oral e útero: 

descargas de líquido 
amarelado;; SNC: edema 

cerebral 

- - 

Crânio e vértebras 
cervicais: fraturas 

múltiplas; Adrenais: 
Hemorrágicas; Estômago: 

ponteados pretos. 

Observações 
Sinais de alimentação 

recente 
Sinais de alimentação 

recente 

SPMN; Capturado 
junto com o DD 

212/13 

SPMN; Útero em 
involução pós-parto; 
Glândulas mamárias 

hipertrofiadas, com leite 

SPMN 



53 
  

4.3 – Combinações de primers testadas 

Relativamente às combinações de primers testadas para obter amplicons de maiores 

dimensões, apenas a combinação TGV+KG1 se revelou eficaz. Foram obtidas bandas do 

tamanho esperado (±450 bp) em quatro amostras: PP 105/11, DD 112/11, SC 221/12 e DD 

230/12.  

 

4.4 – Desdobramento do pool de órgãos 

Para os cetáceos cujos pools de órgãos foram positivos a herpesvirus, foram desdobrados 

nos vários órgãos em separado, para avaliar a distribuição orgânica da infeção (Tabela 8). 

Os animais SC 221/12 e DD 206/12 revelaram-se positivos a herpesvirus no rim, pulmão e 

linfonodo do pulmão; o animal DD 302/12 foi positivo a herpesvirus em todos os órgãos 

testados: rim, fígado, pulmão, linfonodo do pulmão e cérebro; o animal DD 230/12 foi 

positivo a herpesvirus no fígado e numa lesão do pénis; o animal PP 271/13 foi positivo a 

herpesvirus apenas no cérebro. Em três animais que no pool de órgãos foram positivos, 

quando testados separadamente em cada um dos órgãos, nenhum deles se revelou 

positivo. Em três casos, PP 105/11, DD 112/11 e SC 43, só estavam disponíveis amostras 

de pulmão, que foi, portanto, o único órgão positivo a herpesvirus nestes animais. 

 

Tabela 8 – Órgãos testados e positivos para herpesvirus nos cetáceos positivos a herpesvirus na pool de órgãos; 
órgãos testados marcados com X; a vermelho, os órgãos positivos a HV 

 
Rim Fígado Pulmão LN pulmão Cérebro Outros 

PP105/11 
  

X 
   

DD112/11 
  

X 
   

SC221/12 X 
 

X X X 
 

DD206/12 X X X X X 
 

DD302/12 X X X X X 
 

DD230/12 X X X X X Lesão pénis 

PP 271/13 X X X X X Lesão genital 

SC 189/13 X X X X X 
 

DD 212/13 X X X X X 
 

DD 211/13 X X X X X 
 

SC 43 (Galiza) 
  

X 
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4.5 – Análise estatística dos resultados3 

Dos 10 animais positivos a herpesvirus, detetados na costa Portuguesa, 60% eram fêmeas 

(6/10) e 40% eram machos (4/10). Por espécie, 60% eram golfinhos-comuns (6/10), 20% 

eram golfinhos-riscados (2/10) e 20% eram bôtos (2/10). Tendo em conta o estado de 

conservação do corpo do animal, 20% estavam classificados como 1->2 (2/10), 50% como 2 

(5/10), 10% como 2+ (1/10), 10% como 3- (1/10) e 10% como 3+ (1/10). Em relação ao local 

de arrojamento, 1 animal arrojou na Grande Lisboa, 1 no Oeste, 1 no Pinhal Litoral, 1 no 

Grande Porto, 3 no Baixo Mondego e 3 no Baixo Vouga (Gráfico 6). Em relação à interação 

humana como causa da morte do animal, em 40% dos casos havia certeza absoluta disso 

(4/10), em 30% dos casos era provável (3/10) e em 30% dos casos era improvável (3/10). 

Considerando o ano dos arrojamentos, 20% dos animais positivos arrojaram em 2011 

(2/10), 40% em 2012 (4/10) e 40% em 2013 (4/10). 

Gráfico 6 – Frequências absolutas dos animais positivos e negativos a herpesvirus por local de arrojamento. 

 

 

  

                                                
3 Foram descartados da análise estatística os animais sem ficha de necrópsia e aqueles que não 
tinham informação (ND) sobre a característica em análise. Desta forma, o número total de animais 
usado para os cálculos pode variar de categoria para categoria. 
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A avaliação da variação da prevalência de herpesvirus por ano, revelou que em 2011 a 

prevalência foi de 10% (2/20), em 2012 foi de 8,7% (4/46) e em 2013 foi de 20% (4/20) 

(Gráfico 7). Nenhum dos 6 animais arrojados em 2014 foi positivo a herpesvirus. 

Gráfico 7 – Prevalência de herpesvirus por ano em que ocorreu o arrojamento. 

 

 

4.6 – Associação estatística com o resultado do teste para HV  

base na variável 1) Sexo do animal, a percentagem de machos positivos a herpesvirus foi de 

10,81% (4/37) e a de fêmeas 12,50% (6/48) (Gráfico 8). Não foi encontrada associação 

estatística entre a variável 1) Sexo e o resultado do teste para herpesvirus (p=1), não sendo 

estatisticamente significativas as diferenças observadas entre machos e fêmeas. 

Gráfico 8 – Frequências dos animais positivos e negativos para a presença de herpesvirus por sexo. 
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Para testar a variável 2) Espécie do animal, foram tomadas em conta apenas as espécies 

DD, PP e SC, uma vez que, para as outras espécies, TT, KG e GM, somente foi testado um 

animal de cada e nenhum deles foi positivo; e os animais das espécies DD, PP e SC 

correspondiam a ≈97% dos animais testados (89/92) (Gráfico 9). 

Gráfico 9 – Frequências dos animais positivos e negativos para a presença de herpesvirus por espécie. 

 

 

Assim, 9,84% dos golfinhos-comuns (DD) testados (6/61), 12,5% dos bôtos (PP) testados 

(2/16) e 16,67% dos golfinhos-riscados (SC) testados (2/12) foram positivos para a presença 

de herpesvirus. Estas diferenças não foram estatisticamente significativas, pois não se 

verificou associação estatística entre a variável 2) Espécie do animal e o resultado do teste 

(p=0,6747). 

 

Para testar a variável 3) Ano do arrojamento, foram retirados da análise os animais testados 

em 2014, pois nenhum deles testou positivo. Também não se verificou associação entre 

esta variável e o resultado do teste (p=0,5103), não sendo as diferenças, apresentadas 

anteriormente (Gráfico 7), estatisticamente significativas. 

 

Em relação à variável 4) Interação humana como causa da morte do animal (Gráfico 10), 

nos animais com a classificação correspondente a Certeza absoluta, 6,9% foram positivos 

para a presença de herpesvirus (4/58), contra os 42,86% animais positivos com a 

classificação Provável (3/7) e os 33,33% animais positivos com a classificação Improvável 

(3/9). Esta diferença foi estatisticamente significativa (p=0,000622). Quando comparadas as 

classificações duas a duas, havia também associação estatística tendo em conta apenas as 

classificações Certeza absoluta e Improvável (p=0,0457) e Certeza absoluta e Provável 

(p=0,02293). 
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Gráfico 10 – Frequências dos animais positivos e negativos para a presença de herpesvirus por classificação da 
interação humana como causa da morte do animal. 

 

 

Para a variável 5) Estado de conservação do corpo do animal, devido à variedade de 

classificações nesta variável, resultando numa classificação pouco objetiva, com algum grau 

de aleatoriedade, quando não eram usados os estadios pré-definidos (2+, 3-, 3+, 4-), que 

impossibilitavam a análise estatística; os animais foram agrupados em dois grupos: os 

animais cujo corpo foi encontrado fresco (1->2 a 2+) e cujo corpo foi encontrado em 

decomposição (3- a 4). 

Nos animais em que o corpo foi encontrado fresco, 21,05% foram positivos para a presença 

de herpesvirus (8/38), contrastando com os 4,44% positivos nos quais o corpo já estava em 

decomposição (2/45) (Gráfico 11). Esta diferença foi estatisticamente significativa, pois havia 

associação estatística entre o resultado do teste e a variável 5) Estado de conservação do 

corpo do animal  (p=0,03827). 

Gráfico 11 – Frequências dos animais positivos e negativos para a presença de herpesvirus por estado de 
conservação do corpo do animal. 
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Verificada esta associação, comparando a prevalência apenas nos animais cujo corpo foi 

encontrado fresco (21,05%) com a prevalência global anteriormente registada quando 

considerados todos os animais (10,87%), a primeira é quase duas vezes superior à segunda 

(Gráfico 12). 

Gráfico 12 – Prevalência de herpesvirus global e prevalência de herpesvirus  nos animais cujo corpo foi 
encontrado fresco. 

 

 

Recalculando a prevalência de herpesvirus por ano de arrojamento, considerando somente 

os animais cujo corpo foi encontrado Fresco, obtemos uma prevalência de 22,22% em 2012 

(4/18) e de 26,67% em 2013 (4/15) (Gráfico 13). Os 3 animais encontrados frescos em 2011 

e os 2 animais em 2014 não foram considerados para estes cálculos pois nenhum deles foi 

positivo para a presença de herpesvirus (em 2011, os 2 positivos foram detetados em 

animais com corpos em decomposição; em 2014, não houve quaisquer animais positivos). 

Gráfico 13 – Prevalência de herpesvirus por ano nos animais cujo corpo foi encontrado fresco. 
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4.7 – Sequenciação nucleotídica e alinhamentos 

Dos 11 cetáceos em que se obtiveram bandas nos ±240 bp, só foram enviadas para 

sequenciação 9 delas, devido a que em dois dos animais (DD 211/13 e SC 43) não foi 

possível obter bandas com quantificação de DNA suficiente para sequenciar. Das 9 bandas 

de ±240 bp enviadas para sequenciação, apenas 8 foram sequenciadas com sucesso. Para 

além das bandas obtidas nos animais positivos, foi ainda enviada para sequenciação uma 

banda de ±240 bp obtida a partir do cetáceo usado como controlo positivo, DD 317/11, para 

o qual existia uma sequência previamente obtida (Bento et al., 2013). 

No total, obtiveram-se sequências nucleotídicas das bandas de ±240 bp de 9 animais:  

PP 105/11, DD 112/11, DD 317/11, DD 206/12, DD 230/12, DD 302/12, SC 221/12, PP 

271/13 e SC 189/13. 

As sequências nucleotídicas obtidas variavam entre 175-199 bp, excluídas as regiões dos 

primers. A sequência do PP 271/13 apresentava apenas 166 bp. 

O alinhamento, em MUSCLE, com base na estrutura primária das sequências nucleotídicas 

obtidas neste trabalho, em conjunto com as obtidas anteriormente na FMV (DD 132/11, DD 

141/11, DD 183/11, DD 297/11, DD 317/11 i e PP 273/11) (Bento et al., 2013), é 

apresentado na Figura 18. 

Durante o alinhamento das sequências, a sequência nucleotídica do animal DD 317/11 era 

distinta da sequência anteriormente obtida, revelando uma identidade de 57,69%, tendo sido 

identificada como ii, para permitir a sua distinção da primeira sequência (i) (Tabela 9). 

Tabela 9 – Codificação das sequências usada nos alinhamentos apresentados.  

Espécie Id. Ano Local Sequência 

PP 105 11 BM 
 

DD 112 11 GL 
 

DD 132 11 BM 
 

DD 141 11 BM 
 

DD 183 11 GP 
 

PP 273 11 GP 
 

DD 297 11 BV 
 

DD 317 11 CV i 

DD 317 11 CV ii 

DD 206 12 BV 
 

SC 221 12 PL 
 

DD 230 12 BM 
 

DD 302 12 BM 
 

SC 189 13 Oe 
 

PP 271 13 GP 
 

BM – Baixo Mondego; GL – Grande Lisboa; GP – Grande Porto; BV – Baixo Vouga; 
CV – Cávado; PL – Pinhal Litoral; Oe – Oeste.    



60 
  

 Figura 18 – Alinhamento das sequências nucleotídicas (240 bp) de herpesvirus de cetáceos obtidas neste trabalho e anteriormente na FMV, usando o algoritmo MUSCLE. 
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Figura 18 (cont.) – Alinhamento das sequências nucleotídicas (240 bp) de herpesvirus de cetáceos obtidas neste trabalho e anteriormente na FMV, usando o algoritmo 
MUSCLE. 
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As bandas de ±450bp, obtidas nas amostras PP 105/11, DD 112/11, SC 221/12 e DD 

230/12, que após sequenciação resultaram em sequências nucleotídicas de 378-402 bp, 

excluídos a sequência nucleotídica dos primers, não foram usadas para análise filogenética, 

visto que as sequências de maiores dimensões disponíveis no NCBI correspondem a 

amplicons de regiões diferentes das obtidas, impossibilitando o alinhamento. O alinhamento, 

em MUSCLE, destas quatro sequências, é apresentado na Figura 19. 

As sequências aminoacídicas deduzidas a partir das sequências nucleotídicas de ±240 bp 

de herpesvirus de cetáceos obtidas em Portugal e extraídas do NCBI, foram também 

alinhadas usando ClustalW e MUSCLE. Na Figura 20 é apresentado o alinhamento em 

MUSCLE. 

Como a nível aminoacídico várias sequências eram 100% idênticas entre si (Tabela 4), para 

a análise filogenética, só foi considerada uma sequência de cada conjunto idêntico, por ser 

mais informativo filogeneticamente. 

 

4.8 – Análise filogenética 

A análise filogenética foi efetuada com base no alinhamento aminoacídico, pelos algoritmos 

ClustalW e MUSCLE, das sequências de herpesvirus de cetáceos, obtidas em todos os 

materiais nacionais (2011; 2012; 2013) e extraídas do NCBI.  

Foram criadas duas árvores, uma para cada alinhamento (ClustalW e MUSCLE), que foram 

comparadas entre si, para aferir a fiabilidade da topologia apresentada. Para além disso, 

foram analisados os valores de bootstrap dos vários ramos, com o mesmo objetivo. 

Consideraram-se fiáveis os ramos com valores de bootstrap >70% (Hall, 2013; McCormack 

& Clewley, 2002).  

A topologia das duas árvores revelou-se idêntica, pelo que apenas é apresentada a árvore 

ML do alinhamento MUSCLE, por ser, das duas, a que apresentou mais ramos suportados 

por valores de bootstrap robustos (Figura 21). A barra de escala representa uma divergência 

genética de 0,5. 
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Figura 19 – Alinhamento das sequências nucleotídicas (±450 bp) de herpesvirus de cetáceos obtidas neste trabalho, usando o algoritmo MUSCLE. 
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Figura 20 – Alinhamento completo das sequências deduzidas de aminoácidos de herpesvirus de cetáceos obtidas em Portugal e retiradas do NCBI (MUSCLE) 
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Figura 21 – Árvore filogenética ML (JTT+G+I) criada a partir do alinhamento MUSCLE das sequências aminoacídicas de herpesvirus de cetáceos de Portugal e extraídas do 
NCBI; as sequências foram agrupadas em alfaherpesvirus (α – a verde) e gamaherpesvirus (γ – a azul); só são apresentados os valores de bootstrap >70%; as sequências a 
negrito e sublinhadas correspondem às sequências Portuguesas. 
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Analisando a topologia geral da árvore, verificamos que existem dois agrupamentos bem 

distintos de sequências, suportado pelos elevados valores de bootstrap de cada um deles: 

num deles, indicado a verde na Figura 21, com um valor de bootstrap de 86%, agruparam 

todas as sequências previamente determinadas como alfaherpesvirus e as sequências 

correspondentes aos animais DD 112/11, DD 132/11, DD 141/11, PP 273/11, DD 297/11, 

DD 317/11i, DD 317/11ii, DD 206/12, SC 221/12, DD 302/12 e PP 271/13, de Portugal; no 

outro, a azul na Figura 21, com um valor de bootstrap de 100%, agruparam todas as 

sequências previamente determinadas como gamaherpesvirus e as sequências PP 105/11, 

DD 112/11, DD 183/11, DD 230/12 e SC 189/13, de Portugal. 

 

Analisando os alfaherpesvirus (α - a verde), podemos distinguir 3 grupos geneticamente 

distintos, que correspondem a 3 ramos monofiléticos cuja divisão é suportada pelos valores 

de bootstrap  de 78% para o grupo 1, 95% para o grupo 2 e de 74% para o grupo 3. 

O primeiro grupo (α-1), apresentava 2 subgrupos: um primeiro subgrupo, onde agruparam 

as sequências portuguesas PP_271_DD_132_DD_141, com sequências de herpesvirus de 

golfinhos-riscados arrojados em Espanha e nas Canárias (KJ156332_SC_ICa, GQ888670 

SC_Spa_a_M e GQ888675_SC_Spa_a_M) e uma sequência obtida num golfinho-roaz dos 

EUA (AY757301_TT_USA_a); as sequências desde subgrupo apresentavam identidades 

máximas4 de 98% e mínimas de 95%, a nível aminoacídico (aa); e um segundo subgrupo 

onde agrupou a sequência portuguesa DD_112_11_GL, com sequências obtidas num 

golfinho-roaz dos EUA (GQ429150_TT_USA _a) e numa falsa-orca (Pseudorca crassidens) 

do Japão (AB510473_PC_Jap_a); neste subgrupo, as identidades máximas foram de 92% e 

mínimas de 89% aa. As identidades máximas e mínimas entre sequências dos dois 

subgrupos foram de 87% aa e 84% aa, respetivamente. 

No segundo grupo (α-2), agruparam 7 sequências. Cinco destas sequências agrupavam 

num ramo monofilético, correspondendo a uma sequência de Portugal e uma sequência 

obtida num cetáceo da Austrália (DD_317_11_CV_ii_KJ398066_Cet_Aus), duas sequências 

obtidas em dois golfinhos-roazes dos EUA (AF196646_TT_USA_a_X e 

AY949832_TT_USA_a), quatro sequências obtidas em três golfinhos-riscados e uma baleia-

de-bico de Cuvier, arrojados nas Canárias (SC+ZC_Spa+ICa_alfa_2M_2X) e uma 

sequência Portuguesa (SC_221_12_PL); as sequências SC+ZC_Spa+ICa_alfa_2M_2X e 

SC_221_12_PL, agruparam juntas dentro deste ramo monofilético (bootstrap=78%). As 

restantes duas sequências agruparam mais afastadas, correspondendo a uma orca dos 

EUA (GQ429151_OO_USA_a) e a um golfinho-roaz da Alemanha (AY608707_TT_Ger_a). 

As identidades máximas foram de 97% aa e mínimas de 85% aa. 

                                                
4 Tendo em conta sempre uma sequência obtida em Portugal; excluindo a identidade das sequências 
100% idênticas; a sequência PP 271/13 não foi considerada para estes valores de identidade, uma 
vez que era de menores dimensões, logo cada modificação na sequência pesava mais na identidade. 
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O terceiro grupo (α-3), apresentava duas sequências agrupadas, correspondendo a 

sequências obtidas em três golfinhos-roazes, um dos EUA (GQ429149 TT USA a) e os 

outros dois dos EUA e Alemanha (TT_Ger+USA_a_1X) (bootstrap=91%), e 3 sequências, 

cada vez mais afastadas destas duas, correspondendo (da mais próxima para a mais 

afastada) a quatro sequências Portuguesas (DD302_DD206_DD317i_DD297) a uma 

sequência obtida num golfinho-riscado das Canárias (KJ156330_SC_ICa_a_M) e uma 

sequência Portuguesa (PP_273_11_GP). Neste grupo, as identidades máximas foram de 

93% aa e mínimas de 62% aa. 

 

Na análise dos gamaherpesvirus (γ - a azul), podemos constatar que as sequências obtidas 

em Portugal (DD 230_DD183, SC_189_13_Oe e PP_105_11_BM) agruparam num ramo 

monofilético (γ-1), em conjunto com uma sequência obtida num golfinho-riscado em 

Espanha (KM248274_SC_Spa_g). Noutro ramo monofilético (γ-2), agruparam sequências 

obtidas em golfinhos-roazes dos EUA (AY952776_TT_USA_g e DQ288667_TT_USA_g) e 

Itália (KC142153_TT_Ita_g). Os valores de bootstrap obtidos nestes dois ramos, 74% e 

78%, respetivamente, suportam esta divisão. Estas sequências são claramente distintas das 

restantes sequências de gamaherpesvirus analisados, como se pode constatar pelo valor de 

bootstrap de 92% obtido. As sequências obtidas em golfinhos-roazes, 3 dos EUA e 3 da 

Holanda (TT_Ned+USA_g), 2 sequências obtidas em golfinhos-de-Risso (Grampus griseus) 

dos EUA (GG_USA_g) e a sequência obtida num cachalote-pigmeu dos EUA 

(AY949830_KB_USA_g), não agruparam com nenhuma outra sequência. Esta última era 

geneticamente mais distante das restantes. 

A maior identidade revelada entre gamaherpesvirus foi de 98% e a menor de 68% aa. Se 

não for considerada a sequência mais divergente do cachalote-pigmeu dos EUA, a 

identidade mínima foi de 82% aa. 
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5 – Discussão 

 

5.1 – Prevalência 

Embora a deteção de herpesvirus em cetáceos esteja documentada desde 1988 (Martineau 

et al., 1988), a informação disponível sobre este tema é ainda escassa (Lecis et al., 2014). 

Pela pesquisa efetuada, não existem estudos realizados sobre a prevalência da infeção por 

herpesvirus nestes animais. Este trabalho torna-se, assim, no primeiro estudo onde a 

prevalência destes vírus foi estudada de modo sistemático, analisando animais que 

arrojaram num período de quatro anos, de 2011 a 2014. 

A prevalência foi determinada em 10,9% nos cetáceos arrojados na costa Portuguesa e 3% 

nos arrojados na Galiza, considerando todas as amostras em estudo. 

Para os animais da costa Portuguesa, a prevalência obtida em cada ano foi de 10% em 

2011, 8,7% em 2012 e 20% em 2013. Em 2014 não se detetaram cetáceos positivos a 

herpesvirus, provavelmente porque o número de animais testados (n=6) era muito inferior ao 

número de animais testados nos restantes anos. 

A probabilidade de deteção dos potenciais agentes patogénicos presentes é tanto maior 

quanto melhor for o estado de conservação do material biológico testado (MacLachlan & 

Dubovi, 2011b; Storch & Wang, 2013). Geraci & Lounsbury (1993) e Rowles, Dolah, & Hohn 

(2001) recomendam que não devem ser usadas amostras para virologia, em concreto para 

PCR, com estado de conservação superior a 2. Neste trabalho, contudo, optou-se pela 

avaliação de todas as amostras disponíveis, conforme preconizado em Pugliares et al. 

(2007), permitindo assim a deteção de dois animais positivos em 2011, classificados com 

estados de conservação 3- e 3+. Não obstante, foi detetada associação estatisticamente 

significativa entre o estado de conservação dos corpos dos cetáceos testados e o resultado 

do teste para a presença de herpesvirus, com os animais com corpos frescos a revelarem 

uma maior proporção de positivos do que os animais com corpos em decomposição. De 

forma a não subestimar a prevalência de infeção de herpesvirus em cetáceos, a prevalência 

foi recalculada considerando apenas os animais testados cujo estado de conservação tinha 

sido classificado como fresco, tendo sido obtida uma prevalência global de 21,1% e, por 

anos, 22,2% em 2012 e 26,7% em 2013. Em futuros ensaios, cujo objetivo seja apenas a 

determinação da prevalência da infeção por herpesvirus em cetáceos e a extrapolação para 

as populações selvagens, e de modo a racionalizar recursos, será preferível testar apenas 

os animais cujos corpos estejam em bom estado de conservação. Se o objetivo for o de 

obter o máximo número de sequências possíveis de herpesvirus de cetáceos, e havendo 

meios para tal, nesse caso será preferível testar todos os materiais disponíveis. 
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Os valores de prevalência obtidos, quando excluídos os animais em decomposição (21,1%, 

global; 22,2%, 2012; 26,7%, 2013), são idênticos aos encontrados, em estudos similares5, 

em gorilas e chipanzés (25,8%) (Seimon et al., 2015), em roedores (27%) (Ehlers et al., 

2007) e em humanos (26%) (Minjolle et al., 1999). 

Embora os valores de prevalência de herpesvirus em cetáceos sejam semelhantes aos 

valores referidos noutras espécies animais (Ehlers et al., 2007; Minjolle et al., 1999; Seimon 

et al., 2015) não podem ser extrapolados diretamente para as populações selvagens, devido 

a alguns fatores inerentes ao desenho experimental deste trabalho. 

Em primeiro lugar, a população amostral: foram testados 92 cetáceos arrojados na costa 

Portuguesa em 4 anos diferentes, mas o número de animais testados por ano não foi o 

mesmo, sendo que 50% correspondiam a arrojamentos de 2012. A diferença de +5 pontos 

percentuais no valor de prevalência de 2013, em relação a 2012, não foi estatisticamente 

significativa e, muito provavelmente, deveu-se, apenas, ao número de animais testado em 

cada ano (2012: n=46; 2013: n=20) com cada animal positivo de 2013 a ter um peso relativo 

maior no cálculo da respetiva prevalência anual. 

Em segundo lugar, o método usado para deteção de herpesvirus (VanDevanter et al., 1996): 

algumas das amostras, que inicialmente deram positivo, revelaram-se negativas no PCR de 

confirmação, tendo, por isso, sido classificadas como negativas, existindo, assim, a 

possibilidade de existência de falsos negativos; também em três dos animais positivos, 

quando do desdobramento do pool de órgãos, nenhum órgão se revelou positivo 

separadamente. Este sistema, que tem sido uma ferramenta extraordinária na descoberta 

de herpesvirus em espécies animais onde previamente não estavam descritos, utilizando 

primers degenerados, que consistem numa mistura de todas as sequências possíveis para 

cada uma das posições degeneradas, está sujeito a algumas interferências: diferenças 

mínimas nas concentrações e nas combinações de primers presentes, entre reações, 

impossíveis de controlar, podem ter sido o suficiente para causar estes achados. Também o 

limiar de deteção do sistema pode ter influência nos resultados obtidos, uma vez que muitas 

destas amostras, devido à alta concentração de DNA total (anexo 2), foram frequentemente 

diluídas, para minimizar a inibição da reação de PCR por alta concentração de DNA. 

Considerando que algumas amostras teriam uma baixa carga viral inicial, a diluição poderá 

ter levado à diluição do DNA viral abaixo do limiar mínimo de amplificação do sistema. A 

negatividade de uma amostra poderá significar que, ou o animal não estava realmente 

infetado, ou estava infetado com uma carga viral abaixo do limiar de deteção do sistema, 

sendo portanto impossível, deste modo, distinguir os falsos negativos dos verdadeiros 

negativos.  

                                                
5 Isto é, estudos onde foi realizada uma pesquisa de sequências nucleotídicas de panherpesvirus, por 
PCR, num grande de indivíduos/amostras (n>100). 
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Não obstante, considerando a alta especificidade e o alto valor preditivo positivo do sistema, 

que podem ser considerados virtualmente como 100%, devido à inexistência de falsos 

positivos, a prevalência de herpesvirus nas populações selvagens de cetáceos poderá ser 

superior à obtida, mas não deverá ser consideravelmente inferior. 

Para se obterem resultados mais aproximados da realidade nas populações selvagens, 

seria necessário recorrer a um teste exclusivo para herpesvirus de cetáceos, com primers 

desenhados para amplificar apenas sequências destes vírus. No futuro, a disponibilização 

de um maior número de sequências nucleotídicas, nas bases de dados genéticas, 

contribuirá decisivamente para o desenvolvimento de ensaios mais exatos. 

Para além da relação do resultado do teste com o estado de conservação do corpo, também 

foi encontrada relação estatisticamente significativa entre a probabilidade da interação 

humana como causa da morte e o resultado do teste, com os animais que foram 

classificados como provável ou improvável a terem maior proporção de positivos do que os 

animais classificados como certeza absoluta. Estes resultados estão de acordo com estudos 

publicados que descrevem associação entre a causa ou forma da morte e outros fatores.  

Clark, Cowan, & Pfeiffer (2006) descobriram que golfinhos-roazes expostos a stress crónico, 

que morreram devido a/ou sofrendo de doença prolongada ou debilitante, possuíam 

glândulas adrenais mais pesadas e maiores níveis de epinefrina, quando comparados com 

golfinhos-roazes expostos a stress agudo, que morreram devido a captura acidental, 

atingidos por barcos ou devido a infeção aguda. Kellar et al. (2015), descobriram que 

golfinhos-comuns mortos por arrojamento, devido a causas não-antropogénicas diretas 

(doença, debilidade, predação), tinham níveis de cortisol no blubber6 6,1 vezes superiores 

aos de golfinhos-comuns mortos por captura acidental durante as artes da pescas. 

Considerando que: 1) cetáceos arrojados e/ou mortos devido a captura acidental são 

expostos a situações agudas de stress, enquanto cetáceos arrojados/mortos por causas 

não-antropogénicas diretas (causas naturais, doença, debilidade) são expostos a situações 

crónicas de stress, com níveis de cortisol substancialmente mais elevados (Clark et al., 

2006; Kellar et al., 2015); 2) níveis elevados de glucocorticoides, nomeadamente, de 

cortisol, resultantes de situações de stress crónico, estão associados a alterações no 

sistema imunitário, em particular, imunodepressão (Möstl & Palme, 2002; Sapolsky, Romero, 

& Munck, 2000; St. Aubin & Dierauf, 2001); 3) animais imunodeprimidos são mais 

suscetíveis a infeções por herpesvirus, ou reativação de uma infeção latente (Grinde, 2013; 

MacLachlan & Dubovi, 2011a; Pellett & Roizman, 2013); é possível justificar a associação 

encontrada, neste trabalho, entre a probabilidade da interação humana como causa da 

morte e o resultado do teste para a presença de herpesvirus. Nos cetáceos com causa da 

                                                
6 Espessamento da derme, presente nos cetáceos, constituído essencialmente por tecido adiposo, 
que funciona como isolamento térmico, reserva energética e de água e elemento flutuante, permitindo 
a respiração e descanso, sem esforço, à superfície (Geraci & Lounsbury, 1993; Rommel & 
Lowenstine, 2001). 
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morte determinada como captura acidental (classificados com “certeza absoluta”), tendo 

sido expostos agudamente a stress ante-mortem, e pressupondo que anteriormente se 

encontrariam saudáveis, as consequências do stress no sistema imunitário terão sido 

mínimas, não alterando a dinâmica entre vírus-hospedeiro; os cetáceos positivos a 

herpesvirus neste grupo (6,9%), correspondem, portanto, a animais que, no momento da 

captura acidental, já estariam infetados ativamente por herpesvirus. Nos cetáceos com 

causa da morte indeterminada ou determinada como doença não-especificada, insuficiência 

renal, pancreatite, velhice, septicémia e ingestão de plástico (classificados com 

“improvável”), tendo sido expostos de forma crónica a stress ante-mortem,  terá decorrido 

tempo suficiente para ocorrer imunossupressão associada a stress crónico, justificando a 

maior proporção de animais positivos a herpesvirus (33,33%). Nos cetáceos com causa da 

morte não determinada, mas com marcas ou lesões causadas por redes ou cabos de pesca 

(classificados com “provável”), embora a interação humana não tenha causado a morte 

direta do animal, essa interação pode ter levado à morte destes animais devido à debilidade 

causada, ou exacerbada, por ela; assim, neste grupo, a maior proporção de animais 

positivos a herpesvirus (42,86%) é idêntica à apresentada anteriormente para o grupo dos 

animais classificados com improvável. 

Visto as proporções de animais positivos nos três grupos terem sido calculadas com base 

num número de animais reduzido (certeza absoluta: 4/58; provável: 4/7; improvável: 3/9), 

principalmente no caso dos grupos provável e improvável, estas proporções não deverão 

ser consideradas como valores de prevalência nestes três grupos, mas apenas como 

valores de comparação entre grupos. No entanto, a associação encontrada é válida 

(p=0,000622) devendo ser considerada como relevante. 

Em analogia com a conclusão de Kellar et al. (2015) em relação aos níveis de cortisol no 

blubber, também neste caso se pode inferir que a prevalência de herpesvirus nas 

populações de cetáceos está relacionada com os níveis de stress a que estas populações 

estão expostas, devido à associação encontrada. Neste caso, a prevalência de herpesvirus 

pode ser considerada como um indicador de stress a nível populacional e, 

consequentemente, das pressões a que os cetáceos estão sujeitos no seu habitat. A 

avaliação da evolução da prevalência de herpesvirus nas populações selvagens de 

cetáceos, ao longo do tempo, poderá ser usada, no futuro, como um indicador indireto das 

alterações a que os habitats marinhos estão sujeitos. 

 

5.2 – Alterações patológicas 

A patogenia dos herpesvirus em cetáceos é variada, causando desde lesões cutâneas a 

infeções generalizadas (Benson, 2005), algumas delas fatais (Blanchard et al., 2001; 

Kennedy et al., 1992; Sierra et al., 2014).  
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Os gamaherpesvirus estão descritos como causa de lesões genitais e orais, exclusivamente, 

aparentando ter um tropismo para estas mucosas; já os alfaherpesvirus estão descritos 

como causa de lesões cutâneas, infeções sistémicas fatais e meningoencefalite não-

supurativa e encefalite fatais (Soto et al., 2012). Alguns alfaherpesvirus aparentam ter um 

tropismo para os tecidos e células linfoides (Soto et al., 2012). 

Neste trabalho, a única informação disponível sobre as eventuais lesões causadas pelas 

infeções por herpesvirus foi obtida através das fichas de necrópsia dos animais positivos. 

Como muitas das alterações descritas poderão ter sido causadas pelos processos de 

autólise tecidular pós-mortem ou pelo próprio arrojamento, seriam necessários mais 

estudos, nomeadamente histopatológicos, para confirmar o envolvimento ou a relação 

causal entre a infeção por herpesvirus, as lesões observadas e/ou morte. Também não foi 

possível realizar uma análise estatística para determinar um padrão de infeção, por órgãos, 

em relação aos alfa ou gamaherpesvirus, devido ao baixo número de animais infetado com 

herpesvirus de cada uma das subfamílias (alfaherpesvirus: n=6; gamaherpesvirus: n=3), e 

porque nem todos os animais foram testados nos mesmos órgãos. 

Não obstante, foi possível obter alguns resultados interessantes relacionados com a 

patogenia destes vírus. Foram detetadas sequências virais de gamaherpesvirus em pulmão, 

rim e fígado, que em conjunto com os resultados obtidos anteriormente na FMV neste 

sentido por Bento et al. (2013), são, com base na literatura consultada, o primeiro relato da 

presença de gamaherpesvirus nestes órgãos, em cetáceos. Até à data, a deteção de 

sequências de gamaherpesvirus, em cetáceos, estava apenas descrita em lesões orais e 

genitais (Lecis et al., 2014; Soto et al., 2012). A deteção noutros órgãos, comprova a 

disseminação viral de gamaherpesvirus noutros tecidos-alvo, para além do tropismo dos 

gamaherpesvirus para as referidas mucosas.  

Dois dos animais positivos, DD302/12 e SC 221/12, encontravam-se co-infetados com 

CeMV (Bento, C. resultados não publicados), um achado já referido por outros autores 

(Bellière et al., 2010; Sierra et al., 2014; Soto et al., 2012). Considerando que a infeção por 

CeMV leva a uma diminuição do sistema imunitário, tornando o animal suscetível a infeções 

secundárias (Bellière et al., 2010; Soto et al., 2012; Van Bressem et al., 2014) e que a 

maioria das infeções por herpesvirus são benignas ou ligeiramente patogénicas, causando 

infeções fatais essencialmente em animais imunodeprimidos (MacLachlan & Dubovi, 2011a; 

Pellett & Roizman, 2013); e embora a causa de morte primária destes dois animais tenha 

ficado por esclarecer, podemos deduzir que, devido à disseminação viral por diferentes 

órgãos, nos dois animais co-infetados, a imunodepressão induzida pelo CeMV poderá ter 

levado à reativação de uma infeção por herpesvirus latente ou contribuído para o 

estabelecimento de uma infeção por herpesvirus mais patogénica e disseminada. No 

conhecimento do autor, o caso do animal DD 302/12, é o primeiro relato de uma co-infeção 

por herpesvirus e CeMV num golfinho-comum (Delphinus delphis). 
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5.3 – Análise filogenética 

A análise filogenética das 9 novas sequências nucleotídicas de herpesvirus obtidas neste 

trabalho, revelou a presença de vírus das duas subfamílias, alfaherpesvirus (DD 112/11, DD 

317/11ii, DD 206/12, SC 221/12, DD 302/12 e PP 271/13) e  gamaherpesvirus (PP 105/11, 

DD 230/12 e SC 189/13), claramente distintos a nível das sequências aminoacídicas. 

Num animal (DD317/11) foram obtidas duas sequências claramente distintas entre si, 

revelando uma identidade de 59% a nível aminoacídico. Ambas as sequências revelaram 

pertencer aos alfaherpesvirus, mas agruparam em grupos distintos. Este resultado é 

concordante com o descrito anteriormente por Bellière et al. (2010) e Sierra et al. (2014), de 

que o mesmo cetáceo pode ser simultaneamente infetado com, pelo menos, dois 

herpesvirus geneticamente distintos. Possivelmente, a deteção destas duas sequências 

distintas no mesmo animal resultou das diferentes condições de amplificação do PCR em 

que foram obtidas. Variação das respectivas cargas virais e das condições de amplificação, 

nomeadamente das concentrações molares de primers degenerados usados, podem ter 

privilegiado a amplificação de determinada sequência de herpesvirus em detrimento de 

outra, estando ambas presentes na amostra (Prepens, Kreuzer, Leendertz, Nitsche, & 

Ehlers, 2007). Consequentemente, mais animais poderão estar co-infetados com dois, ou 

mais, herpesvirus distintos, mas apenas a sequência de um deles estar a ser amplificada. 

No grupo dos alfaherpesvirus, podemos distinguir três grupos geneticamente distintos 

(identificados como α-1, α-2, e α -3). As sequências que agruparam em cada grupo eram 

claramente distintas, em termos genéticos, das que agruparam nos outros grupos (com 

identidades máximas entre grupos de 59%) e suportada pelos valores de bootstrap de cada 

ramo, de 78%, 95% e 74%, respectivamente. Esta distribuição permite verificar que, nas 

águas Portuguesas e no Atlântico Norte, existem em circulação nas populações de 

cetáceos, pelo menos, três alfaherpesvirus geneticamente distintos entre si. 

Comparando a topologia filogenética da árvore obtida nos alfaherpesvirus, com a topologia 

obtida por Maness et al. (2011) para esta subfamília, podemos constatar que ela é idêntica, 

com uma estrutura de agrupamento das sequências usadas, em três ramos, igual à obtida. 

Devido à classificação prévia por Maness et al. (2011) de quatro destas sequências, que 

agruparam nos grupos α-2 e α-3, como Varicellovirus, podemos deduzir, por associação 

filogenética, que todas as sequências dos grupos α-2 e α-3 o sejam também, 

nomeadamente, sete das sequências portuguesas (SC 221/12, DD 317/11 i, DD 317/11 ii, 

DD 302/12, DD 206/12, DD 297/11 e PP 273/11). Apesar de ser mais robusto fazer 

classificações de sequências de herpesvirus até à taxa de género usando sequências de 

maiores dimensões (Maness et al., 2011), nalguns casos, mesmo com sequências mais 

pequenas consegue-se fazer essa classificação (Pellett, 2014), principalmente quando 

existem sequências de referência já classificadas até ao género, como neste caso. 
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Com base na elevada identidade entre sequências virais é possível aferir a transmissão viral 

entre populações distintas de cetáceos, como descrito por Raga et al. (2008) e Sierra et al. 

(2014). A deteção de sequências portuguesas (SC 221/12) com elevada identidade 

aminoacídica com várias sequências obtidas em golfinhos-riscados e uma baleia-de-bico de 

Cuvier arrojados nas Canárias (KJ156331, HQ214675, GU068981 e GU066291) (vide anexo 

5), permite sugerir que parece existir transmissão viral entre as populações de cetáceos das 

Canárias e da Costa Portuguesa. 

Em relação aos gamaherpesvirus, os dados obtidos sugerem que existam, pelo menos, dois 

gamaherpesvirus distintos em circulação no Atlântico Norte. Não obstante, a divergência 

genética observada para esta subfamília é muito inferior à observada nos alfaherpesvirus. 

As sequências obtidas nos animais de Portugal (PP 105/11, DD 183/11, DD 230/12 e SC 

189/13) agruparam no mesmo ramo (γ-1), assim como uma sequência de um golfinho-

riscado arrojado nas Canárias em 2014 (KM248274). Também neste caso se verifica uma 

elevada identidade entre sequências obtidas em Portugal e nas Canárias (vide anexo 5) 

corroborando a ideia de que parece existe transmissão viral entre as populações de 

cetáceos destas duas regiões, para mais considerando que a transmissão dos 

gamaherpesvirus, em cetáceos, parece necessitar de contato próximo entre animais 

infetados (Benson, 2005). Estes achados permitem deduzir, ainda, que os vírus 

representados em γ-1 aparentam ser localização-específicos, visto serem geneticamente 

muito próximos e terem sido obtidos em animais de diferentes espécies, em regiões 

geográficas aproximadas (<2000 km). Herpesvirus localização-específicos foram, 

anteriormente, descritos em tartarugas marinhas (Greenblatt et al., 2005). 

Contrariamente, os vírus representados em γ-2, onde agruparam sequências obtidas em 

golfinhos-roazes dos EUA e de Itália, claramente distantes em termos geográficos (>8000 

km), mas geneticamente próximos, permitem deduzir que, neste caso, os vírus aparentam 

ser espécie-específicos. Assim, não parece haver um padrão global que se possa aplicar a 

todos os gamaherpesvirus, sendo que alguns poderão ser espécie-específicos, enquanto 

outros poderão ser localização-específicos, como os resultados obtidos neste trabalho 

sugerem. 
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6 – Conclusão 

 

Não existindo, à data, com base na literatura consultada, estudos sobre a prevalência da 

infeção por herpesvirus em cetáceos, este estudo torna-se no primeiro contributo para o 

conhecimento da epidemiologia destes vírus. Nos cetáceos analisados, arrojados na costa 

Portuguesa, a prevalência de herpesvirus foi de 21,1%, tendo em conta os animais cujos 

corpos foram encontrados em bom estado de conservação. Devido à dinâmica desta infeção 

viral, a evolução da sua prevalência nas populações selvagens de cetáceos poderá ser útil 

enquanto indicador das pressões exercidas sobre o meio marinho subjacente. 

A deteção de sequências de gamaherpesvirus em rim, pulmão e fígado indica a capacidade 

destes vírus de infetar outros órgãos, em cetáceos, que não a mucosa genital ou oral. 

A deteção de duas sequências de alfaherpesvirus distintos no mesmo animal, corrobora o 

descrito na literatura científica, de que o mesmo animal pode estar infetado por mais do que 

um herpesvirus, simultaneamente. 

A co-infeção por herpesvirus e CeMV detetada em dois animais salienta o impacto que esta 

sinergia viral pode ter no estado hígido das populações de cetáceos, sendo importante que 

a mesma seja estudada em pormenor, de forma a avaliar o seu impacto sanitário. 

Através da análise filogenética das sequências aminoacídicas deduzidas a partir das 

sequências nucleotídicas de herpesvirus de cetáceos, foi possível verificar a existência de, 

pelo menos, três alfaherpesvirus geneticamente distintos em circulação no Atlântico Norte. 

No caso dos gamaherpesvirus, parecem haver pelo menos dois, apesar de geneticamente 

mais próximos entre si, quando comparados com a divergência genética observada nos 

alfaherpesvirus. Um destes gamaherpesvirus aparenta ser localização-específico, sugerindo 

um padrão de transmissão viral entre as populações de cetáceos das Canárias e as 

populações de cetáceos das águas Portuguesas; o outro gamaherpesvirus aparenta ser 

espécie-específico. 

Mais estudos futuros serão necessários para aumentar a confiança nos resultados 

apresentados e nas conclusões deles retiradas e para explicar as questões que ficam em 

aberto. Para isso é necessário que mais sequências de herpesvirus de cetáceos sejam 

detetadas e disponibilizadas nas bases de dados, permitindo o desenvolvimento de um 

sistema mais sensível para a deteção de herpesvirus em cetáceos. 

A obtenção de amostras em bom estado de conservação é fundamental para a obtenção de 

resultados fiáveis e mais aproximados da realidade nas populações selvagens, como foi 

verificado. A consciencialização da sociedade em geral e, em particular, das populações 

costeiras para a necessidade de reportar os arrojamentos de cetáceos em tempo útil, revela-

se, assim, como uma abordagem duplamente importante: não só como forma de salvar o 

maior número de animais e obter material de estudo nas melhores condições, mas também 

como forma de atrair a atenção humana para a conservação destes mamíferos marinhos. 



76 
  

Bibliografia 

Albà, M. M., Das, R., Orengo, C. A., & Kellam, P. (2001). Genomewide function conservation 
and phylogeny in the herpesviridae. Genome Research, 11, 43–54. 

Amaral, A. R., Sequeira, M., Martínez-Cedeira, J., & Coelho, M. M. (2007). New insights on 
population genetic structure of Delphinus delphis from the northeast atlantic and 
phylogenetic relationships within the genus inferred from two mitochondrial markers. 
Marine Biology, 151, 1967–1976. 

Arbelo, M., Bellière, E. N., Sierra, E., Sacchinni, S., Esperón, F., Andrada, M., Rivero, M., 
Diaz-Delgado, J., Fernández, A. (2012). Herpes virus infection associated with 
interstitial nephritis in a beaked whale (Mesoplodon densirostris). BMC Veterinary 
Research, 8, 243. 

Arbelo, M., Sierra, E., Esperón, F., Watanabe, T. T. N., Bellière, E. N., De Los Monteros, A. 
E., & Fernández, A. (2010). Herpesvirus infection with severe lymphoid necrosis 
affecting a beaked whale stranded in the Canary Islands. Diseases of Aquatic 
Organisms, 89, 261–264. 

Azevedo, N. V. P. (2010). Cetaceans’ occurrence and behavioral patterns off the west 
portuguese coast. Mestrado em Ecologia Marinha. Lisboa: Departamento de Biologia 
Animal, Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências. 

Barr, B., Dunn, J. L., Daniel, M. D., & Banford, a. (1989). Herpes-like viral dermatitis in a 
beluga whale (Delphinapterus leucas). Journal of wildlife diseases, 25(4), 608–611. 

Bellière, E. N., Esperón, F., Arbelo, M., Muñoz, M. J., Fernández, A., & Sánchez-Vizcaíno, J. 
M. (2010). Presence of herpesvirus in striped dolphins stranded during the cetacean 
morbillivirus epizootic along the mediterranean spanish coast in 2007. Arch Virol, 155, 
1307–1311. 

Benson, K. A. S. (2005). Molecular identification and genetic characterization of cetacean 
herpesviruses and porpoise morbillivirus. Master of Science Thesis. Florida: Graduate 
School - University of Florida. 

Bento, C., Duarte, A., Ferreira, M., Vingada, J., & Tavares, L. (2013). Phylogenetic analysis 
of herpesvirus in cetaceans stranded at the portuguese coast line. Setubal, Portugal: 
27th Conference of the European Cetacean Society. 

Bento, M. C. R. M. (2011). Avaliação da infecção por morbilivírus em cetáceos arrojados na 
costa portuguesa. Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. 
Lisboa: Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Técnica de Lisboa. 

Blanchard, T. W., Santiago, N. T., Lipscomb, T. P., Garber, R. L., Mcfee, W. E., & Knowles, 
S. (2001). Two novel alphaherpesviruses associated with fatal disseminated 
infections in atlantic bottlenose dolphins. Journal of wildlife diseases, 37(2), 297–305. 

Bossart, G. D. (2007). Emerging Diseases in Marine Mammals: from Dolphins to Manatees. 
Microbe, 2(11), 544–549. 

Bossart, G. D. (2011). Marine mammals as sentinel species for oceans and human health. 
Veterinary pathology, 48(3), 676–690. 



77 
  

Bossart, G. D., Reidarson, T. H., Dierauf, L. A., & Duffield, D. A. (2001). Clinical Pathology. 
In L. A. Dierauf & F. M. D. Gullard (Eds.), CRC Handbook of Marine Mammal 
Medicine (2.a ed., pp. 383–436). Boca Raton: CRC Press. 

Brito, C., & Sousa, A. (2011). The environmental history of cetaceans in portugal: ten 
centuries of whale and dolphin records. PLOS ONE, 6(9), e23951. 

Brito, C., Vieira, N., Sá, E., & Carvalho, I. (2009). Cetaceans ’ occurrence off the west central 
portugal coast : a compilation of data from whaling , observations of opportunity and 
boat-based surveys. Journal of Marine Animals and Their Ecology, 2(1). 

Burek, K. A., Gullard, F. M. D., & O’Hara, T. M. (2008). Effects of climate change on arctic 
marine mammal health. Ecological Applications, 18(2), S126–S134. 

Cabral, M. J., Almeida, J., & Almeida, P. R. (2006). Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal. Lisboa: Assírio & Alvim. 

Carter, J., & Saunders, V. (2007). Herpesviruses (and other dsDNA viruses). In Virology: 
principles and applications (pp. 121-135). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Clark, L. S., Cowan, D. F., & Pfeiffer, D. C. (2006). Morphological changes in the atlantic 
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) adrenal gland associated with chronic stress. 
Journal of Comparative Pathology, 135, 208–216. 

Cortesão, J. (2013). Portugal, uma nação marítima. Marinha Portuguesa.  
Acedido em Out. 15, 2014, disponível em: http://www.marinha.pt/pt-pt/historia-
estrategia/estrategia/folhetospt/Portugal_uma_nacao_maritima.pdf 

Culik, B. M. (2004). Review of small cetaceans - distribution, behaviour, migration and 
threats. Heikendorf: CMS & UNEP. Acedido em Nov. 2, 2014, disponível em: 
http://www.unep.org/regionalseas/publications/reports/RSRS/pdfs/rsrs177.pdf 

Culik, B. M. (2010). Odontocetes: the toothed whales: distribution, behaviour, migration and 
threats. CMS & UNEP. Acedido em Nov. 2, 2014, disponível em: 
http://www.cms.int/reports/small_cetaceans/ 

Davison, A. J. (2002). Evolution of the herpesviruses. Veterinary Microbiology, 86, 69–88. 

Davison, A. J. (2008). Herpesvirus: general features. In B. W. J. Mahy & M. H. V Van 
Regenmortel (Eds.), Encyclopedia of Virology (3.a ed., pp 430-436). Oxford: 
Academic Press - Elsevier. 

Davison, A. J. (2010). Herpesvirus systematics. Veterinary microbiology, 143, 52–69. 

Davison, A. J., Eberle, R., Hayward, G. S., Roizman, B., Hayward, G. S., McGeoch, D. J., 
Minson, A. C., Pellett, P. E., Studdert, M. J., Thiry, E. (2013). The Order 
Herpesvirales. Arch Virol., 154(1), 171–177. 

Dee, S. A. (2014). Overview of pseudorabies. The Merck Veterinary Manual. Acedido em 
Fev. 20, 2014, disponível em:  
http://www.merckmanuals.com/vet/nervous_system/pseudorabies/overview_of_pseud
orabies.html 

 



78 
  

Di Guardo, G., Marruchella, G., Agrimi, U., & Kennedy, S. (2005). Morbillivirus infections in 
aquatic mammals: a brief overview. Journal of Veterinary Medicine, 52, 88–93. 

Dimmock, N. J., Easton, A. J., & Leppard, K. N. (2007). Introdution to modern virology (6.a 
ed., pp 139-141). Malden: Blackwell Publishing. 

Direção-Geral do Território. (2014). CAOP 2014. Acedido em Fev. 13, 2014, disponível em: 
http://www.dgterritorio.pt/ficheiros/cadastro/caop/caop_download/caop_2014_0/relac
aonut_5 

Duarte, A., Faísca, P., Loureiro, N. S., Rosado, R., Gil, S., Pereira, N., & Tavares, L. (2012). 
First histological and virological report of fibropapilloma associated with herpesvirus in 
Chelonia mydas at príncipe island, west africa. Archives of Virology, 157, 1155–1159. 

Duignan, P. J., Geraci, J. R., Raga, J. A., & Calzada, N. (1992). Pathology of morbillivirus 
infection in striped dolphins (Stenella coeruleoalba) from valencia and murcia, spain. 
Can J Vet Res, 56, 242–248. 

Edgar, R. C. (2004). MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high 
throughput. Nucleic Acids Research, 32(5), 1792–1797. 

Ehlers, B. (2008). Herpesviruses: discovery. In B. W. J. Mahy & M. H. V. Van Regenmortel 
(Eds.), Encyclopedia of Virology (3.a ed., pp. 420–429). Oxford: Academic Press - 
Elsevier. 

Ehlers, B., Borchers, K., Grund, C., Frölich, K., Ludwig, H., & Buhk, H. J. J. (1999). Detection 
of new dna polymerase genes of known and potentially novel herpesviruses by pcr 
with degenerate and deoxyinosine-substituted primers. Virus Genes, 18(3), 211–220. 

Ehlers, B., Küchler, J., Yasmum, N., Dural, G., Voigt, S., Schmidt-Chanasit, J., Jäkel, T., 
Matuschka, F. R., Richter, D., Essbauer, S., Hughes, D. J., Summers, C., Bennett, 
M., Stewart, J. P., Ulrich, R. G. (2007). Identification of novel rodent herpesviruses, 
including the first gammaherpesvirus of Mus musculus. Journal of virology, 81(15), 
8091–8100. 

Van Elk, C. E., Jong, A. A. W. De, Osterhaus, A. D. M. E., & Kuiken, T. (2009). Genital 
herpesvirus in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus): cultivation, epidemiology, and 
associated pathology. Journal of wildlife diseases, 45(4), 895–906. 

EMEPC (2014). Continental shelf submission of portugal. Acedido Nov. 20, 2014,  disponível 
em: 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/prt44_09/prt2009executivesu
mmary.pdf 

Esperón, F., & Fernández, A. (2008). Herpes simplex-like infection in a bottlenose dolphin 
stranded in the canary islands, 81, 73–76.  

Flaño, E., Jia, Q., Moore, J., Woodland, D. L., Sun, R., & Blackman, M. A. (2005). Early 
establishment of gama-herpesvirus latency: implications. The Jornal of Immunology, 
174, 4972–4978. 

Geraci, J. R., & Lounsbury, V. J. (1993). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for 
Strandings. Galveston: Texas A&M Sea Grant College Program. 



79 
  

Gillespie, A. (2001). Small cetaceans, international law and the international whaling 
commission. Melbourne Journal of International Law, 2. 

Greenblatt, R. J., Quackenbush, S. L., Rufina, N., Rovnak, J., Balazs, G. H., Work, T. M., 
Casey, J. W., Sutton, C.A., Casey, R. N. (2005). Genomic variation of the 
fibropapilloma-associated marine turtle herpesvirus across seven geographic areas 
and three host species genomic variation of the fibropapilloma-associated marine 
turtle herpesvirus across seven geographic areas and three host species. Journal of 
Virology, 79(2), 1125–1132. 

Greene, C. E. (2006). Infectious diseases of the dog and cat (3.a ed.). St. Louis: Saunders - 
Elsevier. 

Grinde, B. (2013). Herpesviruses: latency and reactivation - viral strategies and host 
response. Journal of Oral Microbiology, 5, 22766 

Gulland, F. M. D., & Hall, A. J. (2006). The role of infectious disease in influencing status and 
trends. In J. E. Reynolds, W. F. Perrin, R. R. Reeves, S. Montgomery, & T. Ragen 
(Eds.), Marine mammal research: conservation beyond crisis (pp. 47–61). Baltimore: 
Johns Hopkins University Press. 

Hall, B. G. (2013). Building phylogenetic trees from molecular data with MEGA. Molecular 
Biology and Evolution, 30(5), 1229–1235. 

Hammond, P. S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K., Karczmarski, L., Kasuya, T., Perrin, 
W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y., Wells, R.S., Wilson, B. (2008a). Delphinus delphis. 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. Acedido em Jan. 12, 
2015, disponível em: http://www.iucnredlist.org/details/6336/0 

Hammond, P. S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K., Karczmarski, L., Kasuya, T., Perrin, 
W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y., Wells, R.S., Wilson, B. (2008b). Phocoena phocoena. 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. Acedido em Jan. 12, 
2015, disponível em: http://www.iucnredlist.org/details/17027/0 

Hammond, P. S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K., Karczmarski, L., Kasuya, T., Perrin, 
W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y., Wells, R.S., Wilson, B. (2008c). Stenella coeruleoalba. 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. Acedido em Jan. 12, 
2015, disponível em: http://www.iucnredlist.org/details/20731/0 

Harder, T. C., Harder, M., Vos, H., Kulonen, K., Kennedy-Stoskopf, S., Liess, B., Appel, M. J. 
G., Osterhaus, A. D. M. E. (1996). Characterization of phocid herpesvirus-1 and -2 as 
putative alpha and gammaherpesviruses of north american and european pinnipeds. 
Journal of General Virology, 77, 27–35. 

Heide-Jørgensen, M. P., Iversen, M., Nielsen, N. H., Lockyer, C., Stern, H., & Ribergaard, M. 
H. (2011). Harbour porpoises respond to climate change. Ecology and Evolution, 
1(4), 579–85. 

ICNB. (2014). Envolvimento Internacional. Acedido em Nov., 21, 2014, disponível em: 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei 

ICTV. (2014). Virus taxonomy: 2013 release. Acedido em Fev., 20, 2015, disponível em: 
http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp 



80 
  

Jestin, A., & Le Potier, M. F. (2012). Aujeszky’s disease. In Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals (7.a ed.). OIE. Acedido em Fev. 20, 2015, disponível 
em: 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.02_AUJESZKYS_
DIS.pdf 

Kellar, N. M., Catelani, K. N., Robbins, M. N., Trego, M. L., Allen, C. D., Danil, K., & Chivers, 
S. J. (2015). Blubber cortisol: a potential tool for assessing stress response in free-
ranging dolphins without effects due to sampling. PLOS ONE, 10(2), e0115257. 

Kennedy, S., Lindstedt, I. J., McAliskey, M. M., McConnell, S. A., & McCullough, S. J. (1992). 
Herpesviral encephalitis in a harbor porpoise (Phocoena phocoena). Journal of Zoo 
and Wildlife Medicine, 23(3). 

Kennedy-Stoskopf, S. (2001). Viral Diseases. In L. A. Dierauf & F. M. D. Gulland (Eds.), CRC 
Handbook of Marine Mammal Medicine (2.a ed., pp. 285-307). Boca Raton: CRC 
Press. 

King, D. P., Hure, M. C., Goldstein, T., Aldridge, B. M., Gulland, F. M. D., Saliki, J. T., 
Buckles, E. L., Lowenstine, L. J., Stott, J. L. (2002). Otarine herpesvirus-1: A novel 
gammaherpesvirus associated with urogenital carcinoma in California sea lions 
(Zalophus californianus). Veterinary Microbiology, 86, 131–137. 

Kuiken, T., & Neves, C. G. das. (2012). Herpesvirus infections in marine mammals. In D. 
Gavier-Widén, J. P. Duff, & A. Meredith (Eds.), Infectious diseases of wild mammals 
and birds in Europe (pp. 3-36). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Lecis, R., Tocchetti, M., Rotta, A., Naitana, S., Ganges, L., Pittau, M., & Alberti, A. (2014). 
First gammaherpesvirus detection in a free-living mediterranean bottlenose dolphin. 
Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 45(4), 826–829. 

Lipscomb, T. P., Schulman, F. Y., Moffett, D., & Kennedy, S. (1994). Morbilliviral disease in 
atlantic bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the 1987-1988 epizootic. 
Journal of Wildlife Diseases, 30(4), 567–571. 

MacLachlan, J. N., & Dubovi, E. J. (Eds.). (2011a). Herpesvirales. In Fenner’s veterinary 
virology (4.a ed., pp. 179-201). Londres: Academic Press - Elsevier. 

MacLachlan, J. N., & Dubovi, E. J. (Eds.). (2011b). Laboratory diagnosis of viral infections. In 
Fenner’s veterinary virology (4.a ed., pp. 101-123). Londres: Academic Press - 
Elsevier. 

Maness, H. T. D., Nollens, H. H., Jensen, E. D., Goldstein, T., Lamere, S., Childress, A., 
Sykes, J., St. Leger, J., Lacave, G., Latson, F. E., Wellehan Jr, J. F. X. (2011). 
Phylogenetic analysis of marine mammal herpesviruses. Veterinary Microbiology, 
149, 23–29. 

Manire, C. A., Smolarek, K. A., Romero, C. H., Kinsel, M. J., Clauss, T. M., & Byrd, L. (2006). 
Proliferative dermatitis associated with a novel alphaherpesvirus in an atlantic 
bottlenose dolphin (Tursiops Truncatus). Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 37(2), 
174–181. 

MarPro. (2013a). Bôto. Acedido em Fev., 11, 2014, disponível em:  
http://marprolife.org/index.php/pt/project/target-species/phocoena-phocoena 



81 
  

MarPro. (2013b). Golfinho-comum. Acedido em Fev., 11, 2014, disponível em: 
http://marprolife.org/index.php/pt/project/target-species/delphinus-delphis 

MarPro. (2013c). O Projecto LIFE+ MarPro. Acedido em Fev., 11, 2014, disponível em: 
http://marprolife.org/index.php/pt/project 

MarPro. (2014). Resultados das Acções Preparatórias. Acedido em Fev., 11, 2014, 
disponível em: http://marprolife.org/index.php/pt/progress/action-results#a2 

Martineau, D., Lagacé, A., Béland, P., Higgins, R., Armstrong, D., & Shugart, L. R. (1988). 
pathology of stranded beluga whales (delphinapterus leucas) from the st. lawrence 
estuary, québec, canada [Abstract]. Journal of Comparative Pathology, 98(3). 

McCormack, G. P., & Clewley, J. P. (2002). The application of molecular phylogenetics to the 
analysis of viral genome diversity and evolution. Reviews in Medical Virology, 12, 
221–238. 

Melero, M., García-Párraga, D., Corpa, J. M., Ortega, J., Rubio-Guerri, C., Crespo, J. L., 
Rivera-Arroyo, B., Sánchez-Vizcaíno, J. M. (2014). First molecular detection and 
characterization of herpesvirus and poxvirus in a pacific walrus (Odobenus rosmarus 
divergens). BMC Veterinary Research, 10, 968. 

Mendão, V. I. M. (2009). Habitat needs of cetaceans in the north-east atlantic in relation to 
human pressures and their management. Mestrado em Ecologia Marinha. Lisboa: 
Departamento de Biologia Animal, Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências. 

Minamoto, T., Honjo, M. N., Uchii, K., Yamanaka, H., Suzuki, A. A., Kohmatsu, Y., Iida, T., 

Kawabata, Z. (2009). Detection of cyprinid herpesvirus 3 DNA in river water during 

and after an outbreak. Veterinary Microbiology, 135, 261–266. 

Minjolle, S., Michelet, C., Jusselin, I., Joannes, M., Cartier, F., & Colimon, R. (1999). 
Amplification of the six major human herpesviruses from cerebrospinal fluid by a 
single pcr. Journal of Clinical Microbiology, 37(4), 950–953. 

Moore, S. E. (2008). Marine mammals as ecosystem sentinels. Journal of Mammalogy, 
89(3), 534–540. 

Möstl, E., & Palme, R. (2002). Hormones as indicators of stress. Domestic Animal 
Endocrinology, 23, 67–74. 

Nicoll, M. P., Proença, J. T., & Efstathiou, S. (2012). The molecular basis of herpes simplex 
virus latency. FEMS Microbiology Reviews, 36, 684–705. 

O’Leary, M. a. (2001). The phylogenetic position of cetaceans: further combined data 
analyses, comparisons with the stratigraphic record and a discussion of character 
optimization. American Zoologist, 41, 487–506. 

Okonechnikov, K., Golosova, O., Fursov, M., Varlamov, A., Vaskin, Y., Efremov, I., … 
Tleukenov, T. (2012). Unipro UGENE: a unified bioinformatics toolkit. Bioinformatics, 
28(8), 1166–1167. 

Osterhaus, A. D. M. E., Spijkers, H. E. M., Groen, J., Teppema, J. S., & Van Steenis, G. 
(1985). The isolation and partial characterization of a highly pathogenic herpesvirus 
from the harbor seal (Phoca vilulina). Archives of Virology, 86, 239-251. 



82 
  

Pellett, P. E. (2014). Trunkloads of Viruses. Journal of Virology, 88(23), 13520–13522. 

Pellett, P. E., & Roizman, B. (2013). Herpesviridae. In D. M. Knipe & P. M. Howley (Eds.), 
Field’s virology (6.a ed., pp. 1802-1822). Filadelfia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Pirtle, E. C., Beran G.W. (1991). Virus survival in the environment. Rev. sci. Off. int. Epiz., 
10(3), 733-748 

Prepens, S., Kreuzer, K.-A., Leendertz, F., Nitsche, A., & Ehlers, B. (2007). Discovery of 
herpesviruses in multi-infected primates using locked nucleic acids (LNA) and a 
bigenic pcr approach. Virology journal, 4 (84). 

Preston, C. M. (2008). Herpesvirus: latency. In B. W. J. Mahy & M. H. V Van Regenmortel 
(Eds.), Encyclopedia of Virology (3.a ed., pp. 436-442). Oxford: Academic Press - 
Elsevier. 

Pugliares, K. R., Bogomolni, A. L., Touhey, K. M., Herzig, S. M., Harry, C. T., & Moore, M. J. 
(2007). Marine mammal necropsy: an introductory guide for stranding responders and 
field biologists. Woods Hole Oceano. Inst. Tech. Rept., WHOI-2007-06. 

R Core Team. (2014). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, 
Austria: R Foundation for Statistical Computing. Acedido em Mar. 25, 2015, 
disponível em:  http://www.r-project.org 

Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., & Constable, P. D. (2006). Vetrinary medicine: 
a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats (10.a ed.). 
Edimburgo: Saunders - Elsevier. 

Raga, J. A., Banyard, A., Domingo, M., Corteyn, M., Van Bressem, M.-F., Fernández, M., 
Aznar, F.J., Barrett, T. (2008). Dolphin morbillivirus epizootic resurgence, 
mediterranean sea. Emerging Infectious Diseases, 14(3), 471–473. 

Read, A. J. (1999). Harbour porpoise – Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758). In S. H. 
Ridgway & R. Harrison (Eds.), Handbook of marine mammals: volume 6 - the second 
book of dolphins and porpoises (pp. 323–356). Londres: Academic Press. 

Reddy, M. L., Dierauf, L. A., & Gulland, F. M. D. (2001). Marine Mammals as Sentinels of 
Ocean Health. Em L. A. Dierauf & F. M. D. Gullan (Eds.), CRC Handbook of Marine 
Mammal Medicine (2.a ed., pp. 3-13). Boca Raton: CRC Press. 

Rommel, S. A., & Lowenstine, L. J. (2001). Gross and microscopic anatomy. In F. M. D. 
Gullard & L. A. Dierauf (Eds.), CRC Handbook of Marine Mammal Medicine (2.a ed., 
pp. 129-166). Boca Raton: CRC Press. 

Rowles, T. K., Dolah, F. M. Van, & Hohn, A. A. (2001). Gross necropsy and specimen 
collection protocols. In L. A. Dierauf & F. M. D. Gulland (Eds.), CRC Handbook of 
Marine Mammal Medicine (2.a ed., pp. 449-470). Boca Raton: CRC Press. 

Russel, G. (2013). Malignant Catarrhal Fever. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals, (7.ª ed.). OIE. Acedido em Fev. 20, 2015, disponível em: 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.15_MCF.pdf 

 



83 
  

Saliki, J., E, C., Rotstein, Mclellan, W. a, Govett, P., Harms, C., Smolarek K. A., Romero, C. 
H. (2006). A novel gammeherpesvirus associates with genital lesions in a blainville’s 
beaked whale (Mesoplondon densirostris). Journal of Wildlife Diseases, 42(1), 142–
148. 

Sapolsky, R. M., Romero, L. M., & Munck, A. U. (2000). How do glucocorticoids influence 
stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative 
actions. Endocrine Reviews, 21(1), 55–89. 

Sawitzky, D., Hampl, H., & Habermehl, K. O. (1990). Comparison of heparin-sensitive 
attachment of pseudorabies virus (PRV) and herpes simplex virus type 1 and 
identification of heparin-binding PRV glycoproteins. Journal of General Virology, 
71(5), 1221–1225. 

Seimon, T. A., Olson, S. H., Lee, K. J., Rosen, G., Ondzie, A., Cameron, K., Reed, P., 
Anthony, S. J., Joly, D. O., McAloose, D., Lipkin, W. I. (2015). Adenovirus and 
Herpesvirus Diversity in Free-Ranging Great Apes in the Sangha Region of the 
Republic of Congo. PLOS ONE, 10(3), e0118543. 

Sequeira, M. (1988). Mamíferos Marinhos da Costa Portuguesa. Padrões de distribuição e 
ocorrência das principais espécies. Relatório de Estágio. Lisboa: Faculdade de 
Ciências - Universidade de Lisboa. 

Sierra, E., Sánchez, S., Saliki, J. T., Blas-Machado, U., Arbelo, M., Zucca, D., & Fernández, 
A. (2014). Retrospective study of etiologic agents associated with nonsuppurative 
meningoencephalitis in stranded cetaceans in the canary islands. Journal of clinical 
microbiology, 52(7), 2390–7. doi:10.1128/JCM.02906-13 

Silva, M. A. (1999). Diet of common dolphins, Delphinus delphis, off the portuguese 
continental coast. J. Mar. Biol. Ass., 79, 531-540. 

Silva, M. A., & Sequeira, M. (2003). Patterns in the mortality of common dolphins (delphinus 
delphis) on the portuguese coast, using stranding records, 1975-1998. Aquatic 
Mammals, 29(1), 88–98. 

Smolarek, K. A., Manire, C. A., Ewing, R. Y., Saliki, J. T., Townsend, F. I., Ehlers, B., & 
Romero, C. H. (2006). Identification of novel alpha- and gammaherpesviruses from 
cutaneous and mucosal lesions of dolphins and whales. Journal of Virological 
Methods, 136, 261–266. 

Soto, S., González, B., Willoughby, K., Maleyx, M., Olvera, A., Kennedy, S., Marco, A., 
Domingo, M. (2012). Systemic herpesvirus and morbillivirus co-infection in a striped 
dolphin (Stenella coeruleoalba). J. Comp. Path., 146, 269–273. 

Sousa, A. G. (2010). Padrões de arrojamentos de cetáceos na costa continental portuguesa. 
Dissertação de Mestrado em Biologia Marinha. Aveiro: Departamento de Biologia - 
Universidade de Aveiro. 

Spaulding, M., O’Leary, M. a., & Gatesy, J. (2009). Relationships of cetacea (artiodactyla) 
among mammals: increased taxon sampling alters interpretations of key fossils and 
character evolution. PLOS ONE, 4(9), e7062. 

Speck, S. H., & Ganem, D. (2010). Viral latency and its regulation : lessons from the 
gammaherpesviruses. Cell Host & Microbe, 8(1), 100–115. 



84 
  

St. Aubin, D. J., & Dierauf, L. A. (2001). Stress and marine mammals. In L. A. Dierauf & F. M. 
D. Gulland (Eds.), CRC Handbook of Marine Mammal Medicine (2.a ed., pp. 253-
269). Boca Raton: CRC Press. 

Storch, G. A., & Wang, D. (2013). Diagnostic Virology. In D. M. Knipe & P. M. Howley (Eds.), 
Field’s virology (6.a ed., pp. 414-451). Filadelfia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Stoskopf, M. K. (2012). Viral Diseases of Marine Mammals. The Merck Veterinary Manual. 
Acedido em Fev., 20, 2015, disponível em:  
http://www.merckmanuals.com/vet/exotic_and_laboratory_animals/marine_mammals/
viral_diseases_of_marine_mammals.html 

Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., & Kumar, S. (2013). MEGA6: molecular 
evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30(12), 
2725–2729. 

Teixeira, A. M. A. P. (1979). Marine mammals of the Portuguese coast. Z. Säugetierkunde, 
44, 221–238. 

Thompson, J. D., Higgins, D. G., & Gibson, T. J. (1994). CLUSTAL W: improving the 
sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, 
position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Research, 
22(22), 4673–4680. 

Tischer, B. K., & Osterrieder, N. (2010). Herpesviruses - a zoonotic threat?. Veterinary 
Microbiology, 140, 266–270. 

Van Bressem, M. F., Duignan, P. J., Banyard, A., Barbieri, M., Colegrove, K. M., De Guise, 
S., Di Guardo, G., Dobson, A., Domingo, M., Fauquier, D, Fernandez, A., Goldstein, 
T., Grenfell, B., Groch, K. R., Gulland, F., Jensen, B. A., Jepson, P. D., Hall, A., 
Kuiken, T., Mazzariol, S., Morris, S. E., Nielsen, O., Raga, Juan A., Rowles, T. K., 
Saliki, J., Sierra, E., Stephens, N., Stone, B., Tomo, I., Wang, J., Waltzek, T., 
Wellehan, J. F. (2014). Cetacean Morbillivirus: Current knowledge and future 
directions. Viruses, 6, 5145–5181. 

Van Bressem, M. F., Raga, J. A., Di Guardo, G., Jepson, P. D., Duignan, P. J., Siebert, U., 
Barrett, T., Santos, M. C. O., Moreno, I. B., Siciliano, S., Aguilar, A., Van Waerebeek, 
K. (2009). Emerging infectious diseases in cetaceans worldwide and the possible role 
of environmental stressors. Diseases of Aquatic Organisms, 86, 143–57. 

Van Bressem, M. F., Van Waerebeek, K., & Raga, J. A. (1999). A review of virus infections of 
cataceans and the potential impact of morbilliviruses, poxviruses and papillomaviruses 
on host population dynamics. Diseases of aquatic organisms, 38, 53–65. 

Van Bressem, M.-F., Van Waerebeek, K., Garcia-Godos, A., Dekegel, D., & Pastoret, P. P. 
(1994). Herpes-like virus in dusky dolphins, Laganorhynchus obscurus, from coastal 
peru. Marine Mammal Science, 10(3), 359–368. 

Van Helden, P. D., van Helden, L. S., & Hoal, E. G. (2013). One world, one health. Humans, 
animals and the environment are inextricably linked - a fact that needs to be 
remembered and exploited in our modern approach to health. EMBO  Reports, 14(6), 
497–501. 

Van Regenmortel, M. H. V. (1992). Concept of virus species. Biodiversity & Conservation, 1, 
263–266. 



85 
  

Van Regenmortel, M. H. V, Ackermann, H. W., Calisher, C. H., Dietzgen, R. G., Horzinek, M. 
C., Keil, G. M., Mahy, B. W. J., Martelli, G. P., Murphy, F. A., Pringle, C., Rima, B. K., 
Skern, T., Vetten, H. J., Weaver, S. C. (2013). Virus species polemics: 14 senior 
virologists oppose a proposed change to the ICTV definition of virus species. 
Archives of Virology, 158, 1115–1119. 

VanDevanter, D. R., Warrener, P., Bennett, L., Schultz, E. R., Coulter, S., Garber, R. L., 
Rose, T. M. (1996). Detection and analysis of diverse herpesviral species by 
consensus primer pcr. Journal of Clinical Microbiology, 34(7), 1666–1671. 

Wells, R. S., Rhinehart, H. L., Hansen, L., Sweeney, J. C. , Townsend, F. I. , Stone, R., 
Casper, D. R., Scott, M. D., Hohn A. A., Rowles, T. K. (2004). Bottlenose dolphins as 
marine ecosystem sentinels: developing a health monitoring system. EcoHealth, 1, 
246–254. 

Whale and Dolphin Conservation (2014a). Short-beaked common dolphi - Delphinus delphis. 
Acedido em Fev., 10, 2015, disponível em: http://us.whales.org/species-guide/short-
beaked-common-dolphin 

Whale and Dolphin Conservation (2014b). Striped dolphin - Stenella coeruleoalba. Acedido 
em Fev., 10, 2015, disponível em: http://us.whales.org/species-guide/striped-dolphin 

Whitley, R. J. (1996). Herpesviruses. In S. Baron (Ed.), Medical Microbiology (4.a ed., 
Capítulo 68). Galveston: University of Texas Medical Branch at Galveston. 

Wise, L., Silva, A., Ferreira, M., Silva, M. A., & Sequeira, M. (2007). Interactions between 
small cetaceans and the purse-seine fishery in western portuguese waters. Scientia 
Marina, 71(2), 405–412. 

WuDunn, D., & Spear, P. G. (1989). Initial interaction of herpes simplex virus with cells is 
binding to heparan sulfate. Journal of Virology, 63(1), 52–58. 

 

  



86 
  

 

 

Anexos 

  



87 
  

Anexo 1 – NUTS-III de Portugal Continental (Guerreiro, P., 
retirado de: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Portugal#mediaviewer/Fil
e:NUTS_III.png) 

 

 

Legenda: 1-Minho-Lima; 2-Cávado; 3-Ave; 4-Grande Porto; 5-Tâmega; 6-Entre Douro e 

Vouga; 7-Douro; 8-Alto-Trás-os-Montes; 9-Baixo Vouga; 10-Baixo Mondego; 11-Pinhal 

Litoral; 12-Pinhal Interior Norte; 13-Pinhal Interior Sul; 14-Dão-Lafões; 15-Serra da Estrela; 

16-Beira Interior Norte; 17-Beira Interior Sul; 18-Cova da Beira; 19-Oeste; 20-Grande Lisboa; 

21-Península de Setúbal; 22-Médio Tejo; 23-Lezíria do Tejo; 24-Alentejo Litoral; 25-Alto 

Alentejo; 26-Alentejo Central; 27-Baixo Alentejo; 28-Algarve.  
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Anexo 2 – Quantificação de DNA das amostras testadas, em 
ng/µL 

Espécie Id. Ano [DNA] 

 

Espécie Id. Ano [DNA] 

 

Espécie Id. Ano [DNA] 

DD 100 2011 71,5 SC 221 2012 141,5 PP 251 2013 107,1 

DD 101 2011 152,3 DD 224 2012 132,4 PP 271 2013 142,1 

PP 102 2011 35,5 DD 230 2012 119,9 SC 12 2014 89,9 

DD 103 2011 42,7 DD 231 2012 178,3 SC 188 2014 102,3 

PP 105 2011 12,2 TT 233 2012 74,2 SC 193 2014 65,7 

DD 110 2011 92,7 DD 241 2012 106,1 PP 205 2014 65,9 

DD 111 2011 437,0 SC 249 2012 33,0 DD 213 2014 104,5 

DD 112 2011 97,8 SC 251 2012 153,8 PP 227 2014 39,5 

DD 113 2011 68,6 DD 253 2012 158,6 SC 4 ? 48,6 

DD 114 2011 108,3 PP 266 2012 126,5 SC 6 ? 62,5 

DD 115 2011 386,6 PP 267 2012 84,8 SC 12 ? 48,7 

DD 116 2011 22,2 PP 268 2012 83,9 SC 20 ? 113,3 

DD 117 2011 100,3 KB 271 2012 138,7 SC 21 ? 91,4 

SC 119 2011 160,4 GM 272 2012 162,4 SC 22 ? 43,2 

DD 125 2011 111,7 SC 274 2012 158,2 SC 24 ? 38,8 

DD 126 2011 206,2 PP 275 2012 3,2 SC 26 ? 74,9 

DD 127 2011 87,0 PP 276 2012 110,0 SC 28 ? 86,8 

DD 128 2011 253,1 DD 277 2012 183,1 SC 29 ? 19,0 

DD 129 2011 140,0 DD 278 2012 270,7 SC 31 ? 93,7 

DD 132 2011 110,4 DD 280 2012 71,0 SC 32 ? 65,0 

DD 134 2012 181,9 DD 296 2012 106,1 SC 35 ? 16,8 

DD 135 2012 162,5 DD 297 2012 47,1 SC 40 ? 46,8 

DD 159 2012 199,4 DD 302 2012 227,7 SC 42 ? 44,4 

DD 160 2012 110,0 DD 310 2012 175,1 SC 43 ? 40,3 

DD 163 2012 186,4 DD 150 2013 45,9 SC 44 ? 57,0 

DD 164 2012 0,3 DD 151 2013 112,2 SC 49 ? 167,1 

DD 165 2012 118,6 DD 155 2013 74,0 SC 50 ? 22,5 

DD 168 2012 103,6 DD 156 2013 255,5 SC 51 ? 60,1 

DD 169 2012 149,7 DD 172 2013 201,1 SC 53 ? 71,4 

PP 175 2012 97,9 SC 182 2013 162,9 SC 55 ? 126,4 

DD 178 2012 105,6 PP 184 2013 57,7 SC 59 ? 171,1 

DD 179 2012 72,4 DD 188 2013 67,6 SC 60 ? 113,4 

DD 186 2012 5,9 SC 189 2013 61,5 SC 61 ? 56,5 

DD 199 2012 152,3 DD 191 2013 189,9 SC 62 ? 105,9 

DD 200 2012 209,4 PP 196 2013 43,9 SC 63 ? 128,9 

DD 206 2012 214,9 DD 203 2013 85,0 SC 64 ? 7,9 

SC 209 2012 81,5 DD 205 2013 78,0 SC 66 ? 47,1 

SC 210 2012 171,3 DD 209 2013 106,3 SC 67 ? 90,0 

PP 211 2012 63,6 DD 211 2013 68,7 SC 68 ? 35,6 

DD 213 2012 111,9 DD 212 2013 118,3 SC 69 ? 56,3 

DD 217 2012 177,8 DD 213 2013 107,3 SC 70 ? 85,9 

DD 219 2012 120,3 PP 236 2013 55,8  
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Anexo 3 – Fotografias dos resultados do nested PCR dos 
cetáceos positivos a herpesvirus detetados neste trabalho 
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Anexo 4 – Identidade das sequências nucleotídicas de herpesvirus de cetáceos utilizadas em 
relação umas às outras e às sequências retirados do NCBI 

 
DD_230_1

2_BM 
SC_189_
13_Oe 

PP_105_1
1_BM 

DD_183_
11_GP 

PP_273_
11_GP 

PP_271_
13_GP 

DD_132_1
1_BM 

DD_141_1
1_BM 

DD_112_
11_GL 

DD_302_1
2_BM 

DD_206_
12_BV 

DD_317_1
1_Cv_i 

DD_29
7_BV 

DD_317_1
1_Cv_ii 

SC_221_
12_PL 

DD_230_1
2_BM 

100% 99.42% 97.14% 97.71% 49.14% 40.96% 53.14% 53.14% 52% 45.14% 45.14% 44.57% 44.57% 58.28% 57.14% 

SC_189_13
_Oe 

99.42% 100% 96.57% 97.14% 49.14% 40.96% 53.14% 53.14% 52% 45.14% 45.14% 44.57% 44.57% 58.28% 57.14% 

PP_105_11
_BM 

97.14% 96.57% 100% 98.85% 48.57% 38.55% 51.42% 51.42% 49.71% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85% 56% 54.85% 

DD_183_1
1_GP 

97.71% 97.14% 98.85% 100% 49.71% 39.15% 52.57% 52.57% 50.28% 43.42% 43.42% 44% 44% 56.57% 55.42% 

PP_273_11
_GP 

49.14% 49.14% 48.57% 49.71% 100% 63.25% 70.05% 70.05% 64.7% 54.54% 54.54% 55.08% 55.08% 67.37% 65.77% 

PP_271_13
_GP 

40.96% 40.96% 38.55% 39.15% 63.25% 100% 98.79% 98.79% 80.72% 52.4% 52.4% 51.8% 51.8% 70.48% 70.48% 

DD_132_1
1_BM 

53.14% 53.14% 51.42% 52.57% 70.05% 98.79% 100% 100% 82.41% 57.21% 57.21% 57.75% 57.75% 75% 73.97% 

DD_141_1
1_BM 

53.14% 53.14% 51.42% 52.57% 70.05% 98.79% 100% 100% 82.41% 57.21% 57.21% 57.75% 57.75% 75% 73.97% 

DD_112_1
1_GL 

52% 52% 49.71% 50.28% 64.7% 80.72% 82.41% 82.41% 100% 59.35% 59.35% 58.82% 58.82% 72.44% 72.95% 

DD_302_1
2_BM 

45.14% 45.14% 42.85% 43.42% 54.54% 52.4% 57.21% 57.21% 59.35% 100% 100% 99.46% 99.46% 56.68% 54.54% 

DD_206_1
2_BV 

45.14% 45.14% 42.85% 43.42% 54.54% 52.4% 57.21% 57.21% 59.35% 100% 100% 99.46% 99.46% 56.68% 54.54% 

DD_317_1
1_Cv_i 

44.57% 44.57% 42.85% 44% 55.08% 51.8% 57.75% 57.75% 58.82% 99.46% 99.46% 100% 100% 56.14% 54.01% 

DD_297_B
V 

44.57% 44.57% 42.85% 44% 55.08% 51.8% 57.75% 57.75% 58.82% 99.46% 99.46% 100% 100% 56.14% 54.01% 

DD_317_1
1_Cv_ii 

58.28% 58.28% 56% 56.57% 67.37% 70.48% 75% 75% 72.44% 56.68% 56.68% 56.14% 56.14% 100% 94.38% 

SC_221_12
_PL 

57.14% 57.14% 54.85% 55.42% 65.77% 70.48% 73.97% 73.97% 72.95% 54.54% 54.54% 54.01% 54.01% 94.38% 100% 

AB510473 48% 48% 46.85% 46.85% 66.31% 80.72% 82.81% 82.81% 80.2% 54.01% 54.01% 54.01% 54.01% 70.83% 69.79% 

AF196646 52.57% 52.57% 51.42% 51.42% 65.77% 69.27% 74.6% 74.6% 71.42% 52.4% 52.4% 52.4% 52.4% 91.53% 89.94% 

AF245443 42.28% 42.28% 41.14% 41.14% 55.55% 53.01% 58.88% 58.88% 58.88% 92.22% 92.22% 92.22% 92.22% 60% 57.22% 

AY608707 55.42% 55.42% 54.28% 54.28% 67.37% 68.07% 73.95% 73.95% 69.27% 53.47% 53.47% 53.47% 53.47% 87.5% 86.97% 

AY757301 54.28% 54.28% 52% 52.57% 66.84% 92.16% 91.95% 91.95% 81.4% 58.28% 58.28% 57.75% 57.75% 75.51% 73.46% 

AY949830 68.57% 68% 69.71% 69.14% 43.42% 33.73% 4.57% 44.57% 45.14% 43.42% 43.42% 42.85% 42.85% 47.42% 48.57% 
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DD_230_1

2_BM 
SC_189_1

3_Oe 
PP_105_1

1_BM 
DD_183_1

1_GP 
PP_273_1

1_GP 
PP_271_1

3_GP 
DD_132_1

1_BM 
DD_141_1

1_BM 
DD_112_1

1_GL 
DD_302_1

2_BM 
DD_206_1

2_BV 
DD_317_1

1_Cv_i 
DD_297_

BV 
DD_317_1

1_Cv_ii 
SC_221_1

2_PL 

AY949831 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

AY949832 56.57% 56.57% 54.28% 54.85% 67.91% 71.68% 75% 75% 72.44% 55.08% 55.08% 54.54% 54.54% 91.83% 90.3% 

AY952776 94.85% 94.28% 96.57% 95.42% 46.85% 36.74% 49.71% 49.71% 49.14% 41.71% 41.71% 41.71% 41.71% 54.85% 53.71% 

AY952777 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

AY952778 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

AY952779 90.28% 89.71% 90.85% 91.42% 49.14% 39.15% 50.85% 50.85% 50.28% 45.71% 45.71% 45.14% 45.14% 56.57% 55.42% 

DQ288666 84% 83.42% 86.85% 85.71% 45.71% 37.95% 49.71% 49.71% 47.42% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85% 55.42% 52.57% 

DQ288667 96% 95.42% 97.71% 96.57% 47.42% 37.95% 50.85% 50.85% 49.14% 41.71% 41.71% 41.71% 41.71% 56% 54.85% 

DQ295064 42.28% 42.28% 41.14% 41.14% 55.55% 53.01% 58.88% 58.88% 58.88% 92.22% 92.22% 92.22% 92.22% 60% 57.22% 

GQ258353 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

GQ258354 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

GQ258355 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

GQ258356 89.14% 88.57% 92% 90.85% 48.57% 37.95% 50.28% 50.28% 49.14% 44.57% 44.57% 44.57% 44.57% 55.42% 54.28% 

GQ429149 42.28% 42.28% 41.14% 41.14% 55.55% 53.01% 58.33% 58.33% 58.88% 91.66% 91.66% 91.66% 91.66% 60% 57.22% 

GQ429150 46.85% 46.85% 45.71% 45.71% 60.96% 81.32% 84.37% 84.37% 90.62% 54.01% 54.01% 54.01% 54.01% 69.27% 69.79% 

GQ429151 53.14% 53.14% 52% 52% 59.89% 59.63% 64.58% 64.58% 66.14% 54.01% 54.01% 54.01% 54.01% 79.68% 80.2% 

GQ888670 49.71% 49.71% 48.57% 48.57% 66.31% 95.78% 98.95% 98.95% 82.29% 54.54% 54.54% 54.54% 54.54% 72.91% 71.87% 

GQ888675 49.71% 49.71% 48.57% 48.57% 66.31% 95.78% 98.95% 98.95% 81.77% 54.54% 54.54% 54.54% 54.54% 72.91% 71.87% 

GU066291 53.14% 53.14% 52% 52% 63.1% 68.07% 73.54% 73.54% 71.95% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 94.17% 100% 

GU068981 52.57% 52.57% 51.42% 51.42% 62.56% 67.46% 73.01% 73.01% 72.48% 51.33% 51.33% 51.33% 51.33% 93.65% 99.47% 

HQ214675 52.57% 52.57% 51.42% 51.42% 62.56% 68.07% 73.54% 73.54% 71.95% 51.33% 51.33% 51.33% 51.33% 93.65% 99.47% 

KC142153 95.42% 94.85% 97.14% 96% 48% 38.55% 51.42% 51.42% 49.71% 42.28% 42.28% 42.28% 42.28% 56.57% 55.42% 

KJ156330 49.14% 49.14% 46.85% 47.42% 59.35% 51.2% 56.68% 56.68% 55.61% 68.44% 68.44% 67.91% 67.91% 60.96% 60.42% 

KJ156331 54.85% 54.85% 53.71% 53.71% 64.17% 68.07% 73.95% 73.95% 72.39% 52.4% 52.4% 52.4% 52.4% 94.27% 100% 

KJ156332 53.14% 53.14% 50.85% 51.42% 68.44% 97.59% 97.98% 97.98% 82.41% 58.82% 58.82% 58.28% 58.28% 75% 73.97% 

KJ398066 58.28% 58.28% 56% 56.57% 67.37% 70.48% 75% 75% 72.44% 56.68% 56.68% 56.14% 56.14% 100% 94.38% 

KJ406184 84% 83.42% 86.85% 85.71% 45.71% 37.95% 49.71% 49.71% 47.42% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85% 55.42% 52.57% 

KM248274 97.71% 97.14% 96.57% 97.71% 48.57% 40.36% 53.14% 53.14% 51.42% 44.57% 44.57% 45.14% 45.14% 57.71% 56.57% 
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Anexo 5 – Identidade das sequências deduzidas de aminoácidos de herpesvirus de cetáceos 
utilizadas em relação umas às outras e às sequências retirados do NCBI 

 
DD_230_1

2_BM 
SC_189_
13_Oe 

PP_105_1
1_BM 

DD_183_
11_GP 

PP_273_
11_GP 

PP_271_
13_GP 

DD_132_1
1_BM 

DD_141_1
1_BM 

DD_112_
11_GL 

DD_302_1
2_BM 

DD_206_
12_BV 

DD_317_1
1_Cv_i 

DD_29
7_BV 

DD_317_1
1_Cv_ii 

SC_221_
12_PL 

DD_230_1
2_BM 

100% 98.24% 98.24% 100% 35.08% 27.27% 40.35% 40.35% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 42.1% 42.1% 

SC_189_13
_Oe 

98.24% 100% 96.92% 98.24% 35.08% 27.27% 40.35% 40.35% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 42.1% 42.1% 

PP_105_11
_BM 

98.24% 96.92% 100% 98.24% 33.33% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 40.35% 40.35% 

DD_183_1
1_GP 

100% 98.24% 98.24% 100% 35.08% 27.27% 40.35% 40.35% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 42.1% 42.1% 

PP_273_11
_GP 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 100% 58.18% 65.57% 65.57% 62.29% 63.93% 63.93% 63.93% 63.93% 57.37% 57.37% 

PP_271_13
_GP 

27.27% 27.27% 25.45% 27.27% 58.18% 100% 100% 100% 85.45% 58.18% 58.18% 58.18% 58.18% 69.09% 70.9% 

DD_132_1
1_BM 

40.35% 40.35% 38.59% 40.35% 65.57% 100% 100% 100% 87.69% 65.57% 65.57% 65.57% 65.57% 73.43% 75% 

DD_141_1
1_BM 

40.35% 40.35% 38.59% 40.35% 65.57% 100% 100% 100% 87.69% 65.57% 65.57% 65.57% 65.57% 73.43% 75% 

DD_112_1
1_GL 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 62.29% 85.45% 87.69% 87.69% 100% 67.21% 67.21% 67.21% 67.21% 70.31% 71.87% 

DD_302_1
2_BM 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 63.93% 58.18% 65.57% 65.57% 67.21% 100% 100% 100% 100% 59.01% 59.01% 

DD_206_1
2_BV 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 63.93% 58.18% 65.57% 65.57% 67.21% 100% 100% 100% 100% 59.01% 59.01% 

DD_317_1
1_Cv_i 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 63.93% 58.18% 65.57% 65.57% 67.21% 100% 100% 100% 100% 59.01% 59.01% 

DD_297_B
V 

35.08% 35.08% 33.33% 35.08% 63.93% 58.18% 65.57% 65.57% 67.21% 100% 100% 100% 100% 59.01% 59.01% 

DD_317_1
1_Cv_ii 

42.1% 42.1% 40.35% 42.1% 57.37% 69.09% 73.43% 73.43% 70.31% 59.01% 59.01% 59.01% 59.01% 100% 95.31% 

SC_221_12
_PL 

42.1% 42.1% 40.35% 42.1% 57.37% 70.9% 75% 75% 71.87% 59.01% 59.01% 59.01% 59.01% 95.31% 100% 

AB510473 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 59.01% 80% 84.37% 84.37% 89.06% 63.93% 63.93% 63.93% 63.93% 73.43% 71.87% 

AF196646 40.35% 40.35% 40.35% 40.35% 55.73% 67.27% 71.42% 71.42% 68.25% 59.01% 59.01% 59.01% 59.01% 96.82% 95.23% 

AF245443 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 63.33% 56.36% 65% 65% 66.66% 93.33% 93.33% 93.33% 93.33% 61.66% 61.66% 

AY608707 38.59% 38.59% 38.59% 38.59% 59.01% 69.09% 74.6% 74.6% 71.42% 59.01% 59.01% 59.01% 59.01% 95.23% 92.06% 

AY757301 40.35% 40.35% 38.59% 40.35% 65.57% 94.54% 95.38% 95.38% 87.69% 65.57% 65.57% 65.57% 65.57% 71.87% 73.43% 

AY949830 70.17% 68.42% 71.92% 70.17% 35.08% 23.63% 36.84% 36.84% 33.33% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 36.84% 36.84% 
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DD_230_
12_BM 

SC_189_1
3_Oe 

PP_105_1
1_BM 

DD_183_
11_GP 

PP_273_1
1_GP 

PP_271_1
3_GP 

DD_132_
11_BM 

DD_141_
11_BM 

DD_112_
11_GL 

DD_302_
12_BM 

DD_206_
12_BV 

DD_317_
11_Cv_i 

DD_297_
BV 

DD_317_
11_Cv_ii 

SC_221_
12_PL 

AY949831 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

AY949832 40.35% 40.35% 38.59% 40.35% 55.73% 69.09% 71.87% 71.87% 68.75% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 96.87% 95.31% 

AY952776 92.98% 91.22% 92.98% 92.98% 31.57% 23.63% 36.84% 36.84% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 36.84% 36.84% 

AY952777 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

AY952778 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

AY952779 89.47% 87.71% 87.71% 89.47% 36.84% 27.27% 40.35% 40.35% 35.08% 38.59% 38.59% 38.59% 38.59% 42.1% 42.1% 

DQ288666 84.21% 82.45% 85.96% 84.21% 31.57% 23.63% 35.08% 35.08% 29.82% 31.57% 31.57% 31.57% 31.57% 38.59% 38.59% 

DQ288667 94.73% 92.98% 96.49% 94.73% 33.33% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 38.59% 38.59% 

DQ295064 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 63.33% 56.36% 65% 65% 66.66% 93.33% 93.33% 93.33% 93.33% 61.66% 61.66% 

GQ258353 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

GQ258354 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

GQ258355 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

GQ258356 87.71% 85.96% 89.47% 87.71% 35.08% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 36.84% 36.84% 36.84% 36.84% 40.35% 40.35% 

GQ429149 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 61.66% 56.36% 63.33% 63.33% 65% 91.66% 91.66% 91.66% 91.66% 60% 60% 

GQ429150 35.08% 35.08% 35.08% 35.08% 60.65% 83.63% 87.5% 87.5% 92.18% 65.57% 65.57% 65.57% 65.57% 70.31% 71.87% 

GQ429151 38.59% 38.59% 38.59% 38.59% 55.73% 63.63% 69.84% 69.84% 66.66% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 87.3% 88.88% 

GQ888670 38.59% 38.59% 38.59% 38.59% 63.93% 96.36% 98.43% 98.43% 89.06% 63.93% 63.93% 63.93% 63.93% 71.87% 73.43% 

GQ888675 38.59% 38.59% 38.59% 38.59% 65.57% 96.36% 98.43% 98.43% 87.5% 63.93% 63.93% 63.93% 63.93% 73.43% 75% 

GU066291 40.35% 40.35% 40.35% 40.35% 55.73% 69.09% 74.6% 74.6% 71.42% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 95.23% 100% 

GU068981 40.35% 40.35% 40.35% 40.35% 55.73% 69.09% 74.6% 74.6% 71.42% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 95.23% 100% 

HQ214675 40.35% 40.35% 40.35% 40.35% 55.73% 69.09% 74.6% 74.6% 71.42% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 95.23% 100% 

KC142153 92.98% 91.22% 94.73% 92.98% 33.33% 25.45% 38.59% 38.59% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 38.59% 38.59% 

KJ156330 31.57% 31.57% 29.82% 31.57% 63.93% 54.54% 62.29% 62.29% 65.57% 78.68% 78.68% 78.68% 78.68% 60.65% 60.65% 

KJ156331 40.35% 40.35% 40.35% 40.35% 55.73% 69.09% 74.6% 74.6% 71.42% 57.37% 57.37% 57.37% 57.37% 95.23% 100% 

KJ156332 40.35% 40.35% 38.59% 40.35% 65.57% 98.18% 98.46% 98.46% 89.23% 65.57% 65.57% 65.57% 65.57% 73.43% 75% 

KJ398066 42.1% 42.1% 40.35% 42.1% 57.37% 69.09% 73.43% 73.43% 70.31% 59.01% 59.01% 59.01% 59.01% 100% 95.31% 

KJ406184 84.21% 82.45% 85.96% 84.21% 31.57% 23.63% 35.08% 35.08% 29.82% 31.57% 31.57% 31.57% 31.57% 38.59% 38.59% 

KM248274 98.24% 96.49% 96.49% 98.24% 33.33% 27.27% 38.59% 38.59% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 40.35% 40.35% 



94 
  

 


