
 As amostras foram coletadas em sacos plásticos e

transportadas em caixas de isopor com gelo onde foram

aliquotadas em tubos plásticos estéreis de 50 ml, em

duplicata, e armazenadas em ultrafreezer a -70ºC

 Para o processamento, visando análises para a presença de

vírus, foi procedido o descongelamento seguido de

ultracentrifugação de 28 ml a 41000 g por 3 horas à 8ºC.

Após a ultracentrifugação foi ressuspendido o pellet em 2 ml

de tampão Tris-EDTA. A partir dessa amostra foram

utilizados 200 µl para a extração de ácidos nucleicos para a

detecção molecular pela reação em cadeia da polimerase

(PCR) e 400 para inoculação em cultivo celular.

 Todas as amostras da primeira colheita foram inoculadas

em cultivo de células de linhagem Chicken Embryo Related

(CER) e na segunda colheita em fibroblastos de embrião de

galinha (FEG) em placas de 24 poços, sendo realizadas 2

passagens (3 a 5 dias cada) e observado efeito citopático.

 Todas as amostras foram submetidas à PCR para os

seguintes vírus: vírus da doença de Gumboro, vírus da

bronquite infecciosa das galinhas e reovírus das aves.
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Introdução Resultados e Discussão

Conclusões

Material e Métodos

Na avicultura a água desempenha um papel muito importante na 

manutenção da produção, mas se de má qualidade pode se 

tornar um risco para a saúde animal

Em regiões com grande produção a água pode se tornar 

escassa, resultando em um obstáculo á produção

Como recurso alternativo o uso de água de cisternas de água 

da chuva

No entanto esse tipo de fonte pode oferecer maior risco de 

contaminação por vírus. Este trabalho tem o objetivo de avaliar 

a presença de vírus viáveis na água de cisterna clorada ou não.

 Estes resultados preliminares demonstram a importância da

aplicação de um tratamento para a água das cisternas que

seja efetivo também contra vírus não envelopados que são

mais resistentes. Assim, além da cloração é importante ter

outros sistemas de tratamento de água que eliminem

também vírus não envelopados como o reovírus ou do vírus

da doença de gumboro.

Resultado de PCR e cultivo celular

 Na primeira colheita, 12 de 14 amostras apresentaram efeito

citopático, apenas as amostras 4A e 7 foram não tiveram

efeito citopático no cultivo de células. Já na segunda 11 de 15

amostras foram positivas, as amostras 1A, 1B, 4B e 9B foram

negativas.

 Já na PCR dos cultivos celulares com efeito citopático foram

obtidas 4 amostras positivas para o vírus da doença de

gumboro na primeira colheita e 5 na segunda, e para reovírus,

1 amostra na primeira colheita e 2 na segunda, e para

reovírus, 1 amostra na primeira colheita.
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