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Doença de Newcastle (ND) é uma doença de importância em frangos e outras
espécies de aves em todo o mundo. A natureza e grandeza do problema de ND
variam entre países. Além das espécies de aves domésticas, o vírus da Doença de
Newcastle (NDV), agente etiológico da doença, é sabido que infecta pelo menos 236
espécies de pássaros (Alexander, 1997).

Vírus da Doença de Newcastle (NDV) é um membro da família Paramyxoviridae.
Várias cepas múltiplas de NDV têm sido identificadas. Todos vírus de NDV isolados,
independentes da origem são inibidos em uma prova de Inibição da Hemaglutinação
com anti-soro policlonal de NDV, anti-soro preparado contra uma cepa referencial de
NDV. Suas semelhanças antigênicas são a base para a classificação como membros
do sorotipo Paramixovirus aviário do tipo 1 (APMV-1). A diferenciação das cepas
de vírus entre os sorotipos PMV1 se faz com anticorpos monoclonais (Alexander
et al., 1997) e análise da seqüência de nucleotídeos (Collinset.al., 1994; Lomniczi
et.al.1998; Seal et al., 1995, 1998). Os vírus de ND isolados podem ser diferenciados
com anti-soro policlonal proveniente dos outros oito sorotipos de paramixovirus
aviários (APMV-2 a APMV-9), existe alguma reação cruzada entre APMV1 e APMV3,
um sorotipo encontrado freqüentemente em perus (Alexander, 1998). Em 1995 a
posição taxonômica do NDV foi mudada do gênero Paramyxovirus para a subfamília
Paramyxovirinae, Gênero Rubulavirus (Rima et al., 1995). A manifestação clinica da
Doença de Newcastle (ND) permanece inalterado desde as descrições das formas
virulentas da enfermidade descritas inicialmente em 1926, o relato das formas
menos patogênicas da enfermidade nos anos de 1940 e 1950, e mais tarde a
identificação nos anos 1960 de infecções que eram assintomática (Alexander, 1997).
Os sinais clínicos observados variam com a virulência da cepa de NDV infectante, a
espécie aviária infectada, e a predileção do vírus infectante pelos sistemas digestivo,
respiratório, e/ou sistema nervoso. As formas clínicas da enfermidade em frangos
são mencionadas de uma maneira simples: Uma infecção letal aguda de todas
idades de frangos com ocorrência freqüente de lesões hemorrágicas no trato digestivo
são a forma mais severa da ND denominada Velogênica Viscerotrópica (VVND).
Uma menos severa mas não menos letal com sintomas respiratórios e nervosos
é denominada de Velogênica Neutotrópica (NVND). Formas menos severas de
NVND são devidos aos vírus do tipo mesogênico e infecções respiratórias suaves
ou inaparentes são produzidas por infecções com os vírus lentogênico. Infecções
intestinais produzidas por isolados de baixa virulência que não produzem a doença,
são denominadas de entérica-assintomatica (Alexander, 1997). O termos velogênico,
mesogênico, e lentogênico estão relacionados com o tempo de morte dos embriões
inoculados (Hanson e Brandly, 1955). A morte rápida, intermediária ou lenta está
correlacionada com a severidade, moderação ou suavidade da doença produzidas
pelos patotipos velogênico, mesogênico, e lentogênico, respectivamente. Eliminação
da cepa velogênica têm sido o fóco da maioria dos esforços realizados no passado.
As cepas mesogênicas são usadas na atualidade como vacinas secundárias em
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alguns países, mudanças recentes na definição da Doença de Newcastle nos padrões
do Escritório Internacional de Epizootias (OIE) podem afetar o uso de vacinas
mesogênicas.

O impacto internacional da ND é evidente segundo os relatos da OIE. Na Europa
tem ocorrido casos em lotes de perus comerciais, pombos, galinha caipira e pássaros
ornamentais. Nas Américas foram relatados casos em galo de briga e frango
comercial. Na Austrália o caso tem ocorrido em frangos. Na África frangos da vila
África foram afetados (OIE, 1999). Além das perdas de produtividade causadas pela
ND, a ocorrência da Doença de Newcastle tem impacto sobre o a comercialização
internacional de produtos avícolas. Um foco da ND velogênica viscerotrópica em um
lote de 48 galos de rinha nos U.S.A na Califórnia em 1998 resultou em embargo
regional de remessa de carne de aves à Rússia, Japão, Estônia, Marrocos, Nova
Zelândia, e Romênia até que o foco fosse erradicado. Nenhum outro tipo de aves
infectadas foi encontrado e o caso não estava relacionado com produtos avícolas de
exportação, o difícil é não saber a origem do foco (Bockma, 1998).

Provas de Patogenicidade para ND

A caracterização da virulência das cepas do NDV requer avaliações em laboratório
porque a condição imune e a susceptibilidade dos diferentes hospedeiros podem
modificar os sinais clínicos daqueles observados em aves inoculadas. O desenvolvi-
mento de testes padrões tem sido muito importante para avaliação da patogenicidade.
O Tempo Médio de Morte de ovos embrionados (MDT) e o Índice Intracerebral de
Patogenicidade (ICPI) em pintinhos de 1 dia de idade foram inicialmente utilizados
como um método prático para a tipificação e diferenciação de cepas vacinais, da
ND de baixa virulência (lentogênica) e virulência moderada (mesogênica) (Hanson e
Brandly, 1955). A demora na morte do embrião (>90 h) foi correlacionado com a baixa
virulência e índices do ICPI baixos. A determinação de um Índice do Intravenoso
de Patogenicidade (IVPI) em frangos SPF com 6 semanas de idade é utilizado para
diferenciar os isolamentos de alta virulência (velogênico) do mesogênico. Os vírus são
classificados como velogênicos se frangos inoculado intracloacalmente desenvolvem
sinais da doença e morrem. A presença de lesões do hemorrágicas em frangos
infectados com o VVNDV diferencia dos infectados com o NVNDV. Requerimentos
para conduzir o ICPI, IVPI, e testes de inoculação intracloacal são frangos SPF e
susceptíveis a ND, e instalações apropriadas (Alexander, 1998).

De todos os testes de patotipificação, o método de ICPI é considerado como o
melhor para determinar a virulência ou o potencial de virulência das cepas de NDV
porque permite a diferenciação de vírus lentogênicos de baixa virulência dos vírus
mesogênicos e velogênicos de maior virulência. Por esta razão o ICPI tem um papel
importante em diferenciar cepas de alta e baixa virulência na atual definição de ND
da OIE.

Epidemiologia da ND virulenta

A segunda panzootia de ND ocorreu no final dos anos 1960 e inicio dos anos 1970
e foi marcado pela introdução de VVNDV em muitos países devido à comercialização
de aves de estimação, particularmente psitacídeos que eram portadores do vírus

2



(Alexander, 1997). Quarentenas foram implementadas na importação de aves no
Estados Unidos, novos testes de patogenicidade como a inoculação intracloacal em
frangos, foi desenvolvido, para diferenciar as novas cepas “exóticas” do VVNDV do
NVNDV que eram “indígenas” nos Estados Unidos até o inicio dos anos 70, desta
forma a caracterização de um isolado se baseava em uma combinação da virulência
do vírus e a forma clínica da doença. Desde meados dos anos 80 a informação
epidemiológica proveniente da caracterização antigênica em base de anticorpos
monoclonais, caracterização molecular do vírus e a virulência determinada pelas
provas de ICPI e IVP têm sido mais importante na identificação de novos isolamentos
do que a definição da forma clínica apresentada pela doença em frangos susceptíveis.

A ameaça de VVND é real e também é uma ameaça à indústria avícola. Aves
mantidas em quarentena e confiscadas por alfândegas nos Estados Unidos tem sido
uma fonte para isolamentos de VVNDV todos os anos com a exceção de três desde
1971 (Preston e Pearson, 1995). A erradicação das aves infectadas tem prevenido a
infecção de lotes desde o foco na Califórnia que foi erradicado em 1974. Entretanto,
vários outros casos ocorridos a partir do inicio dos anos 70 tem permitido a redefinição
de virulência e confirmado que outras espécies de aves são fontes do vírus de ND que
são potencialmente perigosas para a avicultura.

A primeira evidência que um vírus de virulência moderada podia adquirir alta
virulência ocorreu em um caso em frangos na Grã-bretanha em 1984. Caracterização
antigênica com anticorpos monoclonais identificou as semelhanças entre os isolamen-
tos provenientes de pombos que morriam nos arredores de barracas que vendiam
alimentos para animais nos arredores de Liverpool e os isolamentos obtidos de frangos
infectados em várias localidades da Grã Bretanha (Alexander et al., 1985, 1997). A
semelhança antigênica confirmou a ligação entre a doença em pombos e os casos em
frangos, o que de outra maneira não poderia ter sido evidente usando outras provas.
Passagens subseqüentes dos isolados de pombos em frangos demonstraram um
incremento na virulência de alguns isolados, provando que o que ocorreu naturalmente
poderia ser produzido experimentalmente (Alexander e Parsons, 1986).

A Doença de Newcastle foi à causa de morte de aves aquáticas migratórias nos
Estados Unidos em 1992. O NDV foi isolado das aves agonizantes e de um lote de
perus criados soltos perto do lago onde as aves estavam morrendo (Mixson e Pearson,
1992). Sinais nervosos e paralisia eram evidentes em ambas as espécies infectadas.

Os casos em frangos com um vírus proveniente de pombos na Grã-bretanha
e perus com um vírus de aves aquáticas nos U.S. exemplos de dificuldades
enfrentadas recentemente com vírus que se caracterizam mais como mesogênicos
que velogênicos, por isso a caracterização da virulência para a ave é importante. Por
esta razão atualmente existe maior ênfase para a prova de ICPI para identificar a
virulência dos isolados.

A análise da seqüência do nucleotídeo do NDV tem revelado alguma informação
sobre a evolução do vírus. Todos os novos isolamentos no mundo são semelhantes ao
grupo filogênico que inclui cepas de baixa virulência como as cepas Ulster e V4. Assim
como os isolados das aves aquáticas e dos perus em 1992, e os isolados velogênicos
viscerotrópicos de aves ornamentais identificados nos anos de 70 e 90.
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Prevenção da ND

Programas de Controle Nacional para a ND varia entre os países. Estes programas
devem considerar ambos conceitos, a forma virulenta da ND que é uma doença de
preocupação internacional e faz parte da lista A da OIE assim como as infecções
com cepas de NDV de baixa virulência que são tratadas diferentes em cada país.
Os programas variam desde aqueles em que não se permite vacinação e todas as
possíveis introduções da DN são erradicadas a até aqueles em que se usam ambas
as cepas vivas lentogênicas e mesogênica assim como também vacinas inativadas
para prevenir a doença proveniente de cepas de campo. Além de políticas de
controle do governo, a situação de prevalência da doença e outros fatores afetam
os programas de vacinação. Estes fatores incluem aspectos como a disponibilidade
de vacinas, imunidade maternal, outras doenças, uso de outras vacinas e os custos
(Alexander, 1997).

Vacinas eficazes contra a ND têm estado disponíveis no mercado por vários anos.
As vacinas contra a ND proporcionam uma proteção as espécies aviárias para as
quais tem sido formulada, porém são menos efetivas em proteger contra a infecção
e normalmente só reduzem a quantidade de vírus eliminado pela ave infectada. A
redução de eliminação do vírus não elimina a possibilidade de transmissão de NDV
para outras aves. Vacinas vivas lentogênicas contendo cepas de NDV B1 ou La Sota
são usadas universalmente em zonas onde o uso de vacinas vivas esta autorizada.
Vacinas com cepas lentogênicas V4, F, (Alexander, 1997) Ulster 2C (Eck De VAN
& Goren, 1991), ou VG-GA (et al de Barba., 1993; Villegas & Glisson, 1990) tem
sido igualmente utilizadas. Vacinas inativadas formuladas com emulsões oleosas
contendo propiolactona- 3 ou formalina tem sido utilizadas extensivamente como
vacinas monovalentes ou como formulações polivalentes com outros antígenos de
vírus aviários inativados. Cepas virulentas inativadas foram utilizadas inicialmente,
porém recentemente cepas lentogênicas Ulster 2C ou La Sota tem substituído o uso
de vírus virulento. Vacinas oleosas emulsificadas para imunização de pombos são
preparadas a base de APMV-1. Os antígenos mais importantes do vírus são as
glicoproteínas de superfície, a neuraminidase-hemaglutinina (HN) e as proteínas de
fusão (F). Anticorpos sejam para HN ou F é detectado em neutralização do vírus (VN)
e anticorpo ao HN pode ser detectado por inibição da hemaglutinação (HI). Títulos
de VN ou HI no soro são considerados como medidas de uma resposta da proteção
(Alexander, 1997).

Biossegurança

Biossegurança abrange todos os procedimentos necessários para prevenir as
conseqüências da doença. Estes procedimentos incluem a seleção de aves livres
da doença, criar ambientes favoráveis e procedimentos adequados que impeçam a
exposição do lote à doença. A entrada da ND exógena em lotes aonde o controle
é baixo e a persistência da ND em operações onde o controle não é baixo são
devidas possivelmente às muitas causas comuns. A diferença é que a fonte de
infecção é mais rapidamente identificada aonde existe histórico da forma virulenta
de ND. Embora não se conheça todos os reservatórios do vírus de ND, há várias
fontes de vírus conhecidas pertencentes a outros focos. O movimento de aves
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domésticas infectadas e aves exóticas foi decisivo para a expansão de foco na
Califórnia em 1971 (Utterback e Schwartz, 1973). O contato de frangos com aves
ornamentais infectadas é a possível fonte do vírus que iniciou aquele foco. Quando as
aves de uma granja se infectam os trabalhadores se movem entre granjas de uma
mesma empresa (Utterback e Schwartz, 1973) ou entre galpões de uma mesma
granja (Alexander et al., 1998) podem rapidamente transmitir NDV para as aves
susceptíveis. Ratos pegos durante o processo de limpeza e desinfecção dos galpões
mostraram serem portadores do VVNDV (Johnson et al., 1974). Aves livres não
disseminaram o vírus no foco de 1971 nos U. S. (Utterback e Schwartz, 1973), mas
aves migratórias foram responsáveis por novos focos. Aves migratórias, pombos e
outras aves ornamentais têm se mostrado como responsáveis pela contaminação
em vários dos casos da ND. Shane (1996) delineou os componentes de um sólido
programa de biossegurança o qual divide em três níveis: biossegurança conceitual,
biossegurança estrutural e biossegurança operacional. Biossegurança conceitual
tem a ver com a localização da granja a fim de evitar o contato com fontes
potenciais de infecção e manter uma ótima produção. Biossegurança estrutural inclui o
planejamento para a construção da granja, descontaminação das instalações, manejo
do alimento a granel, estrutura dos aviários para impedir o acesso de pássaros, locais
apropriados para troca de roupa. Biossegurança operacional compreende todos os
procedimentos administrativos e rotineiros que previnem a introdução e disseminação
da infecção. Estes procedimentos incluem coisas como controle de tráfego, vacinação,
e programas de vigilância epidemiológica. A biossegurança efetiva simplesmente
requer grande atenção em todos os detalhes relacionados com a produção avícola.

Infecções com cepas de NDV baixa virulência

As infecções de NDV virulentas são uma preocupação maior; entretanto, cepas
de baixa virulência podem e causam perdas econômicas em matrizes por queda na
produção de ovos e aerossaculite em frangos. Descrições de doenças respiratórias
tardias entre as 4 e 7 semanas na Austrália (Scott et al., 1999) onde não é utilizada
vacina são semelhantes aos relatos de doenças respiratórias nos Estados Unidos e
outros países aonde a vacinação é amplamente utilizada. Na Austrália os isolamentos
correspondem às cepas de campo de baixa virulência porém em outros países os
isolamentos são parecidos as cepas de vacinas que são utilizadas (Marín et al., 1996;
Wehmann et al., 1999). Normalmente se espera que a doença clínica seja mais severa
do que a reação vacinal em lotes vacinados, e não vacinadas é devido a uma infecção
com uma cepa de NDV mais virulenta que a das cepas lentogênicas das vacinas, mas
a caracterização de um número grande de isolamentos tem demonstrado que não
tem sido assim. Em um estudo nos Estados Unidos e Canadá, todos eram do tipo
lentogênico (Rei e Carimbo, 1998). Em um estudo de 43 isolados na Bélgica somente
um era de virulência moderada, o restante todos eram do tipo lentogênico (Meulemans
et al., 1992). Em um estudo recente sobre a patogenia da ND em frangos SPF,
infecções com cepas lentogênicas não produziram uma infecção entretanto, acido
nucléico viral foi encontrado no miocárdio e sacos aéreos. Infecções lentogênicas
podem comprometer estes tecidos e produzir infecções secundárias e/ou diminuição
na produtividade (et al Marrom. 1999).

5



Definição de ND pela OIE

Uniformidade de padrões e comunicação aberta é cada vez mais importante para
a harmonia e promoção internacional do comércio de animais e produtos de origem
animal. A maioria dos países da América do Sul e do Norte são países membro
da OIE (OIE, 1999) e portanto, concordam em fornecer qualquer informação que é
necessária para minimizar a disseminação de doenças animais importantes. Barcos
et al. (1999) reviu recentemente as políticas previstas para prevenir e tratar com as
situações de emergência de saúde animal que têm sido implementadas em países da
América do Sul. Países membros da Organização Mundiais de Comércio no que se
refere à sanidade e fitosanidade, lhe são solicitado que informem os focos de ND a
OIE. Para haver uniformidade de padrões entre os países membros da OIE, uma nova
definição da ND foi aprovada em Maio de 1999.

A nova definição do OIE é a seguinte:
Doença de Newcastle é definida como uma infecção das aves causada por um

vírus do sorotipo paramyxovirus aviário sorotipo1 (APMV-1) que possui os seguintes
critérios de virulência:

a) O vírus tem um índice de patogenicidade intracerebral (ICPI) em pintinhos de um
dia (Gallus gallus) de 0.7 ou maior. ou

b) aminoácidos básicos múltiplos têm sido demonstrados no vírus (diretamente ou
por dedução) no terminal-C da proteína F2 e fenilalanina a nível de resíduo 117,
é igual ao terminal-N da proteína F1. O termo aminoácidos básicos múltiplos se
refere à pelo menos três resíduos de arginina ou lisina entre os resíduos 113 a
116. A falha em demonstrar o padrão característico de resíduos de aminoácidos
como se descreveu acima, requer a caracterização do vírus isolado pela prova
de ICPI.
Nesta definição, os resíduos de aminoácidos são numerados a partir do terminal-
N da proteína F1 da seqüência do nucleotídeo do gen F0, 113B116 corresponde
aos resíduos B4 ao B1 do sitio de união.

Uma combinação de resultados de inoculação em frangos e análise de seqüência
do nucleotídeo estão correntemente utilizados para definir as cepas da Influenza
Aviária de Alta Patogenicidade (Alexander, 1996a). Portanto, a nova definição de
ND inclui procedimentos parecidos para aqueles agora estabelecidos a avaliação da
virulência do vírus de Influenza Aviária e elimina a definição do ND anterior imprecisa
que podia conduzir para confusão na interpretação. Para comparação a definição
antiga da OIE, doença de Newcastle (ND) é uma doença de pássaros causada por
cepas de paramyxovirus aviário do tipo 1, significativamente mais virulentas que cepas
da lentogênica, por exemplo, as cepas vacinais Hitchner B1 e La Sota. Algumas
espécies de aves podem ser infectadas com cepas virulentas do vírus da Doença
de Newcastle sem mostrar sinais clínicos (Anônimos, 1992).

A nova definição incorpora o ICPI como um critério de virulência tal como requerido
na definição da União Européia da ND desde 1992 (CEC, 1992) e soma uma definição
molecular alternativa do sitio de ativação da união da proteína de fusão do NDV.
A definição do molecular foi deduzida da análise da seqüência do nucleotídeo que
demonstra as diferenças entre as cepas de baixa virulência com as de maior virulência
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(et al de Carimbo., 1995 & 1998). Alguns laboratórios têm condições para fazer a
análise do molecular e para fazer o teste do ICPI. Seqüências de fusão típica de vírus
mais virulentos têm sido encontrados em isolamentos de pombos que mostraram uma
moderada a baixa patogenicidade (Collins et em., 1994). O teste do ICPI é requerido
onde o ensaio do molecular falha em detectar o modelo padrão característico dos
aminoácidos. A definição final seja publicada no Manual Do OIE de Padrões de
Diagnóstico e Vacinas como uma revisão do atual capítulo 2.1.15 (Alexander, 1996b)
e é a prova padrão para testar os novos isolados. Uma conseqüência da mudança da
definição é a eliminação pela OIE dos termos velogênico, mesogênico, e lentogênico
na caracterização das cepas de NDV.

Um ponto crítico que permanece na implementação da nova definição da ND é
a definição de procedimentos de importação que estabelecem o status de um país
ou região dentro um país quando ND é identificada em uma espécie de ave que não
a espécie exportada. Por exemplo o status de exportação de frangos que não tem
evidência da ND para ser definido precisa saber se naquela mesma região existe
relato de isolamento de NDV em pombos ou aves silvestres com características de
uma cepa virulenta.
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