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APRESENTAÇÃO
No momento em que as barreiras sanitárias estão cada vez mais exigentes,
sugerindo inclusive novas formas de criação das aves, onde os produtos orgânicos e
ecológicos são exigidos pelo mercado externo, a epidemiologia e a profilaxia crescem
em importância por serem as principais ferramentas para a manutenção da nossa
participação no mercado avícola internacional.
Observa-se ainda que o relacionamento direto entre sanidade e resultados, onde
os produtos avícolas de qualidade exigem maiores investimentos, determinando um
ganho efetivo menor para a cadeia produtiva, a sanidade em si não pode deixar de ser
uma grande preocupação ao setor avícola nacional.
A proposta dos organizadores do III Simpósio de Sanidade Avícola é clarear aspectos
obscuros e manter a discussão sobre as enfermidades com um único e principal foco,
que é levar à cadeia produtiva, aos profissionais, as autoridades e acadêmicos uma
proposta de vigilância ativa permanente.
Maristela Lovato Flôres
Profa – UFSM
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PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE AVÍCOLA
Márcia França Gonçalves Villa
Médica Veterinária,
Sanitarista, Mestre em Microbiologia Veterinária
Gerente do Programa Nacional de Sanidade Avícola(PNSA)
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Defesa Agropecuária
Departamento de Defesa Animal
Coordenação de Vigilância e Programas Sanitários

Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), monitoramento
para salmoneloses e micoplasmoses aviárias
I - Plantel nacional de aves e importância do setor no contexto
internacional
1- O seguimento avícola brasileiro encontra-se entre os três maiores do mundo,
sendo considerado no setor agropecuário, possuidor de elevado nível de tecnificação
na produção de alimentos, com controle sanitário em todas as fases da cadeia de
produção de carne e subprodutos, sendo, a complexidade do setor resumida nas
diferentes fases da produção onde são identificados, seqüencialmente, linhas puras,
bisavós, avós, matrizes e produtos terminados (ovos comerciais ou frango de corte).
2- A esta produção avícola comercial acrescenta-se o expressivo desenvolvimento
da criação de perus, de codornas, de faisões, de aves ornamentais e silvestres, como
exemplo as ratitas (avestruzes e emas), passariformes, psitacídeos, dentre outros.
3- A expansão da estrutiocultura nacional tem sido expressiva nos últimos cinco
anos, sendo implantada no sistema de integração vertical, e os principais estados
produtores atualmente são Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP), localizados na região
Sudeste, seguidos das regiões Nordeste e Centro Oeste.
4- Apesar do expressivo desenvolvimento do setor avícola nacional, existe ainda
uma dependência de material genético importado, cuja autorização de ingresso no
país somente é feita a partir do conhecimento da situação epidemiológica do país ou
região de origem, com protocolos sanitários firmados entre os países e adicionalmente
é testado e monitorado a partir do ingresso no país de acordo com as normas e
legislações específicas.
Dados da União Brasileira de Avicultura(UBA) demonstram um crescimento
ascendente na produção brasileira de matrizes e de frango de corte com repercussão
nas exportações brasileiras de produtos avícolas.
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Tabela 1 — População de aves e produção de ovos, no Brasil, no período de 1997 a 2001
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II ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO PNSA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – PNSA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO

SARC

SDA

DIPOA

DDA

DFPA

COMITÊ CONSULTIVO
NACIONAL(CC/PNSA)

PNSA

COMITÊ CONSULTIVO
ESTADUAL(COESA)
Universidades, Institutos de Pesquisa,
associações e sindicatos estaduais e outros

PROGRAMA ESTADUAL DE
SANIDADE AVÍCOLA

Estados participantes do PNSA em junho de 2002
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1 - A Portaria Ministerial no 193 de 19 de setembro de 1994, consolidou e
reestruturou o PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE AVÍCOLA (PNSA), no
âmbito do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
considerando a importância da produção avícola nacional no contexto interno e
internacional, a necessidade de normatização das ações de acompanhamento
sanitário relacionadas ao setor avícola, observando o processo de globalização
mundial em curso, tanto quanto, a necessidade de estabelecimento de programas de
cooperação entre as instituições públicas e privadas. Definiu também, linhas mestras
para a condução do PNSA em âmbito nacional, e a competência da Secretaria de
Defesa Agropecuária (SDA) e do Departamento de Defesa Animal (DDA) para baixar
normas e instruções, visando o controle e/ou erradicação das principais doenças das
aves. O PNSA tem sua execução coordenada pela SDA, e vem sendo executado pelas
funções de normatização, programação e execução do Programa, pelo DDA, onde se
encontra a gerência técnica do mesmo. Este Programa vem sendo executado através
do processo de parceria entre os setores público e privado, definido na criação do
Comitê Consultivo do PNSA (CC/PNSA), e tem como objetivos:
1.1 - GERAL:
1.1.1 - Garantir a disponibilidade, nos mercados interno e externo, de produtos
avícolas de qualidade, sanitariamente controlados.
1.2 - ESPECÍFICOS:
1.2.1 - Expandir os mercados internos e externos;
1.2.2 - Controlar e/ou erradicar as principais doenças aviárias de transmissão vertical
e horizontal;
1.2.3 - Manter sob vigilância e controle as síndromes e demais doenças, analisando
os fatores intercorrentes de disseminação e contaminação;
1.2.4 - Prevenir a introdução de doenças exóticas no país;
1.2.5 - Estimular o aumento da produtividade e a tecnificação dos plantéis avícolas,
da estrutiocultura e de outras aves de produção, tanto quanto da indústria associada
aos mesmos, garantindo a qualidade dos seus produtos e subprodutos.
1.2.6 - Fomentar o processo de parceria, e o desenvolvimento técnico e científico do
setor.
1.2.7 - Garantir o controle sanitário em todos os estabelecimentos que alojem aves
ornamentais ou de produção.
2 - O PNSA define como prioritárias para a vigilância, controle e erradicação as
seguintes doenças:
2.1 -doença de Newcastle;
2.2 -influenza aviária;
2.3 -salmoneloses;
2.4 -micoplasmoses;
2.5 -doença de Marek;
3 - As ações prioritárias do PNSA vem sendo implantadas gradativamente em
âmbito nacional e visam inicialmente atingir os principais estados produtores e as
regiões de maiores concentrações avícolas, devendo ser estendidas para todo o
5
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seguimento do agronegócio avícola e de produção de diferentes espécies de aves
em todos os estados brasileiros;
4 - A implantação das atividades do PNSA foram estabelecidas em 1994 a
partir de experiências anteriores realizadas pelo MAPA, Secretarias de Agricultura e
organismos executores destas, e da iniciativa privada, realizadas em diversos estados
da federação relacionados ao controle sanitário dos plantéis, a vigilância nacional e
internacional de produtos, subprodutos e de aves, sendo o marco histórico desse
programa a elaboração da Portaria Ministerial no 974/78, revogada por atos legais
posteriores, sendo regulamentada atualmente pela IN Ministerial 4/98;
4.1 - Inicialmente no processo de implantação foram observados a importância e
complexidade da produção avícola, a estruturação dos serviços oficiais de defesa
sanitária animal e a existência de estabelecimentos de matança com Serviço de
Inspeção Federal. Atualmente, soma-se a esses fatores a implantação da legislação
específica e o processo de vigilância para as doenças avícolas de uma maneira geral e
o monitoramento para as doenças prioritárias do PNSA, como a doença de Newcastle,
a influenza aviária, as salmoneloses(Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis
e S. Typhimurium) as micoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae e M.
melleagridis este exclusivamente para perus) e a doença de Marek.
4.1.1 - A doença de Newcastle e a influenza aviária, esta última exótica no plantel
de aves comercial do Brasil, são de vigilância obrigatória em todos os estados da
federação.
5 - A execução das atividades de campo é realizada pelos médicos veterinários
dos seguintes órgãos:
5.1 - Vigilância epidemiológica, fiscalização, controle sanitário e de trânsito: órgão
oficial (DFA’s e Secretarias Estaduais de Agricultura ou órgãos executores destas);
5.2 - Controle higiênico e sanitário dos plantéis e emissão de GTA: serviço oficial,
Médicos Veterinários privados responsáveis técnicos, credenciados junto ao MAPA;
6 - A participação das empresas avícolas e de exploração pecuária de outras
espécies de aves no PNSA visa o controle sanitário das doenças de transmissão
horizontal e vertical prioritariamente nos estabelecimentos de reprodução bem como a
certificação sanitária oficial de núcleo e/ou dos estabelecimentos avícolas de produção
e alojamento de aves de acordo com as normas e legislação em vigor;
7 - Estão previstas no PNSA o registro dos estabelecimentos avícolas, segundo a
IN. Ministerial 4/98 e demais legislações e normas específicas, sendo classificadas
para fins de registro e fiscalização junto ao MAPA, os estabelecimentos avícolas
destinados a reprodução e produção comercial, segundo sua finalidade, nas seguintes
categorias:
7.1 - Estabelecimentos avícolas de Controles Permanentes:
a) granjas de seleção genética de reprodutoras primárias (linhas puras), importadoras,
exportadores e/ou produtoras de ovos férteis e aves de 1 (um) dia para produção de
bisavós;
b) granjas de bisavós (bisavozeiras), importadoras, exportadoras e/ou produtoras de
ovos férteis e aves de 1 (um) dia para produção de avós;
6
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c) granjas de avós (avozeiras) importadoras, exportadoras e/ou produtoras de ovos
férteis e aves de 1 (um) dia para produção de matrizes;
d) granjas de matrizes (matrizeiras) importadoras, exportadoras e/ou produtoras de
ovos férteis e aves de 1 (um) dia, para produção de aves comerciais e outros fins;
e) granjas de aves reprodutoras livres de patógenos específicos (SPF - Specific
Pathogen Free), instalações de criação, dotadas de condições ambientais, instalações,
normas de biossegurança e de funcionamento, que mantenham as aves e os ovos
livres dos patógenos da própria espécie e daqueles que possam influir na qualidade
do uso a que se destinam;
f) incubatórios (de granjas de seleção genética de reprodutoras primárias, bisavozeiros, avozeiros, matrizeiros e SPF).
7.2 - Estabelecimentos Avícolas de Controles Eventuais:
a) estabelecimentos avícolas, importadores, exportadores e produtores de ovos
comerciais;
b) estabelecimentos avícolas, importadores, exportadores e produtores de frangos de
corte (engorda);
c) estabelecimentos de explorações de outras aves ornamentais ou não, consideradas
exóticas ou não, destinadas à reprodução e produção comercial de carnes e/ou ovos
e/ou penas (Ex. perus, codornas, galinhas d’angola, avestruzes, emas, emús, dentre
outras);
d) incubatórios (de ovos comerciais e de aves ornamentais).
8 - Monitoramento sanitário dos plantéis de reprodução com vistas a certificação
dos núcleos e granjas avícolas para as salmoneloses (S. Gallinarum, S. Pullorum,
S. Enteritidis e S. Typhimurium) e micoplasmoses (M. gallysepticum, M. synoviae e
M. melleagridis (perus)), em todos os estados da federação, sendo priorizados o
desenvolvimento da ação nos estados de maior densidade avícola e onde o PNSA
encontra-se implantado e em fase de implantação.
9 - Obrigatoriedade da vacinação contra a doença de Marek nos incubatórios;
10 - Controle sanitário de outras explorações de criação de aves;
11 - Adequação da legislação, estabelecendo normas e de procedimentos técnicos
específicos.
12 - O PNSA está estruturado num processo de parceria entre os seguimentos
público e privado, representado pelo Comitê Consultivo Nacional (CC/PNSA), que
é formado por médicos veterinários que representam entidades de pesquisa,
laboratórios de diagnóstico e produtores de produtos veterinários, seguimento de
produção e reprodução e exportação de produtos avícolas, universidades brasileiras
e os diferentes seguimentos do MAPA, relacionado ao setor.
13 - Conta também com a participação de 14 laboratórios credenciados de acordo
com as normas da Coordenação de Laboratórios Animal (CLA/DDA) que executam
as atividades rotineiras de monitoramento sanitário e de vigilância para as doenças
do PNSA.
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Organização do setor avícola e ação sanitária correspondente
Cadeia Produtiva (da produção ao consumo)
FLUXO DE PRODUÇÃO

CONTROLE SANITÁRIO
Controle Sanitário
Importação
Lotes/Amostragem

Plantéis
Primários

Controle
Sanitário
idêntico
ao
das
importações,
monitoramento
das
salmoneloses e micoplasmoses vigilância
epidemiológica e sanitária para as doenças
avícolas e controle de trânsito.

Bisavozeiros

Monitoramento das salmoneloses e
micoplasmoses, e vigilância epidemiológica e
sanitária para as doenças avícolas e controle
de trânsito.

Avozeiros

Matrizeiros

Monitoramento das salmoneloses e
micoplasmoses, e vigilância epidemiológica e
sanitária das doenças avícolas, orientação
de esquemas de vacinação de acordo com a
situação epidemiológica e sanitária da
região e dos matrizeiros e controle de
trânsito

Corte

Postura

Produtor
Comercial de
Ovos

Produtor
Comercial de
Frangos

Abatedouros
Frigoríficos

Inspeção, fiscalização, vigilância sanitária e
epidemiológica e controle de trânsito

Orientação ao consumidor de produtos
inspecionados, Vigilância epidemiológica
e sanitária de Surtos de doenças
Transmitidas por Alimentos
Contaminados (DTA)

Distribuidores
Atacadistas e
Varejistas

Consumidor
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III - Doenças das aves
As doenças aviárias de notificação obrigatória ao Escritório Internacional de
Epizootias (OIE), organismo internacional que executa o acompanhamento das
doenças animais em âmbito mundial, são as seguintes:
• Lista A: doença de Newcastle e Influenza Aviária (peste aviária)
• Lista B: tuberculose aviária, cólera aviária, varíola aviária, tifo aviário (S. Gallinarum), micoplasmose (M. gallisepticum), psitacose/ornitose, pulorose (S. Pullorum) e laringotraqueite infecciosa das aves.
Os sorovares de salmonela S. Enteritidis e S. Typhimurium foram incluídos no
Código Zoosanitário Internacional do OIE no ano de 2001, como doenças zoonóticas,
sendo retirado portanto, das listas de notificação, porém com essa nova classificação
passam a ter importância na saúde pública.
As perdas causadas por doenças de aves domésticas advém de cinco grupos ou
tipos de doenças.
• Doenças respiratórias, entre as quais se destacam as micoplasmoses e
doenças virais como: doença de Newcastle, bronquite infecciosa, varíola aviária,
pneumovirose (síndrome da cabeça inchada).
• Doenças bacterianas, como as salmoneloses e infecções por Escherichia coli.
• Doenças tumorais, representadas pela doença de Marek, leucose linfóide e
leucose mieloide.
• Doenças parasitárias, entre as quais a mais importante é a coccidiose.
• Doenças imunossupressoras, como a doença de Gumboro, anemia infecciosa
das aves e as micotoxicoses - principalmente a aflatoxicose e a ocratoxicose.
Na avaliação dos dados de prevalência de sorovares de salmonela analisado
por ocasião de minha tese de mestrado defendida no ano de 2000 na UFRRJ, do
material procedente do monitoramento do PNSA no período de 1994 a 1998 inferimos
que os sorovares detectados em diferentes fontes, S. Enteritidis, S. Heidelberg, S.
Typhimurium, S. Hadar, S. Senftenberg, S. Agona, S. Anatum e S. Mbandaka(*),
representam risco potencial para a disseminação nos plantéis, havendo necessidade
de avaliação mais aprofundada da participação dos mesmos na cadeia produtiva
avícola e alimentar humana.
Da mesma forma, observamos a não ocorrência de S. Pullorum e S. Gallinarum
na amostragem trabalhada, sendo observado que a não ocorrência não define
sua erradicação, necessitando de uma vifgilância permanente e em relação a
S. Enteritidis e S. Typhimurium que observamos um decréscimo significativo,
demonstra a importância do controle estabelecido pelo PNSA e OIE em plantéis
avícolas e do controle relacionado a saúde pública pela investigação de surtos de
toxinfecções alimentares humanas executada pela FUNASA/MS e pela OMS.
Estes fatores apontam para a necessidade de fortalecimento do PNSA na
fiscalização efetiva dos plantéis nacionais de aves, e nesse sentido, os atos
legais específicos vem sendo sistematicamente atualizados em decorrência da
situação epidemiológica das salmoneloses e micoplasmoses, estando atualmente
regulamentados pelas Instruções Normativas DAS no 44/01 e 03/02.
9
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IV- FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO PARA SALMONELA E
MICOPLASMA
1 - Fiscalização oficial e procedimentos para monitoramento e certificação de
estabelecimentos avícolas de reprodução:
1.1 - Na operacionalização das atividades do PNSA, o cadastro das propriedades
deverá ser feito inicialmente nas unidades locais e o registro dos estabelecimentos
avícolas de controles permanentes e eventuais junto ao MAPA, conforme IN Ministerial
4/98:
1.1.1 - Todos os estabelecimentos deverão possuir controle sanitário interno
de seus plantéis, estando sob vigilância e monitoramento oficial para as doenças
prioritárias do PNSA e demais doenças aviárias de acordo com as legislações e
normas específicas do MAPA.
1.2 - Os estabelecimentos de produção de aves deverão atender as normas
e atos legais do MAPA/SDA relativo ao monitoramento sanitário das salmoneloses
(Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. Typhimurum) e micoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae e M. melleagridis).
1.3 - Dos quatro sorovares de salmonela compõem atualmente a lista de doenças
prioritárias do PNSA, S. Typhimurium e S. Enteritidis, devido à sua importância
na saúde pública, adicionalmente integram a relação de notificação ao Ministério
da Saúde dos agentes causadores de surtos de doenças transmitidas por alimentos
(DTA) e de vigilância por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS).
1.4 - A importância da infecção pelos diversos sorovares de salmonelas e das
espécies de micoplasmas está diretamente ligada à condição dos mesmos como
agentes de doenças e como disseminadores destas para as diferentes espécies,
devendo ser observada as formas de transmissão na adoção de medidas de controle
e erradicação.
1.5 - As formas de transmissão e disseminação das salmonelas são bastante
variadas, porém, os produtos de origem animal e principalmente os relacionados ao
setor avícola parecem ter importância significativa na ocorrência destes, devendo ser
estabelecido um controle e um monitoramento específicos para estas salmonelas,
reduzindo o risco de contaminação e de disseminação.
1.6 - Roedores e vetores são importantes fontes de contaminação e de disseminação das salmonelas, devendo ser realizado o controle sistemático destes.
1.7 - Adoção das normas de biossegurança são fundamentais para garantir o
controle sanitário dos plantéis.
1.8 - Os estabelecimentos de criação de aves deverão cumprir as normas
sanitárias em vigor e qualquer outra regulamentação pertinente que vier a ser baixada
pelo MAPA.
1.9 - A certificação do núcleo ou estabelecimento de produção de aves nas
condições de livre, controlado ou sob vigilância e acompanhamento, far-se-á de forma
distinta e independente para salmoneloses e micoplasmoses, após o cumprimento
das normas e legislações específicas.
1.10 - Na fiscalização ou supervisão oficial deverão ser verificadas as medidas
gerais de biossegurança do criadouro, a legislação específica do PNSA, o
acompanhamento sanitário realizado pelo serviço veterinário da empresa e outros
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fatores de ordem administrativa, geográfica de localização, organização de serviço e
etc.
1.11 - Serão utilizados no processo de monitoramento os formulários padronizados
pelo PNSA.
1.12 - No caso de lotes positivos de aves, quando determinada a eliminação pela
legislação específica do MAPA que pode ser relativa à emergência sanitária ou para
fins de viabilização de certificação ou exigências do PNSA, as indenizações correrão
por conta do produtor, ou de um Fundo de Controle Sanitário para Avicultura ou da
pecuária, que deverá ser criado e mantido pelos estabelecimentos produtores de cada
estado.
1.13 - O quadro a seguir resume o processo de monitoramento estabelecido pelas
Instruções Normativas SDA no 44/01 e 03/02.
1.14 - Devem ser observados também que a Instrução Normativa SDA no 14/98,
define os procedimentos de colheita de material genético (ovos férteis e pintos de um
dia) no ponto de ingresso(portos aeroportos e postos de fronteira) no país.

V- COLHEITA DE AMOSTRAS PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO SANITÁRIO DO PNSA
1 - A colheita de material de importação é realizada pelo Serviço de vigilância
aeroportuária/DFA ou Serviço de Sanidade Animal/DFA, no ponto de ingresso
(portos, aeroportos e fronteiras) e encaminhado ao laboratório oficial do MAPA
(LARA/Campinas), de acordo com a legislação em vigor.
1.1 - Em aves quarentenadas, esse processo, será realizado de acordo com as
normas e as legislações específicas do MAPA.
2 - As colheitas de material para o monitoramento oficial, somente serão aceitas
quando executadas pelo fiscal federal agropecuário ou médico veterinário oficial ou
sob sua fiscalização e supervisão.
3 - Para efeito de certificação, serão analisadas pelo SSA/DFA do estado em
que se localiza o estabelecimento avícola, as amostras encaminhadas pelo médico
veterinário responsável técnico da empresa junto ao MAPA e/ou a colheita aleatória
realizada pelo serviço oficial.
4 - Todo material destinado a provas laboratoriais, deverá estar, obrigatoriamente,
acompanhado de formulário de colheita padronizado pelo DDA/SDA, devidamente
preenchido, assinado pelo responsável técnico junto ao MAPA e/ou pelo fiscal federal
agropecuário ou médico veterinário oficial ou de FORM IN, no caso da doença de
Newcastle e Influenza Aviária.
4.1 - Para as salmoneloses (Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis
e S. Typhimurium) e micoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae e
M. melleagridis), a abertura de FORM IN será realizada quando confirmada sua
positividade.
5 - A colheita oficial de material para as provas laboratoriais, deverá ser aleatória
entre os diferentes galpões do mesmo núcleo, ou criadouros e de alojamento de aves.
6 - Visando o acompanhamento do estado sanitário e a manutenção da
certificação, além das colheitas regulares nos estabelecimentos de linhas puras,
bisavoseiros e avoseiros, o acompanhamento deverá ser realizado diretamente
pelo fiscal federal agropecuário ou médico veterinário oficial, colheitas aleatórias
11
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em duplicata, no mínimo uma vez ao ano, para posterior envio a um laboratório
credenciado ou outro laboratório de eleição do Serviço Oficial que poderá ser
preferencialmente laboratório oficial, para análise laboratorial. Este procedimento
poderá ser adotado a qualquer tempo a critério do Serviço Veterinário Oficial.
7 - Todos os testes realizados no núcleo ou no estabelecimento de produção
de aves (sejam para certificação, para manutenção ou outro) somente serão
aceitos (terão validade) quando analisados e/ou supervisionados por fiscal federal
agropecuário ou médico veterinário oficial.
8 - Para fins de certificação serão analisados os dados referentes à colheita oficial
e a realizada pelo responsável técnico.
9 - Os custos de pagamento das colheitas oficiais para provas laboratoriais e do
envio para laboratório credenciado pelo MAPA para este fim ou laboratório oficial,
serão de reponsabilidade da empresa interessada na certificação.
10 - Todo material colhido oficialmente deverá ser lacrado e acompanhado de
formulário padronizado pelo PNSA- CPS/DDA/SDA.
11 - As colheitas aleatórias realizadas pelo serviço oficial poderão ou não atender
os cronogramas de exames das empresas, ficando o fiscal federal agropecuário
ou médico veterinário oficial responsável pela realização da colheita ou supervisão
da mesma, lacre do material, devendo a empresa fornecer os materiais e meios
necessários para realização dessa atividade.
12 - Para aves ornamentais ou silvestres de produção serão adotados os mesmos
critérios utilizados para matrizes de galinhas.

VI- CONCLUSÕES
A certificação dos núcleos e estabelecimentos avícolas é feita no âmbito das
Delegacias Federais de Agricultura/ Serviço de Sanidade Animal, de forma conjunta
com as Secretarias Estaduais de Agricultura, ou órgãos executores destas, sendo
avaliado para a certificação um mínimo de Três testes negativos.
São aceitas segundo os atos legais em vigor, as seguintes situações sanitárias:
• Bisavozeiros e avozeiros - LIVRES de Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S.
Enteritidis, S. Typhimurium, Mycoplasma gallysepticum, M. synoviae e M.
melleagridis (perus).
• Matrizeiros (comercialização nacional) - LIVRES de Salmonella Gallinarum, S.
Pullorum, Mycoplasma gallysepticum, e M. melleagridis (perus)
– CONTROLADO para S. Enteritidis, S. Typhimurium;
– SOB VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO para M. synoviae.
Devem ser exigidas pelo comprador a condição sanitária ideal, não devendo ser
introduzido no plantel de reprodutoras aves contaminadas.
A testagem no recebimento das aves possibilita a identificação de possíveis
contaminações.
OBS: A certificação de núcleos livres, controlados e sob vigilância e acompanhamento para salmoneloses e micoplasmoses é emitida pelo Serviço Oficial de Defesa
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Sanitária Animal de acordo com a situação sanitária do núcleo, sendo pertinente
observar que para exportação é exigida a condição de LIVRE de todos os agentes
supra citados e a não ocorrência da doença de Newcastle e da influenza aviária de
acordo com os critérios do OIE.
O ciclo produtivo da avicultura, estabelece a introdução de novos lotes de aves
definindo, portanto, a rotatividade dos núcleos certificados por estabelecimento de
produção.
A título de informação, até abril deste ano o estado do Rio Grande do Sul possuia
20 núcleos de 4 empresas avícolas diferentes certificadas.
Em relação a legislação específica para o monitoramento de outros sistemas de
produção de aves como o de criação de avestruzes e emas, está em fase final de
publicação, após ter sido submetida a consulta pública e a um amplo processo de
discussão entre o seguimento produtivo específico e o avícola, o MAPA e o IBAMA.
É fundamental que as atividades em curso de vigilância e monitoramento para
as doenças do PNSA sejam fortalecidas e implementadas em todos os estados
da federação buscando um efetivo controle sanitário do plantel nacional de aves e
consequentemente expansão do comércio nacional e internacional de aves e produtos
sanitáriamente controlados.
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ANEXO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE SANIDADE ANIMAL

MODELO DE CERTIFICADO SANITÁRIO
MONITORAMENTO DAS SALMONELOSES E DAS MICOPLASMOSES AVIARIAS

CERTIFICAMOS
que
o
NÚCLEO
________________
do
ESTABELECIMENTO
AVÍCOLA
__________________________________________________________________,
classificado segundo sua finalidade como de controles permanentes eventuais,
de
criação
de
(espécie
de
ave),
localizado
__________________________________, no município de________________, do
Estado __________________________ registrado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sob n.º _________________________, atende as
exigências estabelecidas na Instrução Normativa Ministerial nº 04 de 30 de
dezembro de 1998, e nas Instruções Normativas da SDA n.º 03 de 9 de janeiro de
2002 e 44 de 23 de agosto de 2001, realizando o monitoramento sanitário, segundo
os critérios do PNSA, apresentando a seguinte condição sanitária :
 LIVRE para Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum;
 LIVRE para Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae;
 LIVRE para Mycoplasma melleagridis, exclusivamente para perus e outras
aves(exceto galinhas);
 LIVRE para Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium;
 CONTROLADA para Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium
 SOB VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO para Mycoplasma synoviae

(local e data) ................................,..........de................................de

Assinatura e carimbo
Médico Veterinário responsável pela
avaliação

Assinatura e carimbo
Chefe do Serviço de
Sanidade Animal – DFA/....

Obs: O certificado deverá ser emitido por cada Delegacia Federal de Agricultura, constando
apenas o texto adequado a situação à que se aplica a certificação.
Este certificado tem sua validade, condicionada à manutenção do estado sanitário dos núcleos e/
ou do estabelecimento avícola.
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A DOENÇA DE GUMBORO, FORMAS DE CONTROLE E
COMO AVALIAR A PROTEÇÃO
José Di Fábio
Médico veterinário
J. F.Laboratório
jflab@dglnet.com.br

Introdução
Nestes 5 anos, muita coisa mudou no Brasil com respeito à Doença de Gumboro.
A começar pela apresentação do Problema, suas novas características, suas novas
formas de controle, e, principalmente pelo alto grau de conhecimento científico
alcançado em tão pouco tempo, em relação a esta Enfermidade. Apesar do acesso a
vasta Bibliografia Internacional, conseguimos impor alguns direcionamentos próprios,
primeiro pelo grande volume de Informações de campo e segundo pelo engajamento
voluntário de todos os Técnicos envolvidos nesta verdadeira operação de guerra que
foi à entrada das cepas muito virulentas no Brasil. Assim, procurarei resumir os
principais eventos desta modificação de comportamentos e atitudes em relação ao
Problema.

Histórico
Até o ano de 1997, os problemas relativos à Doença de Gumboro, estavam bem
controlados no Brasil. Tanto que, durante um primeiro Simpósio da Doença, em
1993, concluímos que os Esquemas vacinais estavam, na maioria das vezes, evitando
perdas econômicas. A Manifestação subclínica era bem conhecida e parecida a
aquela encontrada nos Países Americanos e Latino-americanos. Uma variante
americana tinha sido descrita no País, por Rozemberg, e a partir de 1996, variantes
moleculares começaram a ser descritas, principalmente no Sul do Brasil. Em 1997,
no Estado de São Paulo, foi descrita pela primeira vez, uma Forma Clínica muito
virulenta, por um vírus clássico, com alta mortalidade em frangos de corte. A partir
daí, esta Forma Clínica avançou por todo o País, tornando-se a principal Forma de
apresentação da Enfermidade em alguns Estados. A entrada de um vírus importado
da Europa parece ser a principal suspeita para nova forma da Doença. Frangos
de corte, Poedeiras e Reprodutoras foram igualmente afetados, mas não igualmente
controlados, pois nas Poedeiras a situação de controle, foi mais difícil, por menor
poder de conscientização, maior susceptibilidade genética, Bioseguridade pobre, alto
nível de AA maternos, etc. O ll Simpósio de Gumboro em 2001, permitiu concluir que
hoje o problema segue controlado, apesar de alguns casos isolados, e, o vírus muito
virulento, em muitas situações, está presente, sem contudo manifestar sua forma
clínica.
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Classificação
Apesar da existência de um só Sorotipo 1, variantes antigênicas tem sido descritas
nos Estados Unidos e variantes Moleculares descritas nos Estados Unidos, Europa e
Brasil. Outra Classificação por Anticorpos Monoclonais procura identificar e diferenciar
cepas clássicas, de Mutantes de Escape e cepas muito virulentas e Variantes
verdadeiras. Até este momento não existe uma classificação completa, que permita
correlacionar a cepa encontrada com a melhor vacina a ser utilizada, do ponto de
vista Laboratorial, daí a necessidade de se medir a eficiência das vacinas e esquemas
vacinais, de outras maneiras.

Formas de Controle
A Biosseguridade para a Doença de Gumboro, foi sem dúvida, a área de
maior avanço, nestes últimos 5 anos de Doença de Gumboro, além do melhor
entendimento dos limites dos diferentes Diagnósticos Laboratoriais para o Problema.
Assim conceitos não tão modernos como Isolamento de Região afetada, Limpeza
e Desinfecção de Galpões, conscientização de Pessoal Técnico e não Técnico,
Diagnósticos precoces, Vazio Sanitário, etc., foram empregados de forma maciça
e contribuíram para diminuir de forma preponderante os prejuízos econômicos da
Doença. Novas vacinas mais virulentas foram introduzidas e se avaliou de forma mais
concreta o papel dos AA Maternos na Proteção dos lotes.
Existe agora um novo Desafio, ou seja, medir a Eficiência destes Programas de
Biosseguridade. Como avaliar, por exemplo, se um esquema vacinal é protetor e
seguro? Como a pressão de contaminação de Galpão pode interferir na eficiência
das vacinas? Será que a vacina de um grupo molecular pode proteger contra cepas
moleculares de grupos distintos? E a maior Virulência das cepas vacinais significa
maior proteção ou maior agressão? AA Maternos protegem realmente?
Existem algumas considerações importantes: por exemplo, o Tempo de Vazio
Sanitário, com ou sem troca de cama, o sistema de desinfecção empregado, etc. Tudo
isto, tem como objetivo diminuir a carga viral do galpão, e, permitir que os programas
vacinais atuem de maneira mais eficiente. Eterradossi utilizou títulos de vírus muito
virulentos superiores a 10-8 para produzir alta mortalidade em aves SPF, alojadas em
isoladores. Isto quer dizer que não basta termos apenas o vírus muito virulento, mas
a sua carga viral determina também o nível de mortalidade de um plantel, além da sua
Imunidade materna.
Vacinas intermediárias e intermediárias plus, de grupos moleculares distintos a dos
vírus de campo, tem tido ótimo desempenho, a nível experimental, contra amostras de
vírus muito virulentos, considerados vírus clássicos, assim como também protegem
contra variantes moleculares. Vacinas mais virulentas mostraram ser mais eficientes,
contra vírus muito virulentos, no sentido de proteger contra a mortalidade, porém,
ainda não se sabe muito bem se o grau de agressão bursal destas vacinas, poderia
de algum modo, comprometer o desenvolvimento de uma Imunidade plena, contra
outros Patógenos, como no caso, por exemplo, de Poedeiras comerciais, vacinadas
com cepas fortes, a uma maior susceptibilidade a Doenças Respiratórias. Isto ainda é
motivo de muita controvérsia, pois outros fatores poderiam estar envolvidos como as
Micotoxinas, por exemplo.
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Quanto à eficiência de Proteção dos AA maternos, Van der Berg exemplifica bem
esta limitação, ao produzir Mutantes de Escape de um mesmo vírus, e, inocular este
vírus em aves com AA maternos do vírus original, produzindo então uma Proteção
apenas parcial. Em contraposição, a Imunidade ativa produzida pelo vírus original
foi capaz de proteger contra este Mutante de Escape, estabelecendo que outros
tipos de Imunidade, além da humoral, devem estar envolvidas na Proteção. Vacinas
desenvolvidas a partir da Proteína Viral 2 (VP2), prometem produzir AA maternos mais
abrangentes contra uma maior variedade antigênica de vírus de campo ou se ajustar
rapidamente a modificações antigênicas dos vírus de campo.

Como Medir a Proteção conferida pelos Programas Vacinais e
Vacinas?
Se perguntarem como medir a Proteção de um Programa vacinal ou de uma
Vacina, a resposta mais objetiva e simples é; avalie a Performance dos Lotes
antes e depois do Programa vacinal novo. Só que isto algumas vezes não é
tão simples de avaliar. Um sem número de Fatores pode interferir favoravelmente
ou desfavoravelmente para as nossas conclusões, Região, Imunidade materna,
condições climáticas, qualidade da Ração, qualidade dos pintinhos, número de aves
a serem testadas, etc., podem fazer uma grande diferença nas nossas conclusões.
Assim, métodos de avaliação Laboratoriais e experimentais tem sido tentados para
demonstrar a Medida da Proteção.
1. - Métodos Laboratoriais: Normalmente associados
• Sorologia
• Histopatologia
• Diagnóstico por Imagem
• Provas Moleculares
• Imunofenotipagem
• Isolamento viral
• Imunofluorescência
2. - Ensaios Experimentais em Isoladores com Aves Comerciais ou SPF
Procuram demonstrar por inoculação de vírus de campo em aves SPF ou
comerciais vacinadas, o nível de Proteção conferido pelas vacinas e Programas
através de provas Laboratoriais como Histopatologia, Sorologia, Imunofenotipagem, PCR, etc., comparando tratamentos controles Positivos e Negativos com
tratamentos com Vacinas x Vírus de campo.
3. - Ensaios Experimentais para avaliar o aparecimento de cepas Variantes
Antigênicas x Cepas vacinais existentes
Desenvolvido por Rosemberg na Universidade de Delaware, trabalha com muitas
aves e utiliza cepas vacinais x cepas suspeitas variantes de campo, e tenta imitar
uma condição de campo para comprovar a existência de variantes antigênicas.
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4. - Comitê Europeu para Doença de Gumboro
No recente encontro de Maio de 2002, o Comitê Europeu para a Doença de
Gumboro, que reúne 46 especialistas de 26 Países Europeus(COST ACTION 839),
(tivemos a oportunidade de participar do Módulo Measurement of Protection) onde se
discutiu especialmente como avaliar e medir a Proteção conferida pelos Programas
vacinais e Vacinas. Também procurou-se avaliar o efeito das diferentes cepas vacinais
em aves experimentais utilizando como parâmetros o Escore Numérico de Lesões
Bursais(NBLS) e o Escore Patológico de Lesões Bursais (PBLS). O NBLS consta
de 5 Escores com % variáveis de Folículos bursais afetados (desde 0 a 100%) pela
Histopatologia. O PBLS consta de 5 graus de Lesões Histopatológicas. Como era
de se esperar, não houve consenso entre os 46 especialistas, alguns dos quais
receberam cortes iguais de Bursas previamente inoculadas com vírus vacinais. A
Conclusão é que neste momento é muito difícil padronizar em uma única Técnica, os
efeitos que uma vacina pode provocar. Trabalhos muito interessantes com Linfócitos T
e Imunidade de base Celular podem nos ajudar a avaliar e entender que outros tipos
de imunidade estão contidos numa proteção à Doença de Gumboro e como utilizá-los
para medir os efeitos de uma cepa Vacinal. Um trabalho de campo importante foi à
utilização da Genotipagem por RT-PCR para medir a intensidade de uma Epidemia
na Croácia. Durante o período da Infecção, os lotes apresentaram, entre 1 e 40 dias,
92% de bursas com o vírus muito virulento, enquanto que somente 8% apresentaram
o vírus vacinal, numa população de 1800.000 Frangos de corte. Isto mostra a
capacidade infectante devastadora do vírus, mesmo em aves bem vacinadas.

Bibliografia Consultada
1 - I e II Simpósio da Doença de Gumboro: FACTA 1993 - 2001
2 - COST Action 839 - Immunosuppressive viral Diseases of Poultry 1999 - 2000 2001 - 2002.
3 - FACTA Conferência - 2000 - 2001 - 2002.
4 - Eterradossi - vvIBDV in Latin America - AMEVEA 2000 - Argentina.
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DOENÇA DE MAREK - SITUAÇÃO ATUAL &
PERSPECTIVAS
Clóvis de Oliveira
Merial Saúde Animal Ltda
Unidade de Negócios Avicultura
clovis.oliveira@merial.com

Introdução
Os contínuos avanços em genética, nutrição, manejo, equipamentos, ambiência
e sobretudo sanitário permitiram e têm permitido ao segmento avícola posição de
destaque no cenário agro-industrial como produtor de proteína animal de excelente
qualidade (carne e ovos).
Do ponto de vista sanitário, a introdução na década de 70 da vacinação contra a
Doença de Marek (DM) foi um dos marcos históricos para a indústria avícola moderna
para o atingimento desta posição. Soma-se o fato de que o uso destas vacinas, tem
sido, sem sombra de dúvida, um sucesso na história dos biológicos.

O vírus da Doença de Marek
O vírus da DM possui o mecanismo de se disseminar na natureza, infecta
hospedeiros independentemente da presença de anticorpos maternos ou imunidade
vacinal e estabelece infecção latente e persistente.
De acordo com Witter (2000), a vacinação reduz, mas não impede a infecção nem
a excreção, a qual favorece a seleção de cepas mutantes e por conseguinte problemas
para o controle desta enfermidade.
Adicionalmente, a DM é um problema de difícil solução devido à várias razões:
1. Tanto em as aves vacinadas ou não o vírus da DM permanece viável e
persistente durante todo o ciclo de vida;
2. Após a infecção ter chegado ao seu estado produtivo (folículo da pena), o vírus
da DM é continuamente eliminado no ambiente através da descamação das
células do folículo da pena;
3. Como o vírus está protegido dentro das células descamadas, este tende a
permanecer viável por longos períodos de tempo fora do hospedeiro, o qual torna
a transmissão mais eficiente, ou seja, o vírus está constantemente presente no
ambiente, como também extremamente estável;
Baseado no exposto acima, o mesmo autor enfatiza que existem 3 pontos críticos
para o controle da DM:
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1. A porta de entrada (trato respiratório)
2. Disseminação de célula para célula
3. A porta de saída (epitélio do folículo da pena)

A vacinação contra a Doença de Marek
No Brasil, a quase totalidade dos frangos criados industrialmente recebem
vacinação contra a Doença de Marek (cepa HVT) no 1o dia de vida. No segmento
de aves de ciclo longo (poedeiras, matrizes, avós, etc) estas, na sua grande
maioria recebem a combinação de vacinas dos sorotipos 1 e 3 (Rispens e HVT,
respectivamente).
Em se tratando de vacinação contra a DM, não há evidência de imunodepressão ou
interferência com a resposta imune humoral ou celular a outros antígenos causados
por cepas vacinais dos sorotipos 1, 2 e 3. Quando da imunização contra a DM,
há formação dos anticorpos 1-2 semanas pós-vacinação e estes possuem caráter
relevante no processo de resistência à doença. Normalmente, o título de anticorpos
maternos decresce após a inoculação de cepas vacinais, evidenciando uma ação de
neutralização parcial das partículas virais vacinais, particularmente dos vírus livres
de células (vacinas liofilizadas). Na resposta imune celular, esta é dirigida contra
os antígenos associados à células tumorais. Há participação também das células
responsáveis pela "citotoxicidade in vitro" e aumento das células "naturais killer" (NK)
após a administração das vacinas.
Normalmente as vacinas aplicadas contra a DM já induzem viremia a partir de
48 horas pós-vacinação com pico da viremia em uma semana e depois declina a
níveis consistentes por longos períodos. Independentemente da boa imunização
em pintinhos de um dia, estes estão sob risco, quando colocados num ambiente
contaminado. A pergunta que normalmente se faz é: quando existe o contato e
que nível de exposição? e geralmente a resposta é cedo demais e demasiado.
Este cedo demais, traduzido pelo desafio precoce (antes de que a imunidade
seja estabelecida) muitas vezes é demonstrada pelos baixos parâmetros produtivos
alcançados. A utilização da vacinação in ovo no 19o dia de incubação como forma
de imunizar precocemente e mesmo a pressão para imunizar pintinhos de corte com
vacinas bivalentes ou mesmo polivalentes, como já acontece em países como Estados
Unidos e Japão é uma das consequências deste problema.

Como poderemos intervir?
É nosso papel fomentarmos cada vez mais Sistemas de Qualidade no Processo de
Imunização, em especial com a utilização de check-list nos incubatórios na busca da
melhoria contínua dos resultados e por conseguinte incremento nos índices produtivos
que se traduzem por retorno financeiro.
Na tabela abaixo, podemos notar a evolução no número de incubatórios, vacinadores e check-list realizados nos últimos 3 anos. A eficiência média observada é baseada
no somatório de avaliações, entre elas algumas que estão citadas posteriormente
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nos pontos críticos do processo de preparação / administração da solução vacinal e
refletem efetivamente Qualidade no Processo de Vacinação = pintinhos imunizados.
Observa-se que o índice de eficiência do ano de 2000 está um pouco abaixo do
de 1999 e é reflexo da introdução deste processo de qualidade em incubatórios
(11 no total) que administravam a solução vacinal com vacinadoras manuais, o que
inegavelmente requer algum tempo até que se atinja níveis mais satisfatórios.
Ano
1998
1999*
2000*
2001*

No
incubatórios
45
50
65
64

No
vacinadores
542
601
752
780

No
check-list
157
249
330
402

Eficiência
Média
95,18%
98,38%
97,91%
98,62%

* nos respectivos anos houve um incentivo pelo trabalho desenvolvido pelos
vacinadores o que possibilitou melhora significativa nos índices de eficiência.
Além do acima mencionado, listamos abaixo alguns fatores/falhas que podem
ocorrer e que comprometem a proteção oferecida pelas vacinas da DM:
• existência de cepas muito virulentas plus da DM (vv+DM);
- se o desafio é muito severo ele pode vencer a imunidade produzida pela
vacinação.
• intervalo entre vacinação e desafio;
- boa limpeza, desinfecção e intervalo entre criadas retardam à exposição dos
pintinhos ao desafio presente no campo.
• anticorpos maternais homólogos;
- podem interferir no desenvolvimento da imunidade, conforme tabela abaixo:
Reprodutoras
HVT
HVT
Rispens
HVT + Rispens

Progênie
HVT
Rispens
Rispens
HVT

Resultados
Interferência
OK
OK
OK

A interferência acontece principalmente quando HVT é administrada por 2 lotes
consecutivos de aves e em especial para vacinas liofilizadas. (De Boer et al., 1996).
• programas de vacinação;
- a utilização da combinação de HVT+SB1 não tem dado boa proteção frente
aos desafios com as cepas vv+DM. A adição da cepa Rispens melhora
significativamente a proteção frente a estes desafios;
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• Pontos críticos durante o processo de preparação/administração da vacina

Temperatura do
banho-maria(1)

Temperatura
27o C
15o C
39o

Perda de Título
Zero
37%
25

Temperatura
do diluente

Temperatura
25o - 27o C
2o - 8o C

Perda de Título
Zero
25%

Tempo (em minutos)
05
10
15

Perda de Título
17%
37%
57%

Número de vezes
Pelo menos 2
Sem rinsagem

Perda de Título
Zero
14-16%

Tempo
Até 45 minutos
Acima de 2 horas

Perda de Título
Zero
10%

Tempo de
descongelamento(2)

Rinsagem da ampola

(3)

Tempo de consumo da
solução vacinal
Uso de antibióticos

Outros Fatores

Alguns modificam osmalaridade e/ou pH
afetando PFUs e retardando a viremia

- Respeitar seqüência durante preparação (antibiótico,
corante, demais vacinas e vacina de Marek;
- Calibre da agulha na vacinadora (ideal 25x9);
- Conexões em "T" nas mangueiras de abastecimento
produzem turbulência (ideal no formato "Y");
- "Barrigas" nas mangueiras que abastecem as máquinas
(sedimentação celular);
- Presença de bolhas de ar no sistema, levando à
subdosagens.

Normalmente, o que pode acontecer é a combinação de alguns fatores comprometendo ainda mais o título vacinal. Soma-se a isto o fato do Brasil trabalhar com
fator de diluição da vacina de Marek (para frangos de corte) bastante elevado
(em média 1/5) o que inegavelmente pode comprometer a capacidade protetora
da vacina aplicada, caso algum dos itens citados acima esteja fora de controle.
obs.: os passos (1) , (2) e (3) juntos não devem exceder 90 segundos.

23

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

• resistência genética das aves;
- Antes do surgimento das vacinas contra a DM a seleção para resistência
genética era um fator de extrema importância. Face ao quadro atual e com
os achados de Witter e Bacon sobre a influência do locus B (em especial
relacionados ao alelo B21 - histocompatibilidade) como sendo capaz de produzir
forte resistência ao desafio com o vírus da DM, torna imprescindível que as
empresas de genética procurem cada vez mais aves com estas características;
• doenças intercorrentes;
- É sabido que determinadas enfermidades imunosupressoras (Gumboro,
Anemia, Infecciosa e outras) podem causar distúrbios no sistema imune através
da destruição de linfócitos e modificações nos níveis de citocinas. Estes
fatores inegavelmente podem comprometer a proteção oferecida pelas vacinas
de Marek.
Considerações Importantes
Quando pensamos sobre os efeitos de doenças neoplásicas em aves, em especial
DM, existem 2 efeitos muito importantes que vêm a nossa mente:
1. mortalidade associada com a presença de tumores em poedeiras e reprodutoras;
2. altas condenações em frangos devido ao desenvolvimento de tumores em algumas
vísceras e na pele;
Estes achados são relativamente fáceis de serem analisados (quantificação de
aves mortas com tumores e frangos condenados com alterações neoplásicas na pele
e vísceras). No entanto, é bastante difícil determinar o verdadeiro impacto das perdas
econômicas induzidas pela DM. Fica claro, que a DM não necessita ser expressada
clinicamente para ser causa de perdas econômicas. Estes achados (tumores) são
apenas a ponta do "iceberg".
Além disso, revisões periódicas da história da DM demonstram que vírus de
virulência aumentada têm surgido a cada 10 anos e o uso de vacinas mais potentes
não têm evitado o aparecimento de cepas vv+DM. As áreas avícolas onde estas
cepas apareceram resolveram pela utilização de vacinas combinadas contra a DM
(sorotipo 1 e 2, ou até o sorotipo 3) para a vacinação de frangos de corte. Se
analisarmos os índices de condenações destas áreas, na grande maioria das vezes,
estes ainda continuam bastante elevados. Isto demonstra claramente que muitas
vezes não adianta apenas mudarmos o sorotipo vacinal empregado para melhorarmos
a situação.
Como agravante e como alerta, a pressão econômica e a alta competição
experimentada pela indústria avícola, a qual tem promovido o desenvolvimento
indesejável de situações que promovem maior concentrações de vírus no campo
(diluição de vacina, medidas sanitárias deficientes, múltiplas idades, altas densidades
e outros fatores que claramente têm facilitado a expressão e evolução da DM no
campo) se traduzem por correlação direta nos níveis de condenação ou problemas de
performance. Os dados históricos da evolução da DM não mentem. Cada vez mais,
estamos criando situações que favorecem o vírus em detrimento da produtividade da
ave.
Cabe pois, à indústria avícola, definir aonde está e para onde quer ir...
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LEUCOSES AVIÁRIAS - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE
Paulo Lourenço da Silva
Prof. Dr. Faculdade de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Uberlândia
plsilva@umuarama.ufu.br

Introdução
Leucose aviária é um termo genérico, geralmente usado para designar doença
neoplásica em aves, causada pela infecção por retrovírus indutores de tumores,
não havendo especificação do tipo de tumor predominante ou o tipo de vírus
envolvido: leucose linfóide (linfomatose visceral), leucose mielóide (mieloblastose,
mielocitomatose), leucose eritróide (eritroblastose).
O nome da enfermidade produzida pela infecção com o VLA-J é leucose mielóide
aviária. Estudos sobre o tropismo celular da amostra HPRS-103, o protótipo do tipo
de VLA-J, isolado no Reino Unido, têm mostrado que, ao contrário do VLA subgrupo
A (VLA-A), o subgrupo J possui um tropismo para células da série mielomonocíticas,
(daí o termo “mielocitomatose”), mas baixo tropismo para células da bolsa cloacal.
Como resultado, este vírus causa leucose mielóide, em vez de leucose linfóide.
As doenças “leucóticas” têm sido reconhecidas há muitos anos. ROLOFF
citado por (CHUBB & GORDON, 1957) relatou um caso de “linfosarcomata” em
1868, e CAPARINI (1896) descreveu a leucemia aviária. BUTTERFIELD (1905)
diagnosticou “linfadenose aleucêmica” em três galinhas nos EUA. ELLERMANN &
BANG trabalhando em Copenhagen, descreveram três tipos de leucemia: eritróide
(“leucose linfóide intravascular”), mielóide (“leucose mielóide”) e linfóide (“leucose
linfática”) e, também, ROUS (1910), em Nova Iorque, demonstraram que leucemia
(leucoses) e sarcomas em galinhas domésticas tinham etiologia viral.
Durante décadas, as doenças então chamadas de “Complexo Leucótico Aviário”,
se tornaram a principal causa de mortalidade em aves em muitos países. Os vírus
de sarcoma de Rous e da leucose aviária constituíram-se em modelos para estudos
sobre o papel dos vírus como causa de tumores.
Os retrovírus do grupo leucose/sarcoma aviário compreendem todos os retrovírus
aviários (exceto o vírus da reticuloendoteliose), causando uma variedade de tumores
benignos e malignos em galinhas e outras espécies aviárias, os quais pertencem à
família Retroviridae, antigamente incluídos em um subgênero designado Oncovírus
aviário tipo C e mais recente denominados vírus relacionados ao vírus da leucose
aviária, os quais possuem características físicas e moleculares semelhantes, bem
como, compartilham um antígeno grupo-específico comum.
Pesquisas recentes identificaram um novo subgrupo do vírus da leucose aviária
denominado subgrupo J, com diferentes tipos, com elevada incidência em lotes de
reprodutoras pesadas no Brasil e outras partes do mundo.
No Brasil, as primeiras observações clínicas da doença foram feitas em 1995, em
machos de uma linhagem de reprodutoras pesadas, com mortalidade por tumores,
diagnosticada como leucose, sem definição do subgrupo de vírus. Posteriormente,
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outra linhagem foi afetada pelo mesmo tipo de tumor no fígado, baço, rins, ossos
e músculos, causando mortalidade baixa em alguns lotes, e, alta em outros.
Amostras de sangue e albúmen provenientes de matrizes infectadas, submetidas à
detecção do pró-virus e do virion, respectivamente, apresentaram resultados positivos,
demonstrando que o VLA-J está presente no Brasil.
Nosso objetivo neste texto é apresentar o que temos aprendido sobre este vírus
nos últimos tempos e descrever resumidamente algumas características gerais do VLA
e práticas de manejo, que podem ser adotadas nas granjas e no incubatório, as quais
podem reduzir os riscos de transmissão do vírus, reduzindo a incidência de tumores e
mortalidade.

Importância
Vírus da Leucose Aviária (VLA) é o mais comum retrovírus associado com doenças
neoplásicas e outros problemas de produção em galinhas. Nas condições de campo,
há evidências que outras doenças e fatores ligados ao manejo, podem influenciar
as características de produção de lotes infectados pelo VLA. O VLA poderá estar
presente em diferentes populações de aves, não havendo tumores, mortalidade e
interferência negativa no desempenho zootécnico dos lotes, em outros casos alta
mortalidade associada com tumores. Geralmente, a doença não ocorre antes da
maturidade sexual, mas perdas têm ocorrido em aves de quatro semanas.
O mais importante impacto econômico do VLA, em aves adultas, implica em alta
mortalidade, com perdas de 1 a 2% de aves, com perdas ocasionais de 20% ou
mais. A leucose mielóide (LM) é causada pelo VLA subgrupo J e nas condições de
campo têm sido relatado perda total em reprodutoras pesadas estimada em 1,5% por
semana além da mortalidade normal, representando a principal perda econômica para
a indústria avícola. A maior parte da mortalidade tem sido causada por tumores e as
aves morrem devido a conseqüências direta e indireta da infecção do VLA. Estresse
e variação na virulência do VLA-J são fatores que, provavelmente, influenciam a taxa
de mortalidade.
Observações no campo sugerem que frangos de corte provenientes de reprodutoras com elevados níveis de infecção por vírus podem apresentar problemas
de uniformidade, palidez, empenamento anormal e elevado índice de mortalidade
geralmente associado com doença respiratória. Pesquisas recentes, no campo,
relacionam a infecção pelo VLA-J com condenações de carcaças de frangos de corte.
Nos últimos 20 anos, infecções por VLA exógenos têm resultado em perdas
econômicas significativas, especialmente na produção e qualidade dos ovos. As
características de produção influenciadas por infecções pelo VLA incluem idade
da maturidade sexual, produção e peso dos ovos, espessura da casca, gravidade
específica do ovo, fertilidade, eclodibilidade, mortalidade não específica e peso
corporal. Redução do número de ovos incubáveis, de pintos por galinha alojada,
outras doenças e problemas de manejo podem influenciar a produção de lotes
infectados. Alguns casos, a produção de ovos tem falhado em índices de 32% abaixo
da produção esperada.
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Etiologia
Membros do grupo Leucose/Sarcoma de retrovírus aviários estão classificados em
um gênero denominado “VLA-relacionados” na família Retroviridae. Outra espécie de
retrovírus aviário, o vírus da reticuloendoteliose (VRE), descrito em perus em 1958
está classificado no subgênero Reticuloendoteliose, do gênero “vírus da leucemia dos
murinos (VLM) - relacionados”. Duas outras espécies de retrovírus aviários, ambas
não relacionadas aos VLA e VRE, têm sido descritas: vírus da doença linfoproliferativa
dos perus e Oncovírus tipo C dos faisões.
Os vírus da família Retroviridae são caracterizados por possuírem a enzima
transcriptase reversa, necessária para a formação de um provírus DNA durante a
replicação viral e compreendem vírus oncogênicos RNA tipo C de outras espécies
animais.
Os vírus do grupo leucose/sarcoma aviário que ocorrem em galinhas têm sido
classificados dentro de 6 subgrupos A, B, C, D, E e J, com base no espectro de
hospedeiros em fibroblastos de embrião de galinha de tipos genéticos diferentes,
padrões de interferência com membros de mesmo e diferentes subgrupos, e
diferentes estruturas antigênicas no envelope viral identificados por testes de vírus
e soroneutralização.
Com base nos mecanismos naturais de transmissão, VLA pode ser classificado
como vírus exógenos ou vírus endógenos. Os vírus exógenos (subgrupos A, B, C,
D e J) se disseminam como virions infecciosos, ou verticalmente (congenitamente),
da galinha para a progênie, através do ovo, ou horizontalmente, de ave para ave. Os
subgrupos A, B e J ocorrem comumente no campo e os subgrupos C e D raramente
têm sido reportados no campo. Os vírus endógenos (subgrupo E) ocorrem integrados
no genoma da célula germinativa de aves normais e são geneticamente transmitidos
em um mecanismo Mendeliano normal. Elementos endógenos, designados EAV-HP,
estão presentes em todas as linhagens de galinhas testadas, e possuem acima de
96% de homologia para o gene codificador do envelope de HPRS-103. Elementos
EAV-HP não foram detectados em outras sete espécies aviárias estudadas.
Vírus endógenos EV21 estão intimamente associados com o gene K de empenamento lento. A incidência de EV 21 em aves de empenamento lento, testadas
ao nascimento, variou de 90 a 100%. Características de empenamento lento têm
sido utilizadas para identificação do sexo nos pintos progênie. Em cruzamentos
comerciais, machos de empenamento precoce e fêmeas de empenamento lento,
passam o gene K e aparentemente o gene EV21, somente para progênie de machos.
Uma vez que fêmeas de empenamento lento são portadoras de EV21 e podem
infectar congenitamente sua progênie de empenamento precoce (fêmeas) com EV21,
é importante prevenir a exposição precoce ao VLA, a fim de evitar os efeitos do EV21
sobre infecção por VLA e tumores. Entretanto, o gene do empenamento lento e EV21
não tem influência sobre a resposta imunológica geral das aves. Os VLA exógenos
são capazes de induzir uma variedade de tumores, mas os VLA endógenos raramente
são oncogênicos.
Estudos de virologia molecular evidenciaram que o protótipo do VLA-J, designado
HPRS-103, surgiu como resultado de uma recombinação genética entre outro VLA
exógeno e seqüências genéticas de VLA endógenos, virtualmente presentes em todas
as aves. Tais estudos têm demonstrado que os VLA-J, no campo, estão sofrendo

28

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

mutações, necessitando de provas de diagnóstico capazes de detectar todos os tipos
de vírus.
Estrutura dos vírus exógenos. Os vírus da leucose aviária possuem três
genes: gag, pol e env. O gene gag contém a informação genética responsável
pela codificação de proteínas específicas de grupo, antígeno grupo específico (“gs”),
proteína conhecida como p27, comum a todos os subgrupos de retrovírus do grupo
leucose/sarcoma aviário, que se encontram localizadas no nucleocapsídeo do vírus.
O antígeno p27 é detectável pelos kits comerciais para teste de ELISA-antígeno de
captura. Como o “gs” é comum a todos os subgrupos, testes de ELISA específicos
para a p27, não diferenciam um subgrupo do outro. Considerando que reprodutoras
pesadas são portadoras do vírus endógeno em seus cromossomos, sendo que, alguns
podem conter informações genéticas necessárias para produção de p27 e outros
produtos gênicos, tal situação pode induzir a resultados falsos positivos.
O gene pol codifica a informação necessária para a produção de enzima conhecida
como RNA polimerase, retrotranscriptase ou transcriptase reversa, a qual torna
possível a transcrição do RNA viral a DNA antes que este último possa ser integrado
ao DNA celular. Ou seja, o gene pol codifica a síntese de transcriptase reversa,
que por sua vez catalisa a transcrição de RNA em DNA que se integra ao DNA do
hospedeiro e isto possibilita a transcrição do RNA viral, o qual então reproduz as
proteínas virais. Estes novos vírus são agrupados e “brotam” a partir da membrana
plasmática celular.
O gene env contém as informações genéticas responsáveis pela codificação
de proteínas presentes no envelope (envoltório do vírus). Uma delas, a gp85,
é bastante distinta, molecular e antigenicamente, entre os vários subgrupos de
VLA. Uma seqüência importante ligada ao gene env é a que codifica a integrase
que é responsável pela integração do vírus aos receptores da célula infectada.
O gene env é responsável pela ligação às células susceptíveis e também induz
a produção de anticorpos específicos em aves imunocompetentes. Os testes
sorológicos desenvolvidos comercialmente detectam anticorpos contra proteínas de
envelope dos subgrupos mais comuns em poedeiras leves (subgrupos A e B).
Antígenos de envelope dos subgrupos A e B são sorologicamente distintos do VLA-J.
Replicação viral. A replicação dos retrovírus do grupo leucose/sarcoma aviário
é caracterizada pela formação de um provírus DNA sob a direção da enzima
transcriptase reversa, que se integra ao DNA da célula hospedeira. Isto possibilita
a transcrição do RNA viral, o qual é traduzido para produzir as proteínas virais
que constituem o virion.Uma vez que o vírus penetra na célula suscetível, seu
material genético próprio (genoma) é incorporado ao genoma da célula, onde
permanece integrado indefinidamente. Pode persistir inativo neste estado por longo
período, ou pode induzir a produção de novas partículas virais infecciosas. Os vírus
anteriormente formados, eventualmente são excretados através das fezes, albúmen
do ovo, secreções mucosas, entre outras vias de eliminação, e, desse modo, infectam
outras aves no mesmo lote ou a progênie.
Resistência para agentes químicos e físicos. Retrovírus aviários possuem alto
conteúdo lipídico no envelope, sendo destruídos por éter. Podem ser estocados à
temperatura abaixo de -60o C por vários anos sem perda da infectividade, mas são
rapidamente inativados a altas temperaturas. VLA são estáveis entre pH 5 e 9.
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Epidemiologia
Distribuição geográfica. Pesquisas recentes identificaram um novo subgrupo do
vírus da leucose aviária denominado subgrupo J, com diferentes tipos, com elevada
incidência em lotes de reprodutoras pesadas em várias partes do mundo.
No Brasil, as primeiras observações clínicas da doença foram feitas em 1995, em
machos de uma linhagem de reprodutoras pesadas, com mortalidade por tumores,
diagnosticada como leucose, sem definição do subgrupo de vírus. Posteriormente,
outra linhagem foi afetada pelo mesmo tipo de tumor no fígado, baço, rins, ossos e
músculos, causando mortalidade baixa em alguns lotes e alta em outros.
Amostras de sangue e albúmen provenientes de matrizes infectadas, submetidas à
detecção do pró-virus e do virion, respectivamente, apresentaram resultados positivos,
demonstrando que o VLA-J está presente no Brasil.
O VLA-J tem sido encontrado associado com mielocitomatose em reprodutoras
pesadas. Alguns tipos de VLA-J isolados de casos de campo e experimentais
de leucose mielóide induzem essa enfermidade mais rapidamente que a amostra
HPRS-103, embora seu significado no campo ainda não esteja claro.
Incidência de 27% de mielocitomatose foi reportada em reprodutoras pesadas
inoculadas a amostra HPRS-103 do VLA-J.
Nos últimos anos, várias amostras de VLA-J foram isoladas de lotes de
reprodutoras pesadas e frangos de corte acometidos de leucose mielóide nos EUA. A
ausência de anticorpos para VLA-A nestes lotes confirma que as lesões de leucose
mielóide provavelmente foram induzidas por VLA-J.
Estudos realizados em lotes de reprodutoras pesadas têm mostrado índices de
infecção entre 16 87%, sugerindo que a infecção pelo VLA-J está amplamente
disseminada em lotes de reprodutoras pesadas.
Espécies susceptíveis. Galinhas são os hospedeiros naturais do VLA. Experimentalmente, pode causar tumor em faisões, galinha d’Angola, patos, pombos,
codornas e perus. Onze linhagens genéticas de galinhas domésticas estudadas para
VLA-J mostraram-se suscetíveis à infecção. Entre 12 espécies de aves, domésticas
e de caça, somente galinhas domésticas, aves silvestres e perus foram susceptíveis
a este vírus. A resistência genética em galinhas domésticas à infecção por VLA-J
não tem sido reconhecida e todas as linhagens genéticas de galinhas industriais são
suscetíveis.
O aparecimento do subgrupo J como patógeno é uma preocupação atual para
linhagens genéticas de reprodutoras pesadas, as quais parecem ser mais suscetíveis
do que poedeiras comerciais do tipo leghorn brancas. Todas as linhagens de
reprodutoras pesadas estudadas são suscetíveis à infecção pelo VLA-J, entretanto,
a incidência tumoral varia de maneira acentuada entre as linhagens.
Transmissão. Os vírus exógenos são disseminados através da transmissão
vertical e horizontal. Ao contrário, genes virais endógenos (EV) são herdados como
genes hospedeiros e podem ou não serem expressados, demonstrando que a infecção
pelo contato com EV21 não tem influência sobre a infecção pelo VLA e tumores.
Entretanto, a transmissão genética de EV21 pode aumentar a suscetibilidade de
galinhas para infecção pelo VLA e tumores podem resultar de infecções com VLA,
ao nascimento, mas não às 4 semanas de idade ou mais velhos.
Estudos epidemiológicos têm demonstrado que o VLA-J se comporta de forma
semelhante aos outros VLA nos lotes infectados. Tais vírus podem se disseminar
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pelas vias vertical e horizontal. A transmissão vertical consiste na passagem do vírus
da galinha para o albúmen do ovo e finalmente, ao embrião em desenvolvimento.
Aves que são expostas a antígenos muito precocemente (como embriões ou pouco
depois do nascimento), quando seu sistema imunológico é muito imaturo, não
reconhecerão estes antígenos como estranhos, senão como próprios, portanto, não
responderão com a produção de anticorpos. Assim, as aves infectadas por via
vertical (a albumina do ovo é contaminada no oviduto), são imunotolerantes, não
respondem imunologicamente a estes vírus, não produzem anticorpos neutralizantes,
são permanentemente virêmicas, eliminam VLA nos ovos e transmitem VLA para
sua progênie e, eventualmente, desenvolvem tumores e morrem. Aves infectadas
congenitamente são mais suscetíveis ao desenvolvimento de neoplasias do que
aves infectadas por contato. Na leucose mielóide pode-se observar casos de
imunotolerância, ainda que as aves tenham sido infectadas depois do nascimento, por
via horizontal. Em geral, a transmissão horizontal do VLA exógeno de ave para ave,
normalmente induz uma resposta imune caracterizada pela produção de anticorpos
vírus neutralizantes.
Galinhas que desenvolvem infecções virêmicas seja como resultado de infecções
congênitas ou por contato, são aquelas com maior probabilidade de disseminar o VLA
para o ambiente e de transmitir a infecção de maneira congênita a sua progênie. Galos
virêmicos também disseminam o vírus, ainda que, geralmente, sejam considerados
não transmissores do VLA à sua progênie no acasalamento, entretanto, podem infectar
as galinhas pelo sêmen. O mecônio de pintos de um dia infectados congenitamente
contém altas concentrações de VLA e é uma importante fonte na disseminação do
vírus nos nascedouros. As fontes de vírus de aves infectadas são as excreções e
secreções. Uma vez que os VLA não sobrevivem mais do que poucas horas fora
da ave infectada, a disseminação direta por contato de uma ave a outra por meio de
excreções e secreções infectadas são os meios mais prováveis da infecção.

Aspectos clínicos
Leucose linfóide. Período de incubação varia de 14 a 30 semanas. Geralmente,
a doença não ocorre antes da maturidade sexual, mas têm sido demonstrados casos
entre cinco e sete semanas de idade. Sinais da doença não são específicos. A
crista pode se apresentar pálida, murcha e ocasionalmente cianótica. Freqüentemente
ocorre inapetência, emaciação e fraqueza. O curso da doença é rápido.
Leucose mielóide. Período de incubação é muito variável e perdas têm ocorrido
em aves de quatro semanas. Sinais clínicos incluem: letargia, fraqueza geral, palidez
da crista, desidratação, emaciação e diarréia. Curso da doença é muito variável.

Alterações patológicas
Os Retrovírus do grupo leucose/sarcoma aviário induzem leucoses acometendo
células hematopoiéticas das séries eritróide, linfóide e mielóide e um número de
tumores sólidos, incluindo aquelas células afetadas do mesênquima, rim, ovário,
testículo, fígado, pâncreas e sistema nervoso. Tumores podem estar presentes no
fígado, baço, bolsa cloacal, rim, pulmão, gônadas, coração e mesentério. O tamanho
do tumor é variável.
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Na leucose mielóide, doença causada pelo VLA-J, as células mielóides são
transformadas, ocasionando freqüentemente uma leucemia severa e o fígado, baço
e outros orgãos se tornam infiltrados por células mielóides intra e extravascular. O
mecanismo molecular para indução da doença, de ocorrência natural, não é bem
conhecido.

Diagnóstico
O diagnóstico da infecção pelo VLA envolve a caracterização patológica dos
tumores, com posterior identificação do VLA e testes de vírus neutralização. Esta
identificação é complexa e laboriosa devido: (a) genoma complexo do VLA-J com
regiões semelhantes entre os vários vírus da leucose e sarcoma aviário; (b) às
variações genéticas e antigênicas existentes entre os vírus isolados de VLA; (c)
à similaridade do VLA-J com vírus endógenos, não causadores de neoplasias e
presentes em todas as linhagens conhecidas.
Os exames macroscópicos e a caracterização histopatológica dos tumores têm
sido comumente usados como métodos primários para diagnóstico de leucose aviária.
Na leucose mielóide tumores são tipicamente mielocitomas, apresentam coloração
branco-amarelada, aspecto cremoso e podem ser observados sobre a superfície dos
ossos, particularmente, junções costocondrais, costelas, esterno, vértebras, pélvis.
Infiltrações podem ser encontradas em órgãos viscerais, principalmente, fígado,
baço, rim, ovário, mesentério, pulmão, traquéia e laringe. Microscopicamente, a
presença de mielócitos imaturos com grânulos citoplasmáticos eosinofílicos esféricos
são considerados característicos de leucose mielóide.
Vários testes biológicos podem ser utilizados para detecção de VLA endógenos e
exógenos. O VLA pode ser isolado de materiais, tais como tumores, soro, “swabs”
cloacal ou vaginal, albúmen do ovo e mecônio.
Os VLA endógenos e exógenos compartilham o antígeno “gs” p27 e testes diretos
baseados no antígeno p27 não podem ser utilizados para diferenciação entre estes
dois grupos de vírus, pois a presença do antígeno “gs” endógeno em tecidos de
galinhas limita a vantagem de tais testes em diagnosticar VLA exógenos.
Diversas técnicas da PCR foram desenvolvidas para identificação de VLA-J
tanto para detecção genérica dos VLA (exógenos e endógenos) pela amplificação
de uma região conservada do gene gag como na detecção específica do VLA-J
pela amplificação de diferentes regiões do genoma codificadoras do envelope viral,
elemento E, U3, U5, DR1 e DR2. No entanto, tem sido muito difícil desenvolver uma
PCR que compreenda todas as amostras do VLA-J.
O procedimento mais sensível para diferenciação entre VLA endógeno e exógeno
é o teste de isolamento viral utilizando-se fibroblastos de embrião de galinhas C/E,
cultura de células de embriões resistentes para VLA subgrupo E. Os isolamentos de
VLA-J podem ser classificados de acordo com: a) capacidade para propagação em
fibroblastos de embriões de galinhas, que são resistentes para VLA-A e E (C/AE);
b) técnica da Polymerase Chain Reaction (reação em cadeia da polimerase - PCR)
usando iniciadores específicos para VLA-J; c) testes de vírus neutralização usando
anticorpos específicos para VLA-J.
O isolamento viral é realizado em fibroblastos de embrião de galinha C/E da
linhagem O (resistente para infecção com VLA endógeno) e C/AE da linhagem alv 6
32

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

(resistente para infecção com VLA-A e E). Sete a nove dias mais tarde, células lisadas
são testadas para presença de VLA antígeno grupo específico, através do teste de
ELISA.
O teste de ELISA direto para detecção de anticorpos para VLA subgrupos A e B
está comercialmente disponível. Atualmente, o teste mais específico para detecção
de anticorpos para VLA-J é o teste de vírus neutralização.

Controle
As bases para a erradicação do VLA estão publicadas nos trabalhos realizados
por Burmester et al. (1960), que descreveram a transmissão vertical (a partir do
ovo) e a horizontal (por contato) do VLA; nos trabalhos de Rubin et al. (1962), que
evidenciaram infecções imunotolerantes; e nos estudos de Spencer et al. (1977), que
observaram a transmissão do VLA para a albumina de ovos em galinhas com infecção
tolerante e a correlação entre a passagem de VLA para a albumina dos ovos e sua
transmissão ao embrião.
Os programas de erradicação foram introduzidos comercialmente no início
da década de 80 em lotes de reprodutores primários de poedeiras, nos quais
predominava a infecção por VLA subgrupo A, e em menor extensão em linhagens
pesadas. Tais programas foram baseados, principalmente, nas recomendações
estabelecidas por Spencer et al. (1977) e dirigidos para a prevenção da transmissão
vertical do VLA através da eliminação de reprodutoras positivas ao teste de ELISA
VLA Ag-p27, o qual não distingue vírus endógeno de vírus exógeno. Como o VLA-J
se comporta como um típico VLA exógeno, tem sido sugerido que os procedimentos
de erradicação já estabelecidos, baseados no cruzamento seletivo e eliminação de
reprodutoras positivas, sejam eficazes na erradicação do VLA-J de plantéis infectados.
A variabilidade genética e a diversidade molecular dentro dos tipos de VLA-J
reduzem a possibilidade de desenvolvimento de uma vacina eficiente, portanto, a
melhor estratégia para reduzir a ameaça de infecção ainda é sua erradicação dos
plantéis de elite e biosseguridade correta dos reprodutores. Embora as vacinas
pudessem proteger parcialmente a grande maioria dos vírus de campo, haveria uma
pequena proporção de vírus que não estaria completamente relacionada com os vírus
incluídos na vacina. Estas pequenas populações de vírus poderiam ser suficientes
para iniciar outro surto. Acredita-se que os anticorpos maternos possam retardar
a infecção pelo VLA-J na progênie, ou seja, quanto mais tarde ocorre a infecção
maior a probabilidade de que as aves desenvolvam uma resposta imune contra
o vírus. Portanto, prover as aves com anticorpos específicos poderia retardar a
infecção em aves jovens. Com isso, seria provável que o desenvolvimento de vacinas
recombinantes, induziria anticorpos nos reprodutores, e os anticorpos maternais
fornecidos à progênie protegeriam as aves jovens do VLA-J durante os críticos
primeiros dias de vida.
Um fenômeno importante observado durante a aplicação dos programas de
erradicação tem sido o aparecimento de variantes do VLA-J com diferenças genéticas
e antigênicas. As diferenças foram tais que algumas variantes não foram neutralizadas
por anti-soros originais VLA-J e não eram detectadas pelas provas originais da PCR.
Acredita-se que estas variantes são conseqüência de um escape de vírus mutantes
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e, portanto, requer o uso de provas de diagnóstico nos programas de erradicação que
detectem estas variantes.
Experiências de campo confirmam que medidas preventivas e práticas de manejo
minimizam o impacto da infecção pelo VLA-J, as quais incluem: (a) adequado
programa de vacinação contra doença de Marek; (b) garantia de níveis elevados de
imunidade materna contra reovírus e vírus das enfermidades de Gumboro e anemia
infecciosa das galinhas, visando reduzir ou atrasar os desafios de campo; (c) controle
da coccidiose aviária e outras infecções parasitárias; e (d) controle da qualidade
do alimento. Higiene e desinfecção são fatores críticos na prevenção da infecção
pelo VLA-J Outras medidas importantes são: reduzir estresse, separar populações
de diferentes idades, controlar o peso corporal e níveis nutricionais adequados na
alimentação, suplementação de vitamina E, adequar a relação macho:fêmea, trocar
freqüentemente as agulhas nas vacinações e coletas de sangue, adequar a densidade
de aves/m2 e espaço de equipamentos apropriados.
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CONTROLE DA COCCIDIOSE: POSSÍVEIS AVANÇOS
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Méd. Vet., Embrapa Suínos e Aves
e-mail: ccosta@cnpsa.embrapa.br

1. Importância da coccidiose
A coccidiose é a doença mais freqüente na avicultura industrial mundial (Williams,
1999). É incomum encontrar um lote de aves que não esteja infectada por, no
mínimo, uma das espécies de Eimeria que parasitam a galinha doméstica. Por outro
lado, coccidiose clínica com mortalidade alta não é comum atualmente na avicultura
industrial. Portanto, o normal é a coccidiose subclínica, com uma a sete espécies
de Eimeria causando redução no ganho de peso e comprometimento na conversão
alimentar.
Na Grã-Bretanha, as perdas por coccidiose em frangos de corte, matrizes e
poedeiras, e os custos de anticoccidianos e vacinas usados na sua prevenção,
chegam a US$ 55 milhões por ano (Williams, 1999). Na Holanda, as perdas anuais
associadas à coccidiose são estimadas em US$ 11,6 milhões, não incluindo-se aí
os custos associados à medicação extra de emergência e aos veterinários (Graat
et al., 1998). A nível mundial, Danforth & Ruff (1999) estimam que os prejuízos anuais
associados a coccidiose chegam a US$1,5 bilhões. No Brasil, não existem cálculos
recentes visando determinar as perdas anuais do setor avícola por coccidiose, mas
Castro (1994) considera que os prejuízos anuais associados a essa parasitose podem
chegar a US$ 19 milhões.

2. Agentes da coccidiose aviária
São reconhecidas sete espécies de Eimeria que parasitam a galinha doméstica.
São elas Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mitis,
Eimeria necatrix, Eimeria praecox e Eimeria tenella (Schnitzler & Shirley, 1999). A
E. acervulina, a E. maxima e E. tenella são comuns em frangos de corte e têm a
sua ocorrência monitorada nessas criações através das lesões macroscópicas que
produzem no intestino das aves. A E. mitis e E. praecox também são comuns
em frangos de corte mas não são monitoradas, em parte por não produzirem
lesões macroscópicas que facilitem esse monitoramento e também por não serem
consideradas importantes pela cadeia produtiva. A E. brunetti possivelmente não
ocorra no Brasil e a E. necatrix é causa comum de coccidiose em matrizes.
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3. Controle
O controle da coccidiose em frangos de corte, desde o desenvolvimento da
avicultura industrial, tem se baseado no uso preventivo de drogas anticoccidianas
na ração (Vertommen, 1994). A maioria acredita que essa é uma solução definitiva,
mas o surgimento de resistência das populações de Eimeria aos anticoccidianos têm
mostrado a necessidade de se desenvolver novas alternativas (Jeffers, 1989). Tradicionalmente, as dificuldades encontradas têm sido resolvidas com o desenvolvimento
de novas drogas e com o uso de estratégias como os programas duais de controle
anticoccidiano e as rotações de produtos. As drogas com atividade anticoccidiana,
que já foram ou estão sendo utilizadas no controle da coccidiose, são apresentadas
nas Tabelas 1 e 2. Mais recentemente, com os altos custos para o desenvolvimento
de novas drogas e com as restrições, aparentemente, crescentes quanto aos riscos
que os anticoccidianos representariam na cadeia alimentar, têm havido um esforço
considerável no desenvolvimento de opções que racionalizem o seu uso ou nos torne
independentes desses produtos. Os resultados mais conhecidos desses esforços e já
em pleno uso no campo são as vacinas vivas, atenuadas ou não (Tabela 3). Essas
vacinas dominaram o controle de coccidiose em matrizes e também têm sido utilizadas
em frangos de corte.
Grande esforço de pesquisa têm sido concentrado em metodologias de diagnóstico, na análise genômica dos parasitas, na imunidade frente a coccidiose, no
desenvolvimento de vacinas com antígenos definidos, e na pesquisa de características
genéticas das aves ligadas a resistência à coccidiose. Dessas áreas sairão os
possíveis novos avanços no controle da coccidiose.

4. Diagnóstico específico da coccidiose
Para se estudar a ocorrência das diferentes espécies de Eimeria e a sua evolução
não criações, associando assim as suas flutuações com os possíveis fatores de
risco, são necessários métodos que nos permitam diagnosticar essas ocorrências
de maneira prática e ágil. Assim, números suficientes de animais ou de aviários
poderão ser estudados permitindo que as análises estatísticas adequadas possam
ser conduzidas. É assim que ocorre com outras doenças onde levantamentos são
conduzidos num grande número de animais permitindo que a sua disseminação e
flutuações sejam monitoradas. Assim como já foi observado para outras parasitoses
(Comes et al., 1996), o diagnóstico da coccidiose requer a identificação das espécies
envolvidas e a quantificação das suas intensidades de infecção. Além disso,
precisaríamos de marcadores para diagnosticar diferentes populações de mesma
espécie, com características especiais de virulência, potencial reprodutivo, resistência
às drogas e origem geográfica de modo a rastrear esses patógenos e tomar medidas
de controle adequadas conforme as suas características. O diagnóstico específico
têm sido tradicionalmente feito pela: a) morfologia e contagem de oocistos nas fezes
das aves; b) localização e morfologia dos parasitas no intestino das aves; c) presença,
característica, localização e intensidade das lesões macroscópicas no intestino; d)
período mínimo de pré-patência; e e) pelo tempo de esporulação dos oocistos (Long et
al., 1976; Long & Joyner, 1984). Embora a maioria dos autores reconheçam que esses
métodos de diagnóstico são primitivos, demorados e, freqüentemente, fracassam
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Tabela 1 — Sulfas e outras drogas com atividade anticoccidiana
Nome químico
Sulfanilamida
Sulfanitran
Sulfamethazina
Sulfaguanidina
Sulfaquinoxalina
Sulfadimethoxina
Enxofre Inorgânico
Butynorato
Roxarsone
Nitrophenide
Nitrofurazona

Aparecimento
1939

Observações
C/ E. acervulina, E. praecox, E. mitis,
E. maxima

1949
1950
1948
1971
1935

Ação contra E. tenella
Ação contra E. tenella
Maior atividade contra E. acervulina

1951
1949
1949

Contribui com os anticoccidianos.

Nicarbazina

1955

Amprolio

1961

Evita mortes por coccidiose

Atividade limitada contra algumas espécies.
Estresse calórico.
Problemas de
resíduo.
Em poedeiras e reprodutoras. Não
toxico.
Boa atividade contra E. acervulina e
E. maxima.
Atividade limitada.
Problemas de
resistência.
Difere da Dinitrobenzamida por um
grupo metil.

Etopabato
Dinitrobenzamida

1958

Dinitrotolamida

1960

Nihydrazona
Aklomida
Buquinolate
(Quinolona)

1967

Clopidol

1968

Decoquinate

1971

Robenidina 33 ppm
Nequinate
Arprinocid
Halofuginone
Toltrazuril
Diclazuril

1972

Atua sobre as principais espécies de
Eimeria. Menor atividade sobre E.
tenella.
Fraco contra E. acervulina.
Não
toxico.
Amplo expectro. Resistência rápida.
Não tóxico.
Alguns problemas de resistência.

1979
1980

Problema de resistência.
Resistência rápida. Lesões de pele.

1989

Não tóxico.

Fonte: Reid (1990)
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Tabela 2 — Anticoccidianos ionóforos
Nome
Aparecimento
químico
Monensina
1971

Lasalocid

1974

Salinomicina

1973

Narasin

1983

Maduramicina

1984

Semduramicina

1995

Observações
Resistência lenta. Incompatível com
Tiamulin, Oleandomicina, Cloranfenicol e eritromicina. A 121 ppm causa
depressão no ganho de peso. Tóxico
para cavalos.
Menor atividade contra E. acervulina
e maior contra E. maxima, E. necatrix
e E. brunetti.
Resistência lenta.
Incompatível com cloranfenicol.
Atividade forte contra E. acervulina,
E. necatrix e E. tenella, mais fraca
contra E. brunetti eE. maxima. Resistência lenta. Incompatível com
cloranfenicol, Oleandomicina e eritromicina. Tóxica para perus na dose
usada em galinhas.
Menos eficaz que monensina e Salinomicina. Resistência lenta. Incompatível com cloranfenicol, Oleandomicina e eritromicina. Tóxico para perus
na dose usada em galinhas.
Resistência cruzada incompleta com
monensina. Desenvolvimento de resistência bastante lento.
Maior atividade contra E. acervulina e
E. tenella. Menor contra E. maxima.
Nas doses usadas em frangos, não é
tóxico para cavalos, bovinos e suínos.

Fonte: Reid (1990); McDougald et al. (1987)
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Tabela 3 — Vacinas vivas disponíveis para o controle de coccidiose
Vacinas
CocciVac

Immucox

Paracox

Livacox

Vac M

Cepas
Virulentas

Observações
CocciVac B: oocistos de E. tenella,
E. maxima e E. acervulina.CocciVac
D: oocistos de todas sete espécies
de Eimeria. Disponível no Brasil.
Virulentas
Contém oocistos de E. acervulina,
E. maxima, E. necatrix eE. tenella.
Disponível no Brasil.
Atenuadas
Contém oocistos das sete espécies
(Precoces)
de Eimeria que parasitam a galinha,
sendo duas cepas de E. maxima.
Usada na Europa.
Atenuadas (Precoces Usada nas repúblicas Tcheca e Ese/ou adaptadas em lováquia. Disponível no Brasil.
embrião).
Virulenta
Foi usada experimentalmente nos
E.U.A,.
Contém oocistos de E.
maxima.

Fonte: Shirley (1994b); Shirley (1999).

na identificação das espécies de Eimeria responsáveis pelo problema (Sluis, 1993),
muitos estudos ainda são desenvolvidos com base nessa metodologia.
Os primeiros esforços para desenvolver uma metodologia direta de diagnóstico
das espécies aviárias de Eimeria foram desenvolvidos por Shirley (1975). Esse autor
mostrou que a eletroforese de isoenzimas (zimodemas) poderia ser utilizada para
identificar espécies e isolados da mesma espécie. Vários autores utilizaram essa
técnica como meio diagnóstico, mas foi observado por Chapman (1982) e Kucera
(1990) que espécies presentes com menos de 10 a 20% dos oocistos não eram
detectadas.
Com a popularização da biologia molecular grande atenção está sendo dada no
desenvolvimento de metodologias de diagnóstico específico das espécies de Eimeria.
A possibilidade de se distinguir entre populações de mesma espécie com essas
técnicas também cria uma expectativa de avanço no estudo da epidemiologia desses
parasitas.
Ellis & Bumstead (1990), mostraram que sondas de rDNA (DNA ribossomal) de
E. tenella podiam distinguir entre fragmentos de DNA genômico de E. acervulina,
E. necatrix e E. tenella digeridos com as enzimas de restrição BamHI e EcoR I. Shirley
(1994a) desenvolveu três sondas homologas à seqüências repetitivas do genoma de
E. tenella. Com essas sondas foram conduzidas análises de restrição (Restriction
Fragment Length Polymorphisms = RFLPs) que permitiram caracterizar e diferenciar
diversas cepas laboratoriais e de campo de E. tenella. Com o desenvolvimento das
técnicas com base no PCR, que requer uma quantidade menor de DNA do organismo
a se identificar, essas técnicas baseadas em hibridização do DNA alvo com sondas
passaram a ser menos utilizadas.
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Procunier et al. (1993), caracterizando seis espécies aviárias de Eimeria através
do RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), geraram fragmentos de DNA
que, por serem espécie - específicos, poderiam ser explorados na identificação
desses organismos. Johnston & Fernando (1995) caracterizaram 17 isolados; de
E. acervulina, E. tenella, E. mitis, E. praecox e E. necatrix. Os autores identificaram
marcadores de RAPD espécie - específicos e, também, marcadores isolado específicos entre os isolados de E. acervulina. Greif et al. (1996) caracterizaram
cepas de E. acervulina e de E. brunetti através do RAPD e calcularam coeficientes de
similaridade entre cepas com base nos fragmentos de DNA gerados. Os coeficientes
de similaridade foram maiores entre cepas de mesma localização geográfica que
entre cepas de diferentes origens geográficas. Isso nos sugere que a disseminação
de determinada população de Eimeria poderá ser rastreada através de análises
filogenéticas construídas a partir desses coeficientes de similaridade. No trabalho
por Greif et al. (1996), foi gerado marcador de RAPD específico ao isolado
resistente ao Diclazuril. Os fragmentos de RAPD (espécie - específicos ou isolado
- específicos) podem ser aproveitados para o desenvolvimento de primers ou sondas
para diagnóstico através do PCR ou de hibridização (Comes et al., 1996). Esta foi a
estratégia utilizada por Cere et al. (1996) para desenvolver sondas diagnósticas para
E. media de Coelhos.
Costa et al. (2001) caracterizaram 17 isolados de E. acervulina, E. praecox,
E. maxima, E. mitis, e E. tenella, utilizando produtos de RAPD gerados por 12 primers.
Os produtos de RAPD separados e visualizados em géis de poliacrilamida (PAGE)
corados pela prata revelaram fragmentos espécie - específicos. Outros fragmentos se
apresentaram polimórficos entre isolados de mesma espécie. A partir dos produtos
de RAPD calcularam-se as relações genéticas entre os isolados com o método
de UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic mean). O fenograma
construído pelo UPGMA revelou cinco agrupamentos, cada um correspondendo a
uma espécie. Desse modo, os cinco isolados de E. acervulina se constituíram num
grupo, os seis de E. praecox em outro, os quatro de E. mitis em outro, e assim por
diante, mostrando o potencial das técnicas utilizadas no diagnóstico específico da
coccidiose. No nível intra-específico, principalmente entre os isolados de E. praecox
e E. mitis, o fenograma revelou uma estrutura genética dos isolados em que os mais
próximos no fenograma se originavam de locais, também, mais próximos. Portanto,
parece que as relações genéticas entre isolados de mesma espécie, reveladas pelo
fenograma, indicam o maior ou menor grau de isolamento físico entre essas diferentes
populações dos parasitas. Essas observações mostram que as estratégias utilizadas
(cálculo de relações genéticas com base em produtos de RAPD) podem ser úteis
no estudo da disseminação e transmissão dos agentes da coccidiose entre criações
de aves. No futuro, ao invés de se trabalhar os isolados monoespecíficos puros,
poderiam-se amplificar fragmentos espécie - específicos a partir de DNA genômico
de amostras mistas de campo, e aí sim esses fragmentos espécie - específicos sendo
caracterizados com RAPD nos permitiriam avaliar as diferentes populações de cada
espécie presentes num conjunto de amostras mistas.
Tsuji et al. (1997) puderam discriminar entre oito espécies de Eimeria utilizando
duas reações, uma de PCR específico e uma segunda de RAPD. Na primeira reação,
os autores amplificaram o gene para a pequena subunidade de RNA ribossomal
(srRNA). Na segunda reação, o produto de PCR foi caracterizado pelo RAPD, gerando
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fragmentos de DNA que permitiram distinguir entre as oito espécies de Eimeria.
Em outro trabalho, esse mesmo grupo (Tsuji et al., 1999), utilizando a mesma
estratégia (caracterização por RAPD de produto de PCR) encontraram polimorfismo
intra-específico no gene para srRNA de isolados de E. tenella.
Usando PCR-RFLP, Jinneman et al. (1998) conseguiram diferenciar oocistos de
Cyclospora de oocistos de Eimeria amplificando parte do gene para 18S rRNA através
de PCR e posteriormente fazendo análise de restrição (RFLP) desse fragmento
digerido com a enzima Mnl I. Estratégia semelhante (PCR - RFLP) foi utilizada
por Hnida & Duszynski (1999) para identificar espécies de Eimeria de roedores e
para estimar as suas relações filogenéticas. Assim esses autores amplificaram o
gene para 18S rRNA e posteriormente fizeram análise de restrição com 12 enzimas.
Os fragmentos de DNA gerados pela digestão permitiram separar as espécies e
determinar as suas relações filogenéticas.
A partir de regiões intergênicas entre cópias repetitivas do gene para 5S rRNA
(RNA ribossomal), Stucki et al. (1993) desenvolveram primers espécie - específicos
que amplificam um produto de 560 bp (pares de bases) em reação de PCR (reação
em cadeia de polimerase) tendo o DNA de E. tenella como molde. Em reações de
PCR com DNA de E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. praecox, E. nieschulzi e
E. intestinalis, esses primers só produziram reação positiva com DNA de E. tenella.
Usando DNA de isolados puros de E. tenella, a reação mostrou-se sensível para
detectar a presença de até dois oocistos. Com base na seqüência do cDNA para
o antígeno EASZ240/160 de E. acervulina, Molloy et al. (1998) desenharam dois
pares de primers, um par externo e um par interno. Com esses primers, os autores
padronizaram um nested PCR específico para E. acervulina e com sensibilidade de
detectar essa espécie quando presente em até 0,001% da população total de oocistos.
Schnitzler et al. (1998) seqüenciaram a região do espaçador transcrito interno 1
(ITS-1) do rDNA (DNA ribossomal) de E. acervulina, E. brunetti, E. necatrix e E.
tenella e identificaram regiões únicas utilizadas no desenho de primers específicos
para essas espécies. Com esses quatro pares de primers, os autores desenvolverem
testes de PCR específicos e sensíveis, para essas quatro espécies de Eimeria. As
espécies puderam ser identificadas a partir de amostras de oocistos ou de tecidos de
aves infectadas (Schnitzler et al., 1998). Os genes para rRNA no núcleo de células
eucariotas, como as de Eimeria, ocorrem em seqüências repetitivas, sendo que cada
módulo repetitivo é composto por seqüências conservadas que codificam para a
18S rRNA (pequena subunidade ribossomal), para a 28S rRNA (grande subunidade
ribossomal) e para a 5,8S rRNA, e por seqüências mais variáveis (espaçador transcrito
interno 1 = ITS-1 e espaçador transcrito interno 2 = ITS-2), que separam as seqüências
conservadas (Fig.1). Schnitzler et al. (1998) utilizaram, portanto, uma porção variável
para desenvolver os seus primers, sendo essa a razão dos primers específicos
para uma espécie não amplificarem fragmentos das outras espécies. Utilizando-se
as porções conservadas para o desenvolvimento de primers, poderiam ser obtidos
primers que amplificariam fragmentos de todas as espécies de Eimeria. Esses
fragmentos amplificados seriam os ITS-1 e/ou ITS-2, que, sendo variáveis, poderiam
permitir a identificação das espécies. Essa foi a estratégia seguida pelos trabalhos
revisados a seguir.
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Gene p/ 18S rRNA

ITS-1

Gene p/ 5,8S rRNA

ITS-2

Gene p/ 28S rRNA

Figura 1. Característica de um módulo da seqüência repetitiva do rDNA (DNA
ribossomal. As dimensões usadas não seguem uma escala proporcional). Fonte:
Modificado de Avise (1994) e de Barta (1997).

Woods et al. (2000a) desenvolveram primers, complementares às regiões
conservadas do rDNA, para amplificar os espaçadores transcritos internos 1 e 2
(ITS-1 e ITS-2). Esses produtos de PCR foram, então, desnaturados e submetidos
à eletroforese em poliacrilamida desnaturante (D-PAGE) e à gel para análise de
polimorfismo de conformação em DNA de fita simples (SSCP). Essas duas técnicas
permitiram detectar diferenças de tamanho e de seqüência nos produtos de PCR
gerados pelos primers nas diferentes espécies e isolados. Os padrões de fragmento
de ITS-1 e ITS-2 amplificados por PCR e visualizados pela D-PAGE permitiram
que cinco espécies (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix e E. tenella)
fossem identificadas. A análise de SSCP, por outro lado, detectou variação entre
isolados de E. acervulina, permitindo a sua identificação. Segundo os autores, os
fragmentos de ITS-2 amplificados por PCR e separados e visualizados por D-PAGE
permitiram a identificação das espécies de Eimeria, mesmo quando em infecções
mistas. Ainda segundo os autores, os primers utilizados são gênero e ordem
específicos, possibilitando que isolados de Eimeria de outros hospedeiros também
possam ser caracterizados. Em outro trabalho do mesmo grupo, Woods et al. (2000b)
utilizaram PCR-RFLP para diferenciar entre seis espécies de Eimeria de galinhas.
Nesse trabalho, os autores amplificaram o ITS-2 com primers complementares aos
genes para 5,8S rRNA e para lrRNA (grande subunidade de RNA ribossomal), que
flanqueiam a região amplificada. Esses produtos de PCR gerados do DNA genômico
de E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. praecox e E. tenella foram
espécie - específicos guando separados por gel desnaturante de poliacrilamida (DPAGE). Esses mesmos produtos de PCR digeridos com as enzimas de restrição CfoI,
Sau3AI e TaqI e separados em géis de D-PAGE também produziram padrões espécie específicos que permitiram identificar as seis espécies estudadas, mas não permitiram
distinguir entre isolados de mesma espécie. Ainda trabalhando com a amplificação do
ITS-2, esse mesmo grupo (Gasser et al., 2001) introduziu o uso de primers marcados
com agentes fluorescentes e incluíram a caracterização de isolado de E. mitis. Assim,
os produtos da amplificação do ITS-2, diagnósticos para cada uma das sete espécies
de Eimeria, são separados em D-PAGE, e lidos e analisados automaticamente por um
sistema de captação de imagens computadorizado. Segundo os autores esse sistema
permite a análise de um grande número de amostras de oocistos, sendo adequado
para levantamentos de prevalência, monitoramento de rotina em granja e controle de
qualidade de vacinas e cepas laboratoriais.

5. Novas Vacinas
Vacinas com antígenos definidos - Diversos trabalhos têm identificado antígenos
que induzem imunidade protetora. Os genes que codificam esses antígenos têm sido
clonados e utilizados para a produção de proteínas recombinantes que são utilizadas
43

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

como vacinas com sucesso variável (Lillehoj & Lillehoj, 2000). Crane et al. (1991)
construíram uma biblioteca de cDNA de E. tenella, da qual selecionaram um clone
(SO7’) que, inserido em um vetor de expressão (jJC264), foi expresso em E. coli
como uma proteína de fusão (CheY-SO7’). Essa proteína, de 36kDa, inoculada via
intramuscular em dose única em frangos jovens, sem adjuvante, estimulou imunidade
protetora parcial contra E. tenella, E. acervulina, E. maxima e E. necatrix (Crane et al.,
1991). Estratégia semelhante foi utilizada por Jenkins et al. (1991), que protegeram
frangos desafiados com E. acervulina, contra perda de peso e produção de lesões, ao
lhes inocularem via oral E. coli expressando a proteína recombinante EaMZ250 uma
semana antes do desafio. Em outras situações antígenos totais de determinadas fases
evolutivas, como os esporozoítos, têm sido utilizados, em conjunto com adjuvantes
como Freund’s Complete Adjuvant ou gel de hidróxido de alumínio, como imunógenos
com algum sucesso na proteção de aves desafiadas com E. tenella (Garg et al.,
1999). Song et al. (2001) consideram que antígenos definidos, recombinantes ou não,
injetados intramuscular em aves não têm proporcionado a proteção desejada contra
coccidiose, possivelmente por não induzirem resposta humoral e celular comparável a
induzida pela infecção natural.
Vacinas de DNA - O uso de vacinas de DNA também têm sido pesquisado.
Essas vacinas de DNA, ao invés de proteínas, utilizam os genes que codificam para
as proteínas protetoras combinados com elementos que regulam a expressão como
promotores e “enhancers” (Lillehoj & Lillehoj, 2000). Esses fragmentos de DNA, nos
tecidos do hospedeiro, passam a expressar a proteína de interesse que então estimula
a resposta imune, simulando uma infecção natural (Lillehoj & Lillehoj, 2000).
Kopko et al. (2000) inseriram o gene para a proteína do corpo refrátil dos
esporozoítos (SO7’) num vetor de expressão para mamíferos (pcDNA3), produzindo
o DNA recombinante pcDNA3-SO7’. Esse DNA recombinante, injetado intramuscular
(25µg) em frangos aos 7 e 21 dias de idade, protegeu contra lesões e perda de peso
produzidas por desafio com E. tenella aos 35 dias de idade Kopko et al. (2000).
Estratégia semelhante foi utilizada por Song et al. (2001) que introduziram um gene
de E. acervulina que codifica para um antígeno conservado em Eimeria (3-1E) no
vetor de expressão pMP13. Esse vetor de expressão, contendo o gene para 3-1E
(pMP13), injetado intramuscular ou subcutâneo em aves, protegeu contra desafio por
E. acervulina, conforme avaliação da produção de oocistos (Song et al., 2001).
Imunomoduladores - Considerando que o IFNγ têm se mostrado importante na
imunidade das aves contra coccidiose, o seu efeito como imunomodulador também
têm sido testado. Aves tratadas com IFNγ recombinante (Ch-IFNγ) e inoculadas com
E. acervulina apresentam melhor ganho de peso que aves não tratadas e inoculadas
(Lowenthal et al., 1997). Aves inoculadas com IFNγ recombinante e desafiadas com
E. tenella também inibem o desenvolvimento da infecção (Lillehoj & Lillehoj, 2000).
Johnson et al. (2000), utilizando adenovirus aviário, sorotipo 8 (FAV-8), e gene
para IFNγ, construíram três adenovirus recombinantes. Esses vetores de adenovirus
expressaram IFNγ em cultivo celular e, quando inoculados via ocular, promoveram
maior ganho de peso em galinhas livres de Eimeria e menor perda de peso em aves
desafiadas com E. acervulina (Johnson et al., 2000). Usando estratégia semelhante,
Min et al. (2001) estudaram o efeito imunomodulador dos genes de diversas citocinas
(IL-1β, IL-2, IL-8, IL-15, IFNα, IFNγ, TGFβ4, lymphotactin) inseridos em plasmídeos de
expressão e inoculados via SC com vacinas de DNA contendo o gene para o antígeno
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3-1E (pcDNA3-1E) em frangos desafiados com E. acervulina 7 dias após. Plasmídeos
expressando IFNγ (1µg) ou Lymphotactin (10µg), quando inoculados simultaneamente
com a vacina de DNA pcDNA3-1E, protegem contra as perdas de peso induzidas
por E. acervulina em frangos de corte (Min et al., 2001). Do mesmo modo, 10µg de
plasmídeos expressando IL-8, lymphotactin, IFNγ , IL-15, TGF-β4 ou IL-1β inoculados
com a vacina de DNA pcDNA3-1E reduzem significativamente a multiplicação da E.
acervulina, quando comparados com a vacina inoculada isoladamente (Min et al.,
2001). A inoculação simultânea de plasmídeos expressando IL-8 ou IL-15 com a
vacina pcDNA3-1E também aumentam significantemente o número de linfócitos CD3+
no duodeno (Min et al., 2001).

6. Referências
AVISE, J. C. Molecular Markers, Natural History and Evolution. New York, USA,
Chapman & Hall, 1994. 511p.
BARTA, J. R. Investigating Phylogenetic Relationships within the Apicomplexa using
sequence data: The search for homology. Methods, v. 13, p. 81 - 88, 1997.
CASTRO, A. G. M. de. Situação atual da coccidiose no Brasil. Importância econômica.
In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE COCCIDIOSE. Santos, SP, FACTA, 1994.
Anais... FACTA, 1994. p. 45 - 54.
CERE, N., HUMBERT, J. F., LICOIS, D., CORVIONE, M., AFANASSIEFF, M.,
CHANTELOUP, N. A new approach for the identification and the diagnosis of
Eimeria media parasite of the rabbit. Exp. Parasitol., v. 82, p. 132 - 138, 1996.
CHAPMAN, H. D. The use of enzyme electrophoresis for the identification of the
species of Eimeria present in field isolates of coccidia. Parasitol., v. 85, p. 437 442, 1982.
COMES, A. M., HUMBERT, J. F., CABARET, J., ÉLARD, L. Using molecular tools for
diagnosis in veterinary parasitology. Vet. Res., v. 27, p. 333 - 342, 1996.
COSTA, C. A. F., GOMES, R. F., MELO, M. N., RIBEIRO, M.F.B. Eimeria parasites of
domestic fowl: genetic relationships of different isolates estimated from random
amplified polymorphic DNA. Parasitol. Res., v. 87, p. 459 - 466, 2001.
CRANE, M. S. J., GOGGIN, B., PELLEGRINO, R. M., RAVINO, O. J., LANGE, C.,
KARKHANIS, Y. D., KIRK, K. E., CHAKRABORTY, P.R. Cross-protection against
four species of chicken coccidia with a single recombinant antigen. Infec. &
Immun., v. 59, p. 1271 - 1277, 1991.
DANFORTH, H. D., RUFF, M. D. Mecanismo de indução de resistência às drogas
anti-coccidianas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE COCCIDIOSE, 2. Foz
do Iguaçu, PR, FACTA, 1999. Anais... FACTA, 1999. p. 45 - 51.
ELLIS, J., BUMSTEAD, J. Eimeria species: studies using rRNA and rDNA probes.
Parasitol., v. 101, p. 1 - 6, 1990.
GARG, R., BANERJEE, D. P., GUPTA, S. K. Immune responses in chickens against
Eimeria tenella sporozoite antigen. Vet. Parasitol., v. 81, p. 1 - 10, 1999.
GASSER, R. B; WOODS, W. G; WOOD, J. M; ASHDOWN, L; RICHARDS, G;
WHITHEAR, K. G. Automated, fluorescence-based approach for the specific
diagnosis of chicken coccidiosis. Electrophoresis, v. 22, n. 16, p. 3546 - 3550,
2001.
GRAAT, E.A.M., KOOIJ, E. van der, FRANKENA, K., HENKEN, A.M., SMEETS, J.F.M.,
HEKERMAN, M.T.J. Quantifying risk factors of coccidiosis in broilers using on-farm
data based on a veterinary practice. Prev. Vet. Med., v. 33, p. 297 - 308, 1998.
45

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

GREIF, G., STEPHAN, B., HABERKORN, A. Intraspecific polymorphisms of Eimeria
species due to resistance against anticoccidial drugs. Parasitol. Res., v. 82, p.
706 - 714, 1996.
HNIDA, J. A., DUSZYNSKI, D. W. Taxonomy and phylogeny of some Eimeria
(Apicomplexa: Eimeriidae) species of rodents as determined by polymerase
chain reaction / restriction-fragment-length polymorphism analysis of 18S rDNA.
Parasitol. Res., v. 85, p. 887 - 894, 1999.
JEFFERS, T. K. Anticoccidial drug resistance: a review with emphasis on the polyether
ionophores. In: INTERNATIONAL COCCIDIOSIS CONFERENCE, 5., Tours,
France, INRA, 1989. Proceedings... INRA, 1989. p. 295 - 308.
JENKINS, M. C., CASTLE, M. D., DANFORTH, H. D. Protective immunization against
the intestinal parasite Eimeria acervulina with recombinant coccidial antigen.
Poult. Sci., v. 70, p. 539 - 547, 1991.
JINNEMAN, K. C., WSETHERINGTON, J. H., HILL, W. E., ADAMS, A. M., JOHNSON,
J. M., TENGE, B. J., DANG, N.-L., MANGER, R., WEKELL, M. Template
preparation for PCR and RFLP of amplification products for the detection and
identification of Cyclospora sp. and Eimeria spp. oocysts directly from raspberries.
J. Food Protec., v. 61, p. 1497 - 1503, 1998.
JOHNSON, M. A., POOLEY, C., LOWENTHAL, J. W. Delivery of avian cytokines by
adenovirus vectors. Developm. Comp. Immunol., v. 24, p. 343 - 354, 2000.
JOHNSTON, D. A., FERNANDO, M. A. Eimeria spp. of the domestic fowl: analysis
of genetic variability between species and strains using DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers and denaturing gradient-gel electrophoresis. Parasitol.
Res., v. 81, p. 91 - 97, 1995.
KOPKO, S.H., MARTIN, D.S., BARTA, J.R. Responses of chickens to a recombinant
refractile body antigen of Eimeria tenella administered using various immunizing
strategies. Poultry Sci., v. 79, p. 336 - 342, 2000.
KUCERA, J. Identification of Eimeria species in Czechoslovakia. Avian Pathol., v. 19,
p. 59 - 66, 1990.
LILLEHOJ, H. S., LILLEHOJ, E. P. Avian coccidiosis. A review of acquired intestinal
immunity and vaccination strategies. Avian Dis., v. 44, p. 408 - 425, 2000.
LONG, P. L., JOYNER, L. P. Problems in the identification of species of Eimeria. J.
Protozool., v. 31, p. 535 - 541, 1984.
LONG, P. L., JOYNER, L. P., MILLARD, B. J., NORTON, C. C. A guide to laboratory
techniques used in the study and diagnosis of avian coccidiosis. Folia Vet. Latina,
v. 6, p. 201 - 217, 1976.
LOWENTHAL, J. W., YORK, J. J., O’NEIL, T. E., RHODES, S., PROWSE, S.J.,
STROM, A.D.G., DIGBY, M. In Vivo effects of chicken Interferon-γ during infection
with Eimeria. J. Interferon Cytokine Res., v. 17, p. 551 - 558, 1997.
McDOUGALD, L. R., SILVA, J. M. L. da, SOLIS, J., BRAGA, M. A survey of sensitivity to
anticoccidial drugs in 60 isolates of coccidia from chickens in Brazil and Argentina.
Avian Dis., v. 31, p. 287 - 292, 1987.
MIN, W., LILLEHOJ, H. S., BURNSIDE, J., WEINING, K. C., STAEHELI, P., ZHU, J.J.
Adjuvant effects of IL-1beta, IL-2, IL-8, IL-15, IFN-alpha, IFN-gamma TGF-beta4
and Lymphotactin on DNA vaccination against Eimeria acervulina. Vaccine, v. 20,
p. 267 - 274, 2001.
MOLLOY, J. B., EAVES, F. W., JESTON, P. J., MINCHIN, C. M., STEWART, N. P., LEW,
A. E., JORGENSEN, W. K. Detection of Eimeria acervulina using the polymerase
chain reaction. Avian Dis., v. 42, p. 119 - 123, 1998.
PROCUNIER, J. D., FERNANDO, M. A., BARTA, J. R. Species and strain differentiation
of Eimeria spp of the domestic fowl using DNA polymorphisms amplified by
arbitrary primers. Parasitol. Res., v. 79, p. 98 - 102, 1993.
46

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

REID, W. M. History of avian medicine in the United States. X. Control of coccidiosis.
Avian Dis., v. 34, p. 509 - 525, 1990.
SCHNITZLER, B. E., THEBO, P. L., MATTSSON, J. G., TOMLEY, F. M., SHIRLEY, M.
W. Development of a diagnostic PCR assay for the detection and discrimination of
four pathogenic Eimeria species of the chicken. Avian Pathol., v. 27, p. 490 - 497,
1998.
SCHNITZLER, B. E. & SHIRLEY, M. W. Immunological aspects of infections with
Eimeria maxima: a short review. Avian Pathol., v. 28, p. 537 - 543, 1999.
SHIRLEY, M. W. Enzyme variation in Eimeria species of the chicken. Parasitol., v. 71,
p. 369 - 376, 1975.
SHIRLEY, M. W. Coccidial parasites from the chicken: discrimination of different
populations of Eimeria tenella by DNA hybridization. Res. Vet. Sci., v. 57, p.
10 - 14, 1994a.
SHIRLEY, M. W. Epizootiologia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE COCCIDIOSE.
Santos, SP, FACTA, 1994. Anais... FACTA, 1994b. p. 11 - 22.
SHIRLEY, M. W. Uso de vacinas baseadas em oocistos vivos no controle da coccidiose
aviária. Visão Européia. In: SMPÓSIO INTERNACIONAL DE COCCIDIOSE, 2.,
Foz do Iguaçu, PR, FACTA, 1999. Anais... FACTA, 1999. p. 57 - 70.
SLUIS, W. van der. Eimeria, Quo vadimus? Misset World Poultry, v. 9, p. 4 - 8, 1993.
SONG, K. D., LILLEHOJ, H. S., CHOI, K. D., YUN, C. H., PARCELLS, M. S., HUYNH,
J. T., HAN, J. Y. A DNA vaccine encoding a conserved Eimeria protein induces
protective immunity against live Eimeria acervulina challenge. Vaccine, v. 19, p.
243 - 252, 2001.
STUCKI, U., BRAUN, R., RODITI, I. Eimeria tenella: Characterization of a 5 S
ribosomal RNA repeat unit and its use as a species-specific probe. Exp. Parasitol.,
v. 76, p. 68 - 75, 1993.
TSUJI, N., KAWAZU, S., OHTA, M., KAMIO, T., ISOBE, T., SHIMURA, K., FUJISAKI,
K. Discrimination of eight chicken Eimeria species using the two-step polymerase
chain reaction. J. Parasitol., v. 83, p. 966 - 970, 1997.
TSUJI, N.,., OHTA, M., KAWAZU, S., KAMIO, T., ISOBE, T., SHIMURA, K., FUJISAKI,
K. DNA polymorphism of srRNA gene among Eimeria tenella strains isolated in
Japan. J. Vet. Med. Sci., v. 61, p. 1331 - 1333, 1999.
VERTOMMEN, M. H. Situação do coccidiose na Europa. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE COCCIDIOSE. Santos, SP, FACTA, 1994a. Anais... FACTA, 1994.
p. 61 - 84.
WILLIAMS, R.B. A compartmentalised model for the estimation of the cost of
coccidiosis to the world’s chicken production industry. Inter J Parasitol., v. 29,
p. 1209 - 1229, 1999.
WOODS, W. G., RICHARDS, G., WHITHEAR, K. G., ANDERSON, G. R., JORGENSEN, W. K., GASSER, R. B. High-resolution electrophoretic procedures for the
identification of five Eimeria species from chickens, and detection of population
variation. Electrophoresis, v. 21, p. 3558 - 3563, 2000a.
WOODS, W. G., WHITHEAR, K. G., RICHARDS, G., ANDERSON, G. R., JORGENSEN, W. K., GASSER, R. B. Single-strand restriction fragment length
polymorphism analysis of the second internal transcribed spacer (ribossomal
DNA) for six species of Eimeria from chickens in Australia. Inter. J. Parasitol.,
v. 30, p. 1019 - 1023, 2000b.

47

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

EPIDEMIOLOGIA EM SANIDADE AVÍCOLA, COM
ÊNFASE NOS PRINCIPAIS AGRAVOS
Elmiro Rosendo do Nascimento
M.V., MSc., PhD., Pós-Dr.,
Prof. Titular Universidade Federal Fluminense - UFF
Depto. Patologia e Clínica Veterinária,
Faculdade de Veterinária
Rua Vital Brazil Filho, 64, 24230-340 Niterói, RJ
E-mails: mironascimento@hotmail.com, elmirorn@globo.com

Introdução
Epidemiologia, do grego Epi = sobre, demos = população e logos = estudo, é
a ciência que tem por objetivo o estudo de fenômenos de saúde-doença em uma
população (conjunto de indivíduos). Pode ser definida como a ciência médica que
estuda a ocorrência e a distribuição, da saúde ou seus agravos (doença, invalidez
ou morte), bem como os determinantes (Fatores de Risco) desses eventos em
populações. A Epidemiologia fornece os meios e os métodos para a prática em
Saúde Coletiva, em pessoas animais e plantas e está dividida em Epidemiologia
Descritiva e Epidemiologia Analítica. A Epidemiologia surgiu como ciência no
início do século XX por uma necessidade de se adotar medidas para evitar, diminuir
ou controlar doenças em pessoas e animais, devido ao crescimento da população
humana e animal. Aliás, a vida guarda uma tendência gregária e com o aumento da
densidade populacional os problemas de Saúde Coletiva começaram a se agravar.
Sanidade Avícola corresponde a Saúde Coletiva Aviária, assim como Saúde
Pública corresponde à Saúde Coletiva em pessoas. No Brasil, os principais agravos ‘a
Sanidade Avícola, i.é., Micoplasmose, Salmonelose, Doença de Newcastle e Influenza
Aviária estão contemplados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), por
se tratarem de problemas sanitários graves à saúde e/ou comercialização de galinhas,
perus e outras aves. Com o crescimento da Avicultura Industrial, onde frangos de corte
são criados em centenas de milhares, as galinhas de postura em dezenas de milhares
e os perus de corte e aves reprodutoras aos milhares, tem havido uma necessidade
do emprego de métodos epidemiológicos no estudo de doenças ou agravos à
produção avícola, os quais são exercidos no local e no contexto de sua existência,
sem interferirem no sistema de produção e, consequentemente, produzindo resultados
mais rápidos a custos sensivelmente mais baixos.

Epidemiologia descritiva em sanidade avícola
A gestão em Saúde Coletiva, uma das etapas mais importantes de Epidemiologia
Descritiva, é exercida pelos órgãos governamentais, através dos Sistemas de
Vigilância à Saúde Pública, em pessoas ou Defesa Agropecuária, em plantas e
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animais, ou seja, os hospedeiros-alvos de estudos em Saúde Coletiva. Atualmente,
esse sistema no Brasil é composto pelas Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e
Ambiental. Em linhas gerais, a Epidemiologia Descritiva, conhecida na literatura
inglesa como "Shoe Leather Epidemiology" - Epidemiologia no solado do sapato,
é responsável pela descrição, inclusive com a suspeita de fatores relacionados,
notificação, quantificação, distribuição e priorização das ações em Saúde Coletiva.
Partindo desta idéia, toda doença ou "agravo" tem causas múltiplas (Teoria da
Multicausalidade), sendo a causa etiológica uma delas que, muitas vezes sozinha,
não ocasiona agravos à saúde das aves. Desta forma, a saúde resulta da resposta
adaptativa das aves (ou qualquer hospedeiro) ao meio ambiente, enquanto que a
doença resulta da falta de adaptação ou desequilíbrio na Tríade Epidemiológica
(Agente etiológico x hospedeiro x ambiente). Consequentemente, é nesta etapa onde
as hipóteses para os estudos analíticos são geralmente levantadas.
Vigilância Epidemiológica é o conjunto de atividades que permite reunir a
informação indispensável para conhecer, "a qualquer momento", o comportamento
ou História Natural da doença (agravo), bem como detectar ou prever alterações de
seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases
firmes as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de
determinadas doenças ou agravos, ou seja, "obtenção de informação para ação".
Tendo em vista o exposto, sua condição básica é o envolvimento com o público alvo,
i.é, pessoas tanto na condição de hospedeiros como na condição de proprietárias ou
responsáveis por animais ou plantas. Compete à Vigilância Epidemiológica das aves
ou outro hospedeiro:
1. Coleta de dados.
2. Processamento dos dados coletados.
3. Recomendação das medidas de controle indicadas.
4. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.
5. Divulgação das informações pertinentes.
Vigilância Sanitária é o conjunto de ações dirigidas à defesa e à proteção da
Saúde Coletiva (Sanidade Avícola), e sua função é identificar e controlar "permanentemente" os "fatores de risco" à saúde individual e coletiva, através de ações
desenvolvidas sobre condições, produtos, serviços, elementos, transportes,
meios e origens, que direta ou indiretamente possam produzir agravos à Sanidade
das aves, bem como de outro hospedeiro qualquer.
Vigilância Ambiental diz respeito à capacidade de detectar e controlar precocemente situações de risco à "saúde das aves" ou outros indivíduos que envolvam
fatores de risco físicos, químicos e biológicos presentes na água, solo e ar,
prevenir e controlar zoonoses, assim como monitorar e orientar as ações de
controle de doenças transmitidas por vetores e transmissores e analisar o impacto
de mudanças ambientais e situações de catástrofes e desastres naturais sobre
a saúde das aves ou outras populações, visando o desencadeamento de ações
preventivas.
No âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as
ações de vigilância à Saúde Humana, Animal e das Plantas estão regulamentadas
pela lei no 9.712, de 20 de novembro de 1990 que criou o "Sistema Unificado
de Atenção á Sanidade Agropecuária". Segundo seu art.28, visando a promoção
da saúde, as ações de vigilância (Vigilância Epidemiológica) e Defesa Sanitária
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(Vigilância Sanitária e Ambiental) dos animais e dos vegetais, organizados sob a
coordenação do Poder Público nas instâncias federativas, articulado no que for
pertinente à Saúde Pública com o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a
lei no 8.080 de 19 de setembro de 1998, do que participarão:
1. Serviços e Instituições oficiais;
2. Produtor e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes prestam
assistência;
3. Órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculados à
Sanidade Agropecuária;
4. Entidades gestoras de fundo organizado pelo setor privado, para complementar
as ações públicas no campo da Defesa Agropecuária.
Independentemente do tipo de vigilância, as fontes de dados para a Sanidade
Avícola resultam de:
1. Notificação Obrigatória;
2. Prontuários Veterinários;
3. Resultados dos laboratórios privados e oficiais;
4. Investigação de focos, surtos e epidemias pelos órgãos oficiais;
5. Inquérito e Rastreamento Epidemiológicos por órgãos públicos e privados;
6. Monitoramento Epidemiológico por órgãos oficiais;
7. Informação do setor de Saneamento sobre vetors, transmissores e reservatórios;
8. Informação da divisão de Medicamentos e Biológicos;
9. Informação do Serviço de Extensão e
10. Notícias veiculadas pela Imprensa.
Qualquer vigilância pode ser "passiva ou ativa". Quando os dados chegam
para processamento e análise, trata-se da modalidade passiva, mas quando
se buscam os dados trata-se de vigilância ativa. A vigilância ativa é exercida
através de levantamentos que incluem as modalidades de Inquérito Epidemiológico,
Rastreamento e Monitoramento. Para esses levantamentos, utiliza-se, principalmente
na avicultura, o processo de amostragem, tendo em vistas o grand tamanho dos
plantéis avícolas. Não fosse o recurso amostral, muito pouco poderia ser feito com
ações censitárias. Por isto, costuma-se dizer que a amostragem é tão importante para
a Epidemiologia, assim como o microscópio o é para a Microbiologia. O procedimento
amostral para atender a demanda da vigilância, principalmente epidemiológica, e o
PNSA é assim constituído: Para o cálculo amostral deve-se utilizar as chamadas
fórmulas para diagnóstico epidemiológico, detecção de infecção (doença) ou detecção
de pelo menos um, que são diferentes das fórmulas para cálculo de prevalência. Deste
modo tem-se: n = log(1-LC)/log(1-P) (45) ou n = [1 - (1 - LC)1/D ] [N - (D - 1)/2] (46),
onde: LC = limite de confiança; P = Prevalência estimada; n = número de animais da
amostra; D = número de animais doentes ou infectados e N = número de animais da
população sob risco. Ambas fórmulas acima podem ser utilizadas e elas fornecem
o mesmo número amostral em se tratando de populações grandes (acima de 5000).
Para populações pequenas, deve-se utilizar a segunda fórmula. As aves da população
sob risco (N) devem compor um núcleo avícola com as mesmas características, i.é.,
faixa etária, manejo, finalidade zootécnica, etc. A prevalência estimada (P) pode ser
obtida de dados anteriores da granja em questão ou de dados do município ou região
onde o estabelecimento estiver localizado, bem como da literatura. Como valores para
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"LC", deve-se utilizar 95% ou 99%, dependendo do grau de exigência do programa.
O número amostral obtido corresponde à quantidade mínima de aves a ser testada,
que deverá ser ajustado caso haja limitações econômicas e/ou técnicas, conforme
as Normas Técnicas para o Controle e Certificação de Núcleos ou Estabelecimento
Avícola Livres de Micoplasmose Aviária. Deste modo, às 12 semanas de idade,
inicia-se o monitoramento com a coleta de sangue e testagem por SAR, ELISA, HI
e outros num total de 300 aves para MG e 150 para MS, selecionadas aleatoriamente,
com representação de cada galpão e/ou box. Quando essas aves reprodutoras
atingirem 5% de postura, nova testagem sorológica é realizada em 150 delas para
MG e 75 para MS, além da obtenção de soros e suabes de traquéia de 20 aves/lote,
respectivamente para HI e PCR e/ou Isolamento. O monitoramento continuará sendo
realizado em intervalos não superiores a três meses até a eliminação do lote.
Os sistemas de vigilância são respaldados por leis municipais, estaduais, Federais
e/ou Internacionais e podem utilizar programas para doenças prioritárias, a exemplo
do PNSA, que contempla a Doença de Newcastle, Influenza, Micoplasmose e
Salmonelose nas aves.

Legislação federal em vigilância avícola
A legislação Federal para a Sanidade Avícola compreende os seguintes decretos
e leis:
DEFESA SANITÁRIA
* Decreto No 27.932, DE 28 DE MARÇO DE 1950 - Aprova o regulamento para
aplicação das medidas de defesa sanitária animal.
MÉDICO VETERINÁRIO
* Decreto-Lei No 818, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969 - Dispõe sobre a aceitação,
pelo Ministério da Agricultura, para fins relacionados com a Defesa Sanitária Animal,
de atestados firmados por médico veterinário sem vínculo com o Serviço Público e dá
outras providências.
* Portaria No 9, DE 8 DE JANEIRO DE 1970 - Normas de atestado zoo-sanitários
firmado por médicos veterinários sem vínculo com o serviço público.
* Resolução No 63/71 do CFMV - Determina como responsabilidade exclusiva do
médico veterinário a emissão de atestado de sanidade e de óbito de animais bem
como de sanidade de produtos de origem animal e vacinação e aplicação de qualquer
produto que vise a proteção sanitária dos animais.
* Portaria no 24, de 28 de novembro de 1977 - Regulamenta o credenciamento dos
médicos veterinários sem vinculo com o serviço público.
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DESINFECÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE
* Decreto-Lei No 8.911, de 24 de Janeiro De 1964 - Dispõe sobre a execução dos
serviços de limpeza e desinfecção dos meios de transportes utilizados na locomoção
de animais vivos e dá outras providências.
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE AVÍCOLA
* Portaria Ministerial no 193, de 19 de setembro de 1994 - Institui o Programa
Nacional de Sanidade Avícola no âmbito da DAS e cria o Comitê Consultivo do
Programa de Sanidade Avícola.
* Portaria no 115, de 04 de outubro de 1995 - Determina as Atribuições Do Comitê
Científico do PNSA.
* Portaria no 39, de 21 de Julho de 1999 - Reformula o Comitê Consultivo do
Programa Nacional de Sanidade Avícola.
DOENÇA DE NEWCASTLE
* Portaria no 070, de 03 de março de 1994 - Regulamenta a obrigatoriedade de
comunicação da suspeita da doença de Newcastle.
* Portaria no 182, de 08 de novembro de 1994 - Normas de Credenciamento e
Monitoramento de Laboratórios de Diagnóstico da Doença de Newcastle.
* Portaria no 183 de 08 de novembro de 1994 - Normas Técnicas para o Controle
e Erradicação da Doença de Newcastle.
SALMONELOSE AVIÁRIA
* PORTARIA No 8, DE 23 DE JANEIRO DE 1995 - Método Analítico de Carcaça de
Aves e Pesquisa de Salmonella.
* Portaria no 126, de 03 de Novembro de 1995 - Normas de Credenciamento
e Monitoramento de Laboratórios de Diagnóstico das Salmoneloses Aviárias (S.
Enteritidis, S. Gallinarum, S. Pullorum e S. Typhimurium).
* Instrução Normativa no 22, de 12 de agosto de 1999 - Normas Técnicas
Para Controle e Certificação de Núcleos e Estabelecimentos Avícolas Como Livre
de Salmonella Gallinarum e de Salmonella Pullorum e Livre ou Controlado para
Salmonella Enteritidis e para Salmonella Typhimurium.
MICOPLASMOSE AVIÁRIA
* Portaria no 208, de 20 de dezembro de 1994 - Normas de Credenciamento e
Monitoramento de Laboratórios de Diagnóstico das Micoplasmoses Aviárias.
* Instrução Normativa no 44, de 23 de agosto 2001 - Aprovar as Normas Técnicas
para o Controle e a Certificação de Núcleos e Estabelecimentos Avícolas para a
Micoplasmose Aviária.
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NORMAS PARA HABILITAÇÃO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
* Portaria n.o 542, de 16 de Novembro de 1998 - Dispõe sobre Normas de Higiene
e Segurança Sanitária para Habilitação de Estabelecimentos Avícolas de Criação de
Aves e Incubatórios Avícolas para Intercâmbio no MERCOSUL .
* Instrução normativa no 4, de 30 de dezembro de 1998 - Normas para Registro e
Fiscalização dos Estabelecimentos Avícolas.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AVES E OVOS FÉRTEIS
* Portaria no 49, de 11 de março de 1987 - Regulamenta a importação de animais
vivos.
* Decreto no 94.959 de setembro de 1987 - Dispõe sobre a importação de aves
matrizes, do gênero Palmípede, para reprodução e dá outras providências.
* Portaria Ministerial no 548 de 25 de agosto de 1995 - Reconhece o Banco da
Indústria Avícola e assegura a UBA a sua gestão operacional.
* Portaria no 116, de 29 de fevereiro de 1996 - Importação de aves e ovos férteis
destinados à reprodução.
* Portaria no 144, de 23 de dezembro de 1997 - Suspende a entrada em território
Nacional de avestruzes, aves ornamentais domésticas e silvestres e ovos férteis
dessas mesmas aves.
* Instrução Normativa no 14, de 29 de Junho de 1999 - Normas Técnicas
para Importação e Exportação de Aves de um dia e Ovos Férteis para incubação,
destinados a reprodução.
* Instrução de Serviço da DDA No 001/99 - Requisitos para ingresso de Aves de
Companhia no Território Nacional.
* Instrução Normativa no 3, de 7 de abril de 2000. - Autoriza a Secretaria de
Produção e Comercialização a certificar a autenticidade de contrato de fornecimento
para as exportações de carne de frango.
GUIA DE TRÂSITO ANIMAL
* Portaria no 22, de 13 de Janeiro de 1995 - Modelo da Guia de Trânsito Animal.
FEIRAS E EXPOSIÇÕES
* Portaria no 108, de 17 de março de 1993 - Normas Técnicas para Organização e
Funcionamento das Exposições e Feiras Agropecuárias, Leilões Rurais e dos Colégios
de Jurados das Associações Encarregadas da Execução dos Serviços de Registro
Genealógico.
* Portaria N.o 162, De 18 De Outubro De 1994 - Normas Complementares que
Versam Sobre a Fiscalização e o Controle Zoossanitário das Exposições, Feiras,
Leilões e outras Aglomerações de Animais, em todo Território Nacional Inspeção e
Fiscalização de Produtos Destinados a Alimentação Animal.
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* Decreto No 76.986 - De 6 de Janeiro de 1976 - Regulamenta a Lei N. 6.198 (*), de
26 de Dezembro de 1971, que dispõe sobre a Inspeção e a Fiscalização Obrigatórias
dos Produtos Destinados à Alimentação Animal, e dá outras providências.
Medicamentos, Vacinas, Antígenos e Diluentes.
* Portaria no 186 de 13 de maio e 1997 - Regulamento Técnico para a Produção, o
Controle e o Emprego de Vacinas, Antígenos e Diluentes para Avicultura.
* Portaria no 193, de 12 de maio de 1998 - Regulamento Técnico para o
Licenciamento e a Renovação de Licença de Antimicrobianos de Uso Veterinário.
* Normas para a Produção de Produtos Orgânicos Vegetais Animais.
* Instrução Normativa no 7, de 17 de maio de 1999 - Normas Disciplinadoras
para a Produção, Tipificação, Processamento, Envase, Distribuição, Identificação
e Certificação da Qualidade de Produtos Orgânicos, sejam de Origem Animal ou
Vegetal.
INSPEÇÃO DE CARNE DE FRANGO E OVOS
* Decreto-Lei no 334, de 15 de março de 1938 - Especificações para a Classificação
e Fiscalização do Ovo.
* Decreto No 56.585, de 20 de Julho de 1965 - Aprova as novas especificações
para a classificação e fiscalização do ovo.
* Portaria no 15 de 07.de julho de 1970 - Instruções para o Trânsito de Ovos
Destinados ao Comércio Internacional, Oriundo de Estabelecimento Sujeitos à
Inspeção da Equipe Técnica de Padronização, Classificação e Inspeção de Produtos
de Origem Animal.
* Circular no 01.36-15/9.2 061 em 02.09.83 - Padronização da Nomenclatura de
Conserva de Ovos.
* Circular / Sipa/no 01.36.15/9.1 007/85 em 20/05/85 - Novo Modelo de Certificado
Sanitário.
* Portaria no 09, de 26 de Fevereiro de 1986 - Instruções para Registro de Rótulo
e Memorial Descritivo de Produtos de Origem Animal.
* Circular no 024/Dicar em 23.03.88 - Nomenclatura de Carne e Derivados de Aves,
Coelhos e Ovos.
* Circular no 127/Dicar em 20.09.88 - Trânsito de Ovos e Derivados.
* Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990 - Normas Gerais de Inspeção de Ovos
e Derivados.
* Resolução no 005 ne 05 de julho de 1991 - Padrão de Identidade e Qualidade
para o Ovo Integral.
* Portaria No 210 de 10 de novembro de 1998 (*) - Regulamento Técnico da
Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves.

Legislação internacional em vigilância avícola
No âmbito Internacional, a OIE regulamenta a Sanidade Avícola, através do
Código Zoosanitário Internacional (2001).
• Definições gerais;
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• Enfermidades das Listas A e B da OIE;
• Notificação e dados epidemiológicos;
• Obrigações gerais;
• Procedimento de certificação;
• Generalidades;
• Diretrizes para análise de risco;
• Avaliação dos Serviços Veterinários;
• Zonificação e regionalização;
• Vigilância epidemiológica e prosseguimento epidemiológico contínuo;
• Recomendações para o transporte;
• Medidas zoosanitárias que se devem aplicar antes da saída e à saída;
• Medidas zoosanitárias que se devem aplicar durante o trânsito entre o lugar de
saída no país exportador e o lugar de chegada no país importador;
• Postos de fronteiras e estações de quarentena no país importador;
• Medidas zoosanitárias que se devem aplicar à chegada;
• Transporte internacional e contenção em laboratórios de agentes patógenos de
origem animal;
• Considerações gerais;
• Análise de risco associado às vacinas veterinárias;
• Análise de risco associado aos produtos biológicos de uso veterinário que não
são vacinas.
RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS A ENFERMIDADES ESPECÍFICAS ENFERMIDADES DA LISTA A
• Febre aftosa;
• Doença vesicular suína;
• Peste bovina;
• Peste de pequenos ruminantes;
• Pleuropneumonia contagiosa bovina;
• Dermatose nodular contagiosa;
• Febre do Valle do Rift;
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• Língua azul;
• Estomatite vesicular;
• Varíola ovina e varíola caprina;
• Peste eqüina;
• Peste suína africana;
• Peste suína clássica;
• Influenza aviária altamente patógena;
• Doença de Newcastle.
ENFERMIDADES DAS AVES DA LISTA B
• Doença de Gumboro;
• Doença de Marek;
• Micoplasmose aviária;
• Clamidiose aviária;
• Pulorose/tifo aviário;
• Bronquite infecciosa aviaria;
• Laringotraqueíte infecciosa aviaria;
• Tuberculose aviária;
• Hepatite viral do pato;
• Enterite viral do pato;
• Cólera aviária;
ENFERMIDADES QUE NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NA LISTA A OU NA LISTA B
-Zoonoses transmissíveis por primatas não humanos
-Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium das aves domésticas
MODELOS DE CERTIFICADOS VETERINARIOS INTERNACIONAIS PARA ANIMAIS VIVOS
-Modelo de certificado veterinário internacional para aves
-Modelo de certificado veterinário internacional para aves de um dia e ovos para
incubação
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EPIDEMIOLOGIA ANALÍTICA EM SANIDADE AVÍCOLA
As hipóteses levantadas na fase descritiva podem ser testadas utilizando-se
estudos epidemiológicos analíticos, também chamados "estudos de campo", os
quais são realizados utilizando-se as estruturas dos sistemas de produção ou
processamento avícola. Uma investigação sobre uma doença ou agravo à saúde
ou qualidade dos alimentos de origem aviária torna-se analítica quando são feitas
comparações entre grupos de aves ou produtos, em sua totalidade (população) ou
em parte dos indivíduos (amostra), com relação ao estado higiênico-sanitário, tendo
em vista níveis diferentes de exposição a um ou vários "fatores de risco". Os estudos
epidemiológicos analíticos podem ser dos tipos: observacional ou experimental. Na
modalidade observacional o investigador não tem interferência nem sobre as aves
nem sobre o (s) fator (es) de risco sobre estudo, na verdade, o investigador apenas
observa e natureza é quem realiza. Na modalidade experimental, o investigador pode
ter interferência sobre as aves, por exemplo levando-as de um galpão para outro e/ou
introduzir o fator de risco, por exemplo vacinando ou medicando um grupo e outro não;
o grupo não vacinado ou tratado, por receber o diluente, mas não o princípio ativo do
produto terapêutico, é chamado grupo placebo.
O estudo observacional compreende as modalidades: Transversal, Casocontrole e Coorte. O Estudo Epidemiológico Transversal aquele sem acompanhamento, ou seja, no momento de diagnosticar as aves envolvidas, fator (es) e doença
ou causa e efeito encontram-se no plantel ou granja (população), sem se saber
exatamente por quanto tempo; é chamado de estudo de prevalência por que doenças
de curso rápido (incidência) não se prestam para essa modalidade, é preciso que a
doença exista (prevalência) na população por um tempo longo para sofrer a influência
do fator de risco. Os outros estudos observacionais são de acompanhamento, por
isso chamados de longitudinais. No caso-controle, encontra-se um número de casos
(aves com certa doença ou lesão) que satisfaça o estudo e um número equivalente
ou superior (não mais que 3X) de controles (aves sadias ou com outra doença),
exemplo frangos de corte ao abate, e investiga-se a vida pregressa (observação
de fichas de controle) dessas aves para saber se elas foram expostas a causa sob
estudos, ou seja, parte-se do efeito em direção à causa de forma retrospectiva. Em
se tratando do Coorte, os grupos são formados em relação a exposição a uma causa
(fator de risco), por exemplo frangos de corte criados com água não tratada versus
àgua tratada e acompanhados diariamente até o abate para o surgimento do efeito
(mortalidade, aerossaculite, etc.). Em qualquer dessas modalidades, diz-se que o fator
está associado à doença, se o número de aves com o efeito (doença ou agravo) for
significativamente maior nas aves expostas a causa (fator de risco) do que naquelas
não expostas ou com menor grau de exposição.
O estudo experimental, que pode ser dos tipos Ensaio Clínico e Ensaio à Campo,
em delineamento é muito parecido com o coorte, de vez que as aves são constituídas
em grupos expostas a uma causa (fator de risco), exemplo vacina ou medicamento
e acompanhadas até surgimento do efeito (doença x proteção ou cura). Esse tipo
de estudo torna-se mais fidedigno quando as aves são assinaladas para um ou outro
grupo, sob forma aleatória; daí existirem as variações de ensaio clínico randomizado
ou não randomizado, podendo haver a modalidade de não-controlado em caso de
não utilização de grupo controle. Para que as pessoas envolvidas em ensaio clínico
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não interfiram nos resultados (efeito) esse estudo pode ser feito com mascaramento
(cego), onde não se sabe quem recebeu medicamento ou placebo ou quem analisa
não sabe se os resultados pertencem a um ou outro grupo.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA AS DOENÇAS
DE NEWCASTLE E INFLUENZA AVIÁRIA
Masaio Mizuno Ishizuka
Professora Titular FMVZ/USP

Doenças da Lista A do OIE: Doença de Newcastle (DN) e Influenza Aviária (IA)
Erradicação: termo aplicado pela 1a vez (séc. XIX) e entendida como a eliminação
de certa doença de uma região. Ex. raiva na Europa. A definição evolui com o passar
do tempo:
1a definição: extinção do agente etiológico de certa área geográfica. Ex. Varíola
humana.
2a definição: redução da ocorrência de certa doença em determinada doença a
níveis que impossibilitem a disseminação. Ex, "erradicação" da tripanosomiase no
Norte da África pela eliminação do vetor biológico.
3a definição: redução da ocorrência de certa doença em determinada área
geográfica a níveis que reduzam substancialmente as possibilidades de transmissão,
embora possa continuar ocorrendo.
4a definição (mais comumente utilizada): extinção do agente etiológico de certa
doença na área geográfica considerada. Ex. Febre Aftosa nos USA, PSC nos estados
do sul, centro-oeste e sudeste do Brasil.

Fases de um Programa de Saúde
1. definição do Objetivo (por ex. Brasil ou parte do país livre de DN)
2. delineamento: a. objetivo inicial (por ex. vacinar as aves contra DN)
b. objetivo intermediário (ex. imunizar as aves contra DN)
c. objetivo final (ex. Brasil ou parte do país livre de DN)
3. execução:
a. fase preparatória
b. fase de ataque
c. fase de consolidação (Vigilância Epidemiológica 1)
d. fase de manutenção (Vigilância Epidemiológica 2)
4. avaliação
a. efetividade
b. eficácia
c. eficiência
Conceito de Vigilância Epidemiológica: novo conjunto de medidas profiláticas
introduzidas quando se alcançou a objetivo final da fase de ataque ou da fase de
consolidação de um programa de controle ou de erradicação.
59

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

.

Freq

Controle
Erradicação
Vigilância Epidemiológica
0
Tempo

Requisitos: conhecer
1. Etiologia e as respectivas estirpes envolvidas na patogenia da doença,
resistência ao meio ambiente e aos desinfetantes.
2. Distribuição geográfica das doenças. À guisa de exemplo:
IA: Chile - 05/07/02
Honduras - 22/06/02
Hong Kong (vírus de alta patogenicidade) - 31/05/02
Senegal - 12/07/02
DN: México - 16/02/01
Honduras - 23/02/01
Suécia - 06/04/01
Eritrea - 04/05/01
Israel - 11/05/01
Venezuela - 28/06/01
Turquia - 22/06/01
Botswana - 18/05/01
Azerbaijan - 16/11/01
Brasil - 28/12/01
Austrália - 31/05/02
Japão - 14/06/02
3. Espécies de aves que atuam como reservatórios (domésticas e/ou silvestres)
4. Aves domésticas suscetíveis.
5. História Natural das doenças: porta de entrada, difusão do vírus no organismo
do animal, lesões, sintomas, diagnóstico (clínico, laboratorial e epidemiológico) e os
mecanismos de propagação das doenças
6. Medidas de profilaxia de Vigilância Epidemiológica
Operacionalização da Vigilância Epidemiológica:
1. Impedir a reintrodução da DN e/ou a introdução de doenças exóticas.
2. Quando de sua ocorrência, a VE deve ser capaz de:
1. diagnosticar precocemente a ocorrência da doença;e
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2. atuar prontamente com medidas profiláticas pertinentes para a extinção do
foco no ponto de surgimento.
A VE atua em ÉPOCA DE PAZ , contrariamente às medidas de controle ou de
erradicação que atuam em ÉPOCA DE GUERRA.
I. Impedir a reintrodução de doenças erradicadas ou a introdução de doenças
exóticas (OIE)
1. MEDIDAS DE VIGILÂNCIA A SEREM EXECUTADAS AO NÍVEL DE PAÍS:
a. Responsabilidades do exportador antes da exportação:
1. informações sobre responsabilidades do exportador quanto à situação da saúde
dos animais em seu território, informações prestadas ao OIE, detalhes das medidas de
erradicação, detalhes da estrutura do serviço de saúde animal, informações técnicas,
testes laboratoriais e vacinas aplicadas.
2. informações sobre administração veterinária quanto aos procedimentos oficiais
para certificação veterinária com definição de função e deveres bem como das
punições, garantia de treinamento dos veterinários oficiais, monitoria das atividades
de certificação veterinária, verificação de usa integridade e imparcialidade.
3. Cuidado no transporte de animais quanto aos veículos e containers, via de
transporte (marítima, aérea, terrestre) e cuidados de acomodação e alimentação
durante o transporte, salvaguarda dos animais ou produtos e medidas de limpeza
e desinfecção.
b. RESPONSABILIDADES DO IMPORTADOR
1. Medidas na fronteira: adotar, dentro das possibilidades, controle nas fronteiras
e quarentena com facilidades de alimentação e dessedentação dos animais com
devido suporte profissional oficial para detecção de qualquer alteração da saúde dos
animais e orientar nas medidas de limpeza e desinfecção.
2. Medidas no desembarque: verificação do certificado internacional Veterinário,
exames dos animais e permitir ou proibir a entrada dos animais e indicar quarentena
bem como proibir entrada de animais oriundos de países ou territórios onde grassam
doenças exóticas.
c. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO OFICIAL NACIONAL:
1. Elaboração da legislação pertinente à erradicação
2. Articular os diferentes estados e setores
3. Realização de monitoria, supervisão, avaliação e representação do país frente
aos Organismos internacionais e países com quem mantém relações comerciais.
4. Oferecer apoio laboratorial ao programa (Laboratório oficial)
d. RESPONSABILIDADE DO ESTADO:
1. Execução, supervisão e avaliação do programa
2. Treinamento do Pessoal
3. Elaboração de legislação estadual quando necessário
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2.
MEDIDAS DE VIGILÂNCIA A SEREM EXECUTADAS AO NÍVEL DE
PROPRIEDADE OU ESTABELECIMENTO AVÍCOLA: Biosseguridade
- Medidas de profilaxia aplicadas no período pré-patógeno:
1. Educação em Saúde dos funcionários para garantir:
a. A saúde das aves controlando a propagação de doenças no plantel
b. Cuidados com a higiene pessoal porque podem ser veiculadores de agentes de
doenças.
2. Aquisição de aves ou ovos de origem sanitária comprovada
3. Controle da movimentação de aves e ovos: GTA
4. Edificação para:
a. Impedir acesso de animais domésticos e sinantrópicos e aves estranhas
b. Facilitar limpeza e desinfecção
5. Medidas de saneamento interno:
a. tratamento, armazenagem e distribuição de água de bebida
b. controle defensivo e ofensivo de pragas (roedores, artrópodes principalmente)
c. disposição adequada de lixo, resíduos, cama e cadáveres de aves mortas
d. controle do ar e ventilação
6. Medidas específicas de profilaxia: vacinas e vacinação
7. Medidas de quimioprofilaxia: coccidiostáticos, promotores de crescimento etc.
- MEDIDAS DE PROFILAXIA APLICADAS NO PERÍODO PATÓGENO PRECOCE:
a. Monitoria sorológica
b. Monitoria dos indicadores de saúde:
- Coeficientes ou taxas: eclosão, mortalidade, letalidade, taxa de ataque
- Índices: vitais, de mortalidade proporcional
c. Inspeção Sanitária de POÁ
d. Necropsia
- MEDIDAS DE PROFILAXIA APLICADAS NO PERÍODO PATÓGENO TARDIO:
a. Notificação compulsória ao Órgão Oficial de Defesa Sanitária Animal
b. Interdição da propriedade
c. Abertura de Form-In e fechamento pelo FORM-COM
d. Investigação Epidemiológica para estabelecer origem do foco primário
3. EM CASO DE OCORRÊNCIA NO BRASIL: diagnóstico precoce e imediata
ação profilática. É aqui apresentado o Manual de Procedimento Operacional
preparado pelo Comitê de Sanidade Avícola de SP por solicitação da UBA.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DAS DOENÇAS DE NEWCASTLE (DN) E
INFLUENZA AVIÁRIA (IA)1
Dr. Luiz Sesti (Agroceres, Rio Claro - SP)
Dr. Luciano Doretto Jr. (LARA, Campinas - SP)
Dr. Egon Vieira da Silva (PNSA/MAA, Campinas - SP)
Prof a. Dra. Masaio M. Ishizuka (USP, São Paulo - SP)
Dr. Vilson Simon (Coopers, São Paulo - SP)
Dra. Maria Ângela Orsi (LARA, Campinas - SP)
1. OBJETIVO: Orientar ações e procedimentos para a precoce e imediata
notificação e confirmação de suspeitas de casos de Doenças de Newcastle (DN)
e de Influenza Aviária (IA; Anexo I) em todo o território nacional.
2. JUSTIFICATIVA: Manter o status produtivo da indústria avícola brasileira (2o
maior produtor e exportador de carne de frango e 6o maior produtor de ovos)
através da prevenção da ocorrência de doenças endêmicas ou exóticas de
alta transmissibilidade, tais como as Doenças de Newcastle e de Influenza
Aviária (Anexos I e II), nos sistemas de produção do país. O Programa
Nacional de Saúde Aviária, responsável pela saúde dos rebanhos avícolas
comerciais do Brasil, atingiu os resultados propostos para essas duas doenças,
quando de sua implantação. Os esforços e recursos investidos foram capazes
de manter a Brasil livre da IA e eliminar a DN em grande parte de seu
território. A manutenção desta situação tão arduamente conquistada depende de
uma rigorosa Vigilância Epidemiológica não apenas para manter os resultados
propostos como também para, no caso de eventual introdução (IA) ou reintrodução (DN), o diagnóstico (notificação de suspeita e confirmação) seja
realizado rápida e efetivamente de modo que as medidas profiláticas apropriadas
sejam prontamente aplicadas para impedir a disseminação da(s) doença(s).
Ambas as doenças são de elevados impactos social (zoonoses) e econômico
com imponderáveis reflexos no desempenho produtivo das aves (Anexo I). Bem
como são as únicas constantes da Lista "A" de enfermidades do Escritório
Internacional de Epizootias (OIE; Anexo II).
3. SITUAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS: de
acordo com as características epidemiológicas dos vírus causadores (patogenicidade e imunogenicidade), a DN e/ou IA poderão apresentar ou não
manifestação clínica na presença de anticorpos. As possíveis situações são:
3.1- Diagnóstico laboratorial sem evidência clínica: situação em que um
laboratório de diagnóstico veterinário e/ou pesquisa (instituição de ensino
e/ou pesquisa) encontra evidências sorológicas e/ou virológicas da infecção
por DN e/ou IA em amostras de campo enviadas por médico veterinário
oficial ou não.
1

Todos os autores são membros do CESA-SP (Comitê Estadual de Saúde Avícola do estado de São
Paulo), órgão consultivo oficial do Ministério da Agricultura para assuntos de saúde do rebanho
avícola no estado de São Paulo.
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3.1.1 se o laboratório é oficial (federal, estadual ou municipal): seguir a
legislação (Anexo III) encaminhando material para o laboratório oficial
de referência (Anexo IV).
3.1.2 se o laboratório é não oficial (de empresas privadas sejam
credenciados ou não): realizar notificação oficial e envio de material
para laboratório oficial de referência (Anexo IV).
3.1.3 O laboratório oficial de referência é o LARA/Campinas (Anexo
IV), único responsável pelo processamento das amostras enviadas e
emissão do diagnóstico final. Os procedimentos são:
3.1.3.1 resultado negativo: encerra o procedimento.
3.1.3.2 resultado positivo: segue legislação específica (Anexo III).
3.2 - Suspeita clínica de enfermidade respiratória: situação em que
um médico veterinário oficial ou não identifica um lote de aves com
sintomatologia clínica compatível com DN e/ou IA (Anexo I).
3.2.1 se o médico veterinário é não oficial: comunicar imediatamente
o serviço veterinário oficial mais próximo: seguir lista do Anexo IV
sempre tentando contatar o endereço mais próximo da localização
do foco suspeito. A comunicação deve ser formalizada via fax e/ou
correio eletrônico e o médico veterinário realizando a comunicação deve
solicitar formalização do recebimento da comunicação pelo serviço
veterinário oficial.
3.2.2 se médico veterinário é oficial: realizar necropsia e colheita de
material de acordo com a legislação específica (Anexo III).
3.2.3 amostras colhidas por médico veterinário não oficial: devem ser
encaminhadas para o laboratório de referência animal somente por
médico veterinário oficial.
3.2.4 todas as amostras colhidas deverão ser encaminhadas para o laboratório de referência animal.
3.2.5 O laboratório oficial é o Laboratório de Referência Animal (LARA/CampinasSP; Anexo IV) o qual é o único responsável pelo processamento do
material colhido no campo e pela emissão do diagnóstico final. Os
procedimentos são:
3.2.5.1 resultado negativo: encerra o procedimento e liberação de foco
suspeito.
3.2.5.2 resultado positivo: seguir legislação (Anexo III)
4. COMUNICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DESTE POP
4.1 Comunicação: é competência da Secretaria de Defesa Agropecuária
(SDA) do Ministério da Agricultura (MA) proceder à comunicação deste
POP através de seus órgãos competentes a todas as entidades e órgãos
necessários.
4.2 Implantação e treinamento: é de responsabilidade de toda estrutura produtiva da indústria avícola brasileira sob a coordenação do Departamento
de Defesa Animal (DDA) da SDA/MA.
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4.2.1 Implantação:
4.2.1.1 Órgãos responsáveis: MAA e UBA.
4.2.1.2 Data de início da implantação: imediata.
4.2.1.3 Responsável pela execução do treinamento: LARA-Campinas (Responsável pelo diagnóstico de DN e IA), SSA (técnicos da defesa), docentes de universidades e profissionais liberais (médicos veterinários).
Cada um na sua especialidade.
4.2.1.4 Local do treinamento: eleger um Estado de cada uma das cinco
grandes regiões do Brasil (sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste)
para realização dos treinamentos regionais.
4.2.1.5 Público alvo: Técnicos da Secretaria da Agricultura dos Estados
brasileiros, técnicos do serviço de Defesa Animal do MAA de cada
estado e técnicos de outros serviços estaduais ou federais que atuem
na agropecuária (IBAMA e outros).
4.2.2 Programa Básico de Treinamento:
4.2.2.1 Revisão técnico-científica sobre a DN e IA.
4.2.2.2 Conceitos básicos de Epidemiologia Geral.
4.2.2.3 Epidemiologia especial da DN e IA (definição, importância econômica e
em saúde pública, distribuição geográfica, etiologia, história natural da
doença, sinais clínicos, epidemiologia, profilaxia).
4.2.2.4 Técnica de necropsia, colheita e remessa de material para laboratório.
4.2.2.5 Biosseguridade para prevenção e controle da IA e DN.
4.2.2.6 PNSA e legislação de saúde animal pertinente
4.2.2.7 Procedimento Operacional Padrão para DN e IA.
5. RELACIONAMENTO COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: é competência
única e exclusiva do Secretário Nacional de Defesa Agropecuária da SDA/MA.
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6. ORGANOGRAMA DO POP:

Objetivo

 


Implantação
Treinamento

Situações
Epidemiológicas

Justificativa

DDA/SDA/MAA

Comunicação
Oficial

Anexos

SDA/MAA
I

V
II

UBA

Diagnóstico
Laboratorial sem
Evidência Clínica

Associações
de Classe

III IV

Secretarias
Estaduais de
Agricultura

Suspeita Clínica
a campo

LARA/Campinas

LARA/Campinas

Positivo

Negativo

Positivo

Seguir
Legislação

Liberação
da Área

Seguir
Legislação

Negativo
Liberação
da Área

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 32 DE 13/05/2002
Das exigências a serem cumpridas pelos estabelecimentos avícolas
1. Para atender ao PNSA, os estabelecimentos avícolas de controles permanentes
e eventuais deverão:
1.1. Estar registrados na DFA, ou cadastrados, nos casos definidos pelo MAPA,
no serviço oficial do estado em que se localizam;
1.2. Estar sob vigilância e controle do SSA/DFA ou da Secretaria Estadual de
Agricultura ou do órgão executor deste, do estado em que se localizam;
1.3. Nos casos definidos em legislação do MAPA, deverão ser assistidos por
médico veterinário responsável técnico, registrado junto à DFA, ou da
Secretaria Estadual de Agricultura ou do órgão executor destas, no estado
em que se localizam, quando delegada essa atividade;
1.4. Proceder à notificação imediata às autoridades sanitárias, de qualquer
suspeita de ocorrência da doença de newcastle e da influenza aviária;
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1.5. Utilizar somente imunógenos, desinfetantes, antígenos, soros controles e "kits" registrados no MAPA, observados os números de partida,
nome do fabricante e os prazos de validade.
Das estratégias de atuação
1. A vigilância da DN e da IA e o controle e a erradicação da DN serão
executados em todos os estados da federação.
1.1. A influenza aviária, exótica nos plantéis industrial de aves no Brasil, deverá
ser avaliada o risco de introdução no país, e se manter sob vigilância
permanente.
1.2. Estudo de atividade viral, visando a implantação de zona livre da DN em
área de produção industrial, no país e a vigilância para DN e IA, nos estados
do programa definidos como prioritários pelo PNSA/DDA/SDA/MAPA.
2. A profilaxia (controle e a erradicação) destas doenças consiste:
2.1. Notificação de suspeita de focos da doença de newcastle e da influenza
aviária;
2.2. Assistência aos focos;
2.3. Adoção de medidas de biossegurança;
2.4. Realização de medidas de desinfecção;
2.5. Sacrifício sanitário;
2.6. Vazio sanitário;
2.7. Análise epidemiológica;
2.8. Vacinação de rotina ou emergencial dos plantéis;
2.9. Controle e fiscalização de animais susceptíveis;
2.10. Controle de trânsito;
2.11. Outras medidas sanitárias.
Da notificação
1. Comunicar imediatamente ao serviço oficial (Decreto no 24.548, de 03/07/34,
e Portaria Ministerial no 070/94, de 03/03/94) preferencialmente na unidade
veterinária local, e qualquer material de lesão sugestiva da doença encontrada
na fiscalização, no abate ou na realização de necropsia deve ser enviada para
laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA, para este fim.
2. A infração será investigada e apurada pelo serviço oficial
3. Deve ser realizada a notificação de suspeita ao serviço oficial,
4. Nos matadouros, constatada a (s) doença (s), suspender os abates até a
conclusão dos trabalhos de limpeza e desinfecção recomendados segundo os
critérios do DIPOA e comunicar imediatamente ao serviço oficial.
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Da assistência aos focos
DA SUSPEITA:
1. Todas as notificações de suspeita ou de ocorrência da DN e da IA (exótica)
deverão ser imediatamente investigadas pelo serviço oficial, dentro das
normas de segurança sanitária, com envio de amostras para laboratório
oficial ou credenciado pelo MAPA, para este fim.
2. Durante a Interdição da propriedade ou do estabelecimento e enquanto
se aguarda o resultado laboratorial, são adotadas todas as medidas
administrativas e sanitárias estabelecidas por norma.
DA CONFIRMAÇÃO:
1. Confirmado o diagnóstico laboratorial da DN ou IA, serão adotadas, na
propriedade foco, as seguintes medidas pelo fiscal federal agropecuário ou pelo
médico veterinário oficial:
a. Sacrifício imediato no local de todas as aves presentes no estabelecimento
avícola;
b. Destruição de todas as aves que tenham morrido ou tenham sido
sacrificadas;
c. Destruição ou tratamento apropriado de todos os resíduos (ração, cama e
fezes e fômites) susceptíveis de estarem contaminados segundo orientação
oficial.
d. Destruição da carne de todas as aves da granja foco e abatidas durante o
PI da doença;
e. Destruição dos ovos e dos subprodutos produzidos durante o provável PI
da doença;
f. Limpeza e desinfecção completa das instalações de criação;
g. Vazio sanitário de, no mínimo, 21 (vinte e um) dias;
h. Estas medidas poderão ter sua aplicação estendida a outros estabelecimentos avícolas;
i. Investigação epidemiológica em todas as propriedades com aves, estabelecimentos avícolas e dos demais locais de alojamento de aves da área, na
zona de proteção (3 Km a partir do foco) e na zona de vigilância (7 Km a
partir da zona de proteção).
j. Proibição de movimentação e retirada de aves das propriedades e dos
estabelecimentos avícolas, dentro da zona de vigilância, no período mínimo
de 21 (vinte e um) dias, exceto as destinadas ao abate sanitário em
matadouro, preferencialmente com SIF, situado dentro da zona de vigilância
e designado e acompanhado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo
médico veterinário oficial.
2. Nos locais onde estejam armazenados os materiais seqüestrados, será realizada
limpeza e desinfecção das instalações e destruição dos produtos e subprodutos.
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ZONA DE PROTEÇÃO:
1. Registro de visita e acompanhamento oficial de todas as propriedades,
estabelecimentos e locais de alojamento de aves, com avaliação clínica das aves
e colheita de amostras;
2. Quando possível, manutenção das aves no seu alojamento ou em outro lugar de
isolamento;
3. Introdução de desinfecção apropriados, nas entradas e saídas da propriedade
ou do estabelecimento;
4. Controle de movimentação de pessoas, de materiais, de equipamentos e de
veículos;
5. Proibição de movimentação e retirada de aves, ovos, esterco, ração, subprodutos
de aves, fômites da propriedade ou do estabelecimento avícola em que
se encontrem, salvo com autorização do serviço oficial competente para o
transporte de aves ou ovos.
6. Controle de retirada e transporte do esterco, da ração e dos subprodutos
das aves;
7. Proibição de realização de feiras, mercados, exposições e demais concentrações;
8. O serviço oficial procederá a introdução de aves-sentinelas na propriedade foco
despovoada;
9. Realização de controle sorológico das aves-sentinelas a cada sete dias até
completar o período de vazio sanitário mínimo de 21 (vinte e um) dias;
10. As medidas aplicadas na zona de proteção se manterão até conclusão do
diagnóstico laboratorial e do inquérito epidemiológico, por pelo menos 21
(vinte e um) dias depois da realização, na propriedade ou no estabelecimento
avícola infectado, das operações preliminares de limpeza e desinfecção ou por
determinação do serviço oficial. Após essas medidas, a zona de proteção
passará a fazer parte da zona de vigilância.
ZONA DE VIGILÂNCIA
5.1. Deverão ser adotadas medidas com relação à zona de vigilância, conforme
segue:
5.1.1. Investigação em todas as propriedades com aves, estabelecimentos
avícolas e locais de alojamento de aves, num raio de 10 (dez) quilômetros,
registrando todas as visitas e as ocorrências constatadas;
5.1.2. Proibição pelo serviço oficial de movimentação de aves e ovos dentro da
zona, nos primeiros 15 (quinze) dias;
5.1.3. Manutenção de todas as aves no seu alojamento ou em outro lugar que
permita isolamento, a critério do serviço oficial;
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5.1.4. Proibição pelo serviço oficial de movimentação e retirada de aves da
propriedade e do estabelecimento avícola dentro da zona de vigilância,
exceto as destinadas a abate sanitário em matadouro preferencialmente
com SIF, situado dentro da zona de vigilância ou próximo, quando avaliado e
designado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial;
5.1.5. Proibição pelo serviço oficial de retirada de ovos para fora da zona de
vigilância, salvo se enviados a um incubatório para incubação e nascimento,
avaliado e designado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico
veterinário oficial, sendo a incubação controlada e realizada em máquinas
separadas;
5.1.5.1. Estes ovos e as suas embalagens deverão ser desinfectados antes do
transporte ao incubatório.
5.1.6. Proibição de retirada e utilização do esterco, ração e subprodutos de aves sem
autorização do serviço oficial;
5.1.7. Proibição pelo serviço oficial de realização de feiras, mercados, exposições e
demais concentrações de aves de qualquer tipo;
5.1.8. Controle pelo serviço oficial de movimentação, dentro desta zona, de pessoas,
de materiais, de equipamentos e de veículos que representem risco sanitário.
5.2. As medidas aplicadas na zona de vigilância se manterão até conclusão do
diagnóstico laboratorial e do inquérito epidemiológico por pelo menos 30 (trinta)
dias, por determinação do serviço oficial, após realização, na exploração
infectada, das operações preliminares de limpeza e desinfecção.
6. As operações descritas neste capítulo poderão circunscrever-se àquelas áreas
do estabelecimento que formem uma unidade epidemiológica, desde que assegurada pelo serviço oficial a improbabilidade de propagação da(s) doença(s) às
demais unidades não-infectadas.
Capítulo VIII
Da colheita de amostras e do encaminhamento para realização de provas
laboratoriais
1. Locais e eventos onde se realiza a colheita de material:
1.1. De aves procedentes de qualquer país, no ponto de ingresso (porto,
aeroporto ou fronteira) ou no quarentenário, por ocasião da inspeção
veterinária para o desembaraço de entrada;
1.2. Na suspeita de ocorrência de foco avaliada pelo serviço oficial;
1.3 Na realização do projeto de estudo de atividade viral, visando a implantação
de zona livre para doença de newcastle em área de produção industrial
no país e vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, para
o monitoramento plantéis avícolas nacionais pelo serviço oficial de defesa
sanitária animal e de inspeção de produtos de origem animal, dentro das
suas áreas de competência.
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2. Amostras
2.1. Para isolamento e identificação do vírus, devem ser obtidas amostras de
aves vivas ou após necrópsia das aves sacrificadas, ou daquelas que
morreram com sintomas clínicos sugestivos da doença de newcastle ou da
influenza aviária.
2.1.1 Aves vivas:
2.1.1.1. Soro;
2.1.1.2. Suabe de cloaca;
2.1.1.3. Suabe de traquéia;
2.1.1.4. Fezes frescas.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.2.9.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.2.12.

Aves necropsiadas (coletar assepticamente, isolado ou em "pool"):
Baço;
Cérebro;
Coração;
Fezes;
Fígado;
Humor aquoso;
Intestino;
Proventrículo;
Pulmão / traquéia;
Sacos aéreos;
Suabe oro-nasal;
Tonsilas cecais.

2.2. Em caso de suspeita de foco, visando a reduzir o risco de disseminação e
difusão do(s) vírus da(s) doença(s) durante o transporte até o laboratório,
recomenda-se a realização de necrópsia no local, com colheita de material e
acondicionamento adequado, para envio ao laboratório oficial ou designado
pelo MAPA.
3. Colheita e acondicionamento das amostras
3.1. Deverão ser colhidas em PBS, pH 7.2, contendo antibióticos nas concentrações de:
Antibióticos
(p/ml de PBS)
Penicilina
Estreptomicina
Gentamicina
Fungizona

Amostra
SUABES
Traquéia
2000 UI
2 mg
50 µ g
1000 UI
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Cloaca
10000 UI
10 mg
250 µg
5000 UI

Fezes
10000 UI
10 mg
250 µg
5000 UI

Órgãos
2000 UI
2 mg
50 µg
1000 UI
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3.2. Devidamente identificadas, refrigeradas, lacradas e acondicionadas em
caixas isotérmicas;
3.3. Acompanhadas de FORM IN ou de formulário de colheita padronizado pelo
DDA, devidamente preenchido;
3.4. Serão registradas nos laboratórios oficial ou credenciado pelo MAPA, para este fim, em livro próprio, conforme modelo indicado pela
CLA/DDA/SDA/MAPA;
3.5. Quando destinadas à sorologia, deverão estar resfriadas ou preferencialmente congeladas. Não serão aceitas amostras de sangue total ou com
presença de coágulo;
3.6. Quando recebidas, deverão ser obrigatoriamente divididas em 2 (duas)
alíquotas e identificadas, uma como prova e outra como contraprova;
3.7. A targeta de identificação da contraprova, conforme modelo indicado
pela CLA/DDA/SDA/MAPA, será preenchida e lacrada juntamente com as
amostras para contraprova; o lacre será plástico, numerado e inviolável.
3.8. No ocaso específico do projeto de estudo de atividade viral da doença de
newcastle e vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, não
se aplicam os itens 3.6 e 3.7.
4. Conservação e estocagem
4.1. As amostras destinadas a exames virológicos deverão ser mantidas sob
refrigeração, preferencialmente congeladas até seu processamento.
4.2. As amostras destinadas à sorologia deverão ser mantidas congeladas a
-20o C, até o seu processamento.
4.3. Após a emissão do resultado, as amostras deverão ser mantidas congeladas a -20o C, por um período mínimo de 30 (trinta) dias.
Capítulo IX
Do diagnóstico laboratorial.
1. Os procedimentos e as provas laboratoriais, para o diagnóstico da doença de
newcastle e da influenza aviária, são determinados por normas específicas da
SDA/MAPA, podendo ser realizadas algumas das seguintes provas:
1.1. Ensaio imunoenzimático (ELISA);
1.2. Teste de hemaglutinação (HA);
1.3. Teste de inibição da hemaglutinação (HI);
1.4. Tempo médio de morte embrionária (TMM);
1.5. Índice de patogenicidade intracerebral (IPIC);
1.6. Índice de patogenicidade intravenosa (IPIV);
1.7. Imunodifusão em agar gel (AGP);
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1.8. Técnicas de biologia molecular.
2. Outras provas somente poderão ser utilizadas quando devidamente aprovadas
pela PNSA/CPS/DDA/SDA.
3. Somente serão aceitos resultados laboratoriais de exames relativos ao diagnóstico destas doenças padronizados pelo MAPA, realizados pelos laboratórios
oficiais ou credenciados pelo MAPA, para este fim, e confirmados pelo
Laboratório de Referência Nacional.
4. Todos os profissionais e os laboratórios que realizem o diagnóstico de doenças
aviárias ficam obrigados a procederem a notificação imediata de suspeita ou de
ocorrência da doença de newcastle ou da influenza aviária.
5. Todo material destinado a provas laboratoriais deverá estar, obrigatoriamente,
acompanhado de FORM IN ou de formulário de colheita padronizado pelo
DDA/SDA/MAPA, devidamente preenchido, assinado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial, ou ainda pelo responsável pela colheita
endossado pelo serviço oficial.
5.1. No ponto de ingresso, será utilizado o formulário de material de importação,
padronizado pelo MAPA.
5.2. No projeto de estudo de atividade viral da doença de newcastle e de
vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, será utilizado o
formulário de colheita padronizado pelo DDA/SDA/MAPA.
5.3. No caso de suspeita de foco destas doenças, será utilizado o FORM IN.
Capítulo X
Do encaminhamento dos resultados laboratoriais
1. Os resultados dos testes laboratoriais deverão ser emitidos em formulário
próprio, padronizado pelo MAPA e comunicados seguindo o fluxograma determinado:
1.1. Resultado negativo: enviar FAX ou outro tipo de comunicação imediata,
para o DDA/SDA/MAPA e para o SSA/DFA/MAPA do estado em que se
localiza o estabelecimento;
1.2. Resultado positivo: enviar FAX ou outro tipo de documentação imediata ao
DDA/SDA/MAPA, que notificará ao SSA/DFA/MAPA.
Capítulo XI
Do estudo de atividade viral para doença de newcastle e vigilância para doença de
newcastle e influenza aviária
1. Serão realizadas atividades profiláticas visando o controle da introdução, em
território nacional, de possíveis agentes de doenças exóticas, como da influenza
aviária, na vigilância epidemiológica e sanitária permanente da doença de
newcastle:
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1.1. No ponto de ingresso, no momento do desembarque, na fiscalização
sanitária do material genético (das aves ou dos ovos férteis), pelo
serviço de vigilância aeroportuária (SVA/DFA/MAPA);
1.2. Na quarentena oficial, das aves ou da incubação dos ovos férteis, pelo
serviço oficial.
2. A colheita de material de aves de um dia, ovos férteis ou suabes de
cloaca e traquéia, originários de qualquer país, terá seu encaminhamento ao laboratório oficial, em embalagem lacrada pelo MAPA, para
realização de exames laboratoriais, para identificação dos agentes das
doenças, acompanhado de formulário de colheita padronizado.
3. O projeto de estudo de atividade viral para doença de newcastle,
e vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária para o
monitoramento dos plantéis avícolas nacionais, nos diferentes estados da federação, será implantado pelo DDA/SDA/MAPA, observando
a situação epidemiológica das doenças, considerando a situação
de doença exótica para influenza aviária nos plantéis brasileiros,
industriais de aves:
3.1. Será implantado inicialmente em área de produção industrial, podendo ser expandido para outros sistemas de produção de acordo
com a avaliação do projeto e por determinação do DDA/SDA/MAPA.
3.2. Os estados participantes do projeto serão definidos pelo DDA/SDA/MAPA.
3.3. As colheitas periódicas de soro sangüíneo, suabes de traquéia e suabes
de cloaca das mesmas aves, de um único lote realizadas em matadouros com SIF, podendo ser feitas colheitas nos estabelecimentos de
criação por determinação do PNSA/CPS/DDA/SDA/MAPA, de acordo
com o projeto em pauta.
3.4. Os exames laboratoriais realizados serão testes sorológicos, isolamento e caracterização viral;
3.5. As atividades relativas à colheita de amostras poderão ser realizadas
pelos SSA, SIF das DFA‘s/MAPA ou pelas Secretarias Estaduais
de Agricultura ou órgãos executores destas, quando delegada esta
atividade, de acordo com o projeto em pauta.
3.6. As provas sorológicas utilizadas neste projeto serão definidas
no âmbito do DDA/SDA/MAPA, observando a correlação entre as
mesmas.
3.7. As colheitas para o monitoramento e o diagnóstico somente serão
aceitas quando executadas pelo fiscal federal agropecuário ou pelo
médico veterinário oficial ou sob sua fiscalização e supervisão.
3.8. A amostragem, a periodicidade de colheita, os testes sorológicos, os
critérios de análise relativos a aves vacinadas e não-vacinadas e a
interpretação dos resultados serão definidas no referido projeto.
4. As provas laboratoriais serão realizadas pelo laboratório oficial do MAPA,
de referência nacional para estas doenças e poderão ser realizadas nos
laboratórios de instituições federais ou estaduais quando indicados pelo
CLA/DDA/SDA/MAPA.
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5. As análises epidemiológicas serão realizadas a partir de um sistema de
informações estabelecido pelo DDA/SDA/MAPA.
6. As avaliações dos resultados serão realizadas no DDA/SDA/MAPA em nível
nacional.
Capítulo XII
Das medidas de limpeza e desinfecção
1. As medidas de limpeza e desinfecção adotadas no controle dos focos seguirão
os critérios estabelecidos pelo manual do OIE e em manuais específicos do
PNSA/ CPS/ DDA/ SDA/ MAPA.
Capítulo XIII
Da vacinação
1. A vacinação sistemática contra a doença de newcastle é facultativa nos
estados da federação, observando-se a situação epidemiológica local.
2. De acordo com a situação epidemiológica de cada região, após avaliação
do serviço oficial, a vacinação das aves contra a doença de newcastle
poderá ser obrigatória em propriedades e nos estabelecimentos avícolas
de controles permanentes e de controles eventuais, podendo ser regularmente efetuada.
3. Caberá ao serviço oficial federal, em situações emergenciais das doenças,
estabelecer esquemas de vacinação por área.
4. A vacinação contra estas doenças somente poderá ser realizada com vacinas
registradas e aprovadas pelo MAPA (Decreto no 1.662, de 06/10/95, e Portaria
Ministerial no 186, de 13/05/97), seja como medida de ordem profilática ou de
controle da doença.
5. No caso da influenza aviária, por se tratar de doença exótica no país, a
vacinação somente poderá ser realizada quando autorizada pelo DDA/SDA,
após comprovação da ocorrência da doença, avaliação de risco e análise da
situação epidemiológica.
Capítulo XIV
Do trânsito
1. No intuito de evitar a introdução e a propagação dessas doenças, por ocasião
da expedição da GTA para aves susceptíveis ou para o trânsito interestadual de
aves destinadas ao abate nos matadouros, deverão ser exigidas pelo emitente,
entre outras, as seguintes condições:
1.1. Nos estabelecimentos de produção abastecedores de mercados internacionais:
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1.1.1. As aves devem ser provenientes de propriedade ou de estabelecimento
avícola, no qual 90 (noventa) dias anteriores não tenha sido constatado
nenhum foco da doença de newcastle e da influenza aviária, e que
nas proximidades do mesmo, num raio de 10 (dez) km, não tenha sido
constatado nenhum caso destas doenças nos últimos 30 (trinta) dias;
1.1.2. Observada a situação epidemiológica local e o Capítulo XIII, desta
norma, os requerentes pelo trânsito de aves susceptíveis em áreas
consideradas de risco deverão comprovar que as mesmas não foram
vacinadas contra a doença de newcastle, no mínimo 30 (trinta) dias
antes do abate.
2. As aves susceptíveis serão impedidas de transitar quando desacompanhadas
da GTA, expedida em conformidade com estas normas, devendo a autoridade
competente lavrar o respectivo Termo de Ocorrência e determinar o retorno à
origem, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
3. Para realização do trânsito interestadual, é obrigatória a utilização de GTA. Para
o trânsito intraestadual, é obrigatória a utilização de GTA, podendo ser utilizada,
em casos excepcionais justificados, a aceitação do documento similar de trânsito
estabelecido no âmbito estadual.
4. Os veículos transportadores de aves susceptíveis deverão ser lavados e
desinfectados, de acordo com orientação do serviço oficial.
5. O transporte de resíduos e subprodutos de aviários deverá ser realizado em
veículos protegidos ou fechados.
Capítulo XV
Do controle na incubação
1. Das medidas de biossegurança na incubação, quando determinada pelo
serviço oficial:
1.1. A incubação dos ovos deverá atender ao disposto no Capítulo VII, desta
norma, respeitando o estabelecido no controle das zonas de proteção e de
vigilância;
1.2. Fica proibida a incubação de ovos férteis de bisavós, avós e matrizes na
mesma máquina e no mesmo período, devendo ser atendidos os critérios
sanitários da linhagem superior.
Capítulo XVI
Das disposições gerais
1. O SSA/DFA/MAPA do estado em que se localiza o estabelecimento avícola e
as Secretarias Estaduais de Agricultura ou os órgãos executores destas, são os
organismos responsáveis, na sua área de atuação e competência, pela definição
das medidas apropriadas para a solução dos problemas de natureza sanitária,
observando o estabelecido no Regulamento de Defesa Sanitária Animal e no
PNSA.
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2. Em razão da característica de emergência sanitária da ocorrência de
foco da doença de newcastle ou da influenza aviária e a necessidade
de adoção pelo serviço oficial de medidas de erradicação imediatas, os
estabelecimentos produtores de aves livres de patógenos específicos
(SPF) deverão fornecer dez aves a partir da solicitação oficial, aves estas,
que serão utilizadas como sentinelas para avaliação e encerramento do
foco.
3. No caso de influenza aviária, por se tratar de doença exótica no plantel avícola industrial nacional, deverão ser observadas, investigadas e
avaliadas laboratorialmente e epidemiologicamente pelo serviço oficial,
adicionalmente ao descrito no item 2, do Capítulo II, destas normas, as
seguintes situações:
3.1. Qualquer vírus influenza que seja letal para 6, 7, e 8 aves susceptíveis
de 4-6 semanas em até 10 dias após inoculação endovenosa com 0,2
ml de líquido cório-alantóide diluído a 1:10, livre de contaminação
bacteriana;
3.2. Qualquer vírus de influenza H5 ou H7 que não atenda ao critério do
item anterior, mas que tenha uma seqüência de aminoácidos (no sítio
de clivagem da hemaglutinina), que seja compatível com vírus de
influenza altamente patogênica;
3.3. Qualquer vírus da influenza que não seja H5 ou H7, que mate 1 a
5 vezes (patogenicidade) e cresça em cultivo celular na ausência de
tripsina.
3.4. Após criteriosa avaliação do serviço oficial e do PNSA/CPS/DDA/SDA/MAPA
serão adotadas as medidas sanitárias pertinentes ao caso.
4. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta norma e em
atos complementares serão dirimidos pelo DDA/SDA/MAPA.
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ANEXOS:
I - Doença de Newcastle
II - Enfermidades da lista A do Escritório Internacional de Epizootias (OIE)
III - Portaria MAA no. 32 de 13/05/2002
III-A - Normas técnicas de vigilância, controle e erradicação da doença de
Newcastle e da Influenza Aviária
IV - Relação de endereços para notificação de suspeita e envio de material para
diagnóstico
V - Modelo de formulário de investigação de doenças (inicial) - FORM - IN
VI - Modelo de formulário de investigação de doenças (complementar) - FORM COM

ANEXO II
ENFERMIDADES DA LISTA "A" DO ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS (OIE)
O Escritório Internacional de Epizootias (OIE - "Office International des Epizooties"
- http://www.oie.int/info) serve como uma organização internacional de saúde animal e
está sediado em Paris, França. Esta importante organização foi fundada em 1924
e apresenta atualmente 151 países membros, incluindo o Brasil. A OIE é uma
organização independente mantida pelos países membros.
Os principais objetivos da OIE são:
1. informar os governos da ocorrência e desenvolvimento de surtos de doenças de
animais através do mundo;
2. informar maneiras de controlar os surtos destas doenças;
3. coordenar, a nível internacional, estudos devotados à epidemiologia e controle
de doenças de animais;
4. uniformizar regulamentos para o mercado de animais e/ou seus produtos entre
os países membros.
Através de cooperação internacional, a OIE elabora regulamentos, linhas de
procedimentos e difusão de informação para auxiliar na prevenção da introdução e
disseminação de doenças infecciosas importantes de várias espécies animal criadas
domesticamente. A OIE mantém dois níveis de lista de enfermidades ("Lista A" e
"Lista B").
A "Lista A" relaciona aquelas enfermidades altamente infecciosas que disseminamse rapidamente e independente das fronteiras internacionais, freqüentemente causam
perdas econômicas catastróficas e possuem um grande impacto sócio-econômico nos
países afetados.
As enfermidades da Lista A são rigorosamente monitoradas globalmente pela
OIE e acordos internacionais exigem aos países membros reportar à OIE os surtos
destas enfermidades dentro de 24 horas após a confirmação laboratorial. Parceiros
do mercado internacional impõem restrições muito severas àqueles países membros
que apresentarem surtos das enfermidades da Lista A. A Lista A de enfermidades
consiste de quinze (15) enfermidades assim divididas:
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• Quatorze (14) enfermidades virais:
– Febre Aftosa
– Estomatite Vesicular
– Doença Vesicular dos Suínos
– Pestes Suínas Clássica e Africana
– Peste Bovina
– Peste dos Pequenos Ruminantes
– Febre do Vale Rift
– Dermatose Nodular Contagiosa
– Peste Eqüina
– Varíola Ovina e Caprina
– Doença da "Língua Azul"
– Influenza Aviária de Alta Patogenicidade
– Doença de Newcastle
• Uma (1) enfermidade bacteriana:
– Pleuropneumonia Contagiosa dos Bovinos
Após o diagnóstico original da enfermidade, o país é obrigado a informar
periodicamente à OIE dados específicos sobre a epidemiologia, controle e progressos
na erradicação da enfermidade. Todas estas informações, incluindo o reporte do
diagnóstico original, são imediata e eletronicamente comunicadas a todos os países
membros da OIE. Após receberem estas informações, os outros países membros
poderão levantar barreiras de saúde animal ao mercado com o país afetado. Esta
conseqüência é de elevadíssimo impacto econômico (veja Anexo II com relação à IA
e à DN) para aqueles países nos quais alguma enfermidade da Lista A for natural ou
intencionalmente introduzida.
As enfermidades da "Lista B" são agrupadas por espécie animal e são aquelas
enfermidades infecciosas consideradas de importância sócio-econômica e/ou de
saúde pública e também com importância para o comércio internacional. As
enfermidades aviárias constantes da Lista B da OIE são:
• Bronquite Infecciosa das Aves
• Laringotraqueíte Infecciosa Aviária
• Tuberculose Aviária
• Hepatite Viral dos Patos
• Enterite Viral do Patos
• Cólera Aviária
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• Clamidiose
• Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrícius (Doença de Gumboro)
• Pulorose & Tifose Aviária
• Micoplasmose Aviária
• Doença de Marek

ANEXO III
INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA No 32, DE 13 DE MAIO DE 2002- Normas
Técnicas de vigilância para doença de Newcastle e influenza aviária e de controle
e erradicação da doença de Newcastle
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 83, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria, aprovado pela Portaria
Ministerial no 574, de 8 de dezembro de 1998, tendo em vista o disposto na
Portaria Ministerial no 193, de 19 de setembro de 1994, e o que consta do
Processo no 21000.006729/2001-59, resolve:
Art. 1o Aprovar as Normas Técnicas de Vigilância para doença de Newcastle e
Influenza Aviária, e de controle e erradicação para a doença de Newcastle.
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria SDA no 183, de 8 de novembro de 1994.

LUIZ CARLOS OLIVEIRA

PUBLICADA NO DOU No 91, SEÇÃO 1 , DE 14 DE MAIO DE 2002
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ANEXO
NORMAS TÉCNICAS DE VIGILÂNCIA PARA DOENÇA DE NEWCASTLE E
INFLUENZA AVIÁRIA E DE CONTROLE E DE ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE
NEWCASTLE.
Capítulo I
Introdução
1. A presente norma define as medidas de vigilância para doença de newcastle
e influenza aviária e de controle e erradicação a serem aplicadas à doença de
newcastle:
1.1. Na vigilância realizada no ponto de ingresso, visando o controle sanitário
das aves e do material genético de aves importado.
1.2. Nos estabelecimentos avícolas de controles permanentes e de controles
eventuais.
1.3. Nas propriedades que mantenham aves para comercialização ou de
criação, nos criadouros avícolas de subsistência e demais locais de
alojamento de aves em cativeiro.
Capítulo II
Das doenças
1. DOENÇA DE NEWCASTLE:
É uma doença infecciosa das aves causada por um vírus da família Paramyxovírus,
gênero Rubulavirus aviário do sorotipo 1 (APMV1), que apresenta um dos seguintes
critérios de virulência:
• o vírus tem um índice de patogenicidade intracerebral de pelo menos 0,7 em
pintos de um dia (Gallus gallus); ou
• a presença de múltiplos aminoácidos básicos é demonstrada no vírus (diretamente ou por dedução), na fração C-terminal da proteína F2, ou o mesmo
que a presença de fenilalanina no resíduo 117, que é a fração N-terminal da
proteína F1. O termo " múltiplos aminoácidos básicos" se refere a pelo menos
três resíduos de arginina ou lisina, entre os resíduos 113 e 116.
Nesta definição, os resíduos de aminoácidos estão numerados a partir da fração
N-terminal da seqüência de aminoácidos deduzida da seqüência nucleotídica do
gen. F0, e os resíduos 113-116, correspondentes aos resíduos - 4 a -1, a partir
da zona de clivagem.
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Caso não se consiga caracterizar os resíduos típicos de aminoácidos, tal como
descritos acima, convém caracterizar o vírus isolado determinando o índice de
patogenicidade intracerebral (RESOLUÇÃO No XIII de maio de 1999, emitida
pelo comitê internacional do OIE; Código Zoosanitário Internacional, OIE, 2001).
2. INFLUENZA AVIÁRIA:
É uma doença infecciosa das aves causada por um vítus da família Orthomixoviridae, do gênero Influenzavirus A, B que apresenta um Índice de Patogenicidade
Intravenoso (IPIV) > 1.2 em galinhas de 6 semanas de idade; ou uma infecção
provocada por um vírus Influenza A do subtipo H5 ou H7, com uma seqüência de
nucleótidos que apresentem múltiplas bases de aminoácidos no local de clivagem
da hemoaglutinina (Manual Standards of Diagnostics Test and Vaccines OIE, capítulo
2.1.14 ano 1996; Código Zoosanitário Internacional, OIE, 2001).
Capítulo III
Das definições
1. Para efeito desta norma, entende-se:
1.1. OIE: Escritório Internacional de Epizootias;
1.2. MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
1.3. SDA: Secretaria de Defesa Agropecuária;
1.4. DDA: Departamento de Defesa Animal;
1.5. CLA: Coordenação de Laboratório Animal;
1.6. CPS: Coordenação de Vigilância e Programas Sanitários;
1.7. PNSA: Programa Nacional de Sanidade Avícola;
1.8. DIPOA: Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
1.9. DFA: Delegacia Federal de Agricultura;
1.10. SSA: Serviço de Sanidade Animal;
1.11. SIF: Serviço de Inspeção Federal;
1.12. SERVIÇO OFICIAL: é o serviço de defesa sanitária animal federal, estadual
e municipal;
1.13. LABORATÓRIOS OFICIAIS: são os laboratórios da rede do MAPA;
1.14. LABORATÓRIOS CREDENCIADOS: são os laboratórios de outras instituições federais, estaduais, municipais ou privados, que tenham sido
habilitados e reconhecidos pelo MAPA, para a realização de diagnóstico
laboratorial dos agentes das doenças a que se referem estas normas;
1.15. FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO: é o fiscal do MAPA, com formação
profissional em medicina veterinária, que realiza fiscalização e supervisão
relativa à defesa sanitária animal;
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1.16. MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL: é o Fiscal Federal Agropecuário com
formação profissional em medicina veterinária ou o médico veterinário do
serviço oficial de defesa sanitária animal;
1.17. MÉDICO VETERINÁRIO CREDENCIADO: é o médico veterinário oficial,
estadual e municipal, privado ou profissional liberal, que recebeu delegação
de competência do serviço oficial federal para emissão de Guia de Trânsito
Animal (GTA) ou similar;
1.18. RESPONSÁVEL TÉCNICO: é o médico veterinário responsável pelo controle higiênico-sanitário dos plantéis do estabelecimento de criação de aves,
devidamente registrado no MAPA;
1.19. CERTIFICADOS SANITÁRIOS: são certificados de inspeção sanitária;
1.20. GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA): é o documento obrigatório para trânsito de aves, ovos férteis e aves de 1 (um) dia para qualquer movimentação
e finalidade;
1.21. FORM IN: é o formulário padronizado pelo DDA, utilizado para abertura de
foco de doenças e realização de investigação epidemiológica;
1.22. FORM COM: é o formulário padronizado pelo DDA, complementar de
investigação;
1.23. ESTADOS DO PROGRAMA: são os estados definidos pelo DDA, que
desenvolvem ações de monitorização sanitária das doenças que compõem
o PNSA e a vigilância epidemiológica permanente das doenças aviárias;
1.24. UNIDADE EPIDEMIOLÓGICA: trata-se de uma unidade do estabelecimento avícola, que permite que as aves ali alojadas sejam tratadas e
alimentadas de modo totalmente separado e por pessoal distinto dos
demais empregados;
1.25. MONITORAMENTO DOS PLANTÉIS: é o acompanhamento sanitário e
análise laboratorial, por meio de testes sorológicos e de outras provas,
em outros materiais biológicos ou não, e análises epidemiológicas das
condições de saúde das aves alojadas em um estabelecimento avícola e
interpretação adequada dos resultados;
1.26. AVES COMERCIAIS: geração de aves destinadas à produção de carnes,
ovos, derivados e subprodutos;
1.27. AVE SUSCEPTÍVEL: compreende-se todas as aves domésticas, silvestres,
exóticas e ornamentais;
1.28. AVE INFECTADA: é qualquer ave na qual tenha sido oficialmente constatada a presença do vírus da doença de newcastle ou da influenza aviária,
mediante comprovação laboratorial conclusiva;
1.29. PRODUTO ANIMAL: compreende carne, ovos, penas, sangue, vísceras e
ossos do animal susceptível;
1.30. CARNE DE AVES: entende-se por carne de ave a parte muscular comestível das aves abatidas, declaradas aptas à alimentação humana por
inspeção veterinária oficial antes e depois do abate;
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1.31. CARCAÇA: entende-se pelo corpo inteiro de uma ave após insensibilização
ou não, sangria, depenagem e evisceração, na qual papo, traquéia, esôfago,
intestinos, cloaca, baço, órgãos reprodutores e pulmões tenham sido
removidos. É facultativa a retirada dos rins, pés, pescoço e cabeça;
1.32. SUBPRODUTOS: farinhas de carne, de sangue, de penas e de vísceras;
resíduos de incubação; cama aviária; pele e couro; pena e pluma; e fâneros;
1.33. VEÍCULO: qualquer meio de transporte por terra, água ou ar;
1.34. FOCO: é o estabelecimento no qual foi constatado a presença de uma ou
mais aves afetadas pela doença de newcastle ou pela influenza aviária;
1.35. ÁREA PERIFOCAL: é aquela circunvizinha ao foco, cujos limites serão
estabelecidos pelo serviço oficial;
1.36. ZONA DE PROTEÇÃO: é a área com um raio de 3 (três) km ao redor do
foco, considerada como zona infectada;
1.37. ZONA DE VIGILÂNCIA: é a área com um raio de 7 (sete) km a partir da
zona de proteção ao redor do foco;
1.38. ZONA DE PROTEÇÃO + ZONA DE VIGILÂNCIA: raio de 10 (dez) km ao
redor do foco;
1.39. VAZIO SANITÁRIO: é o tempo em que deverá permanecer as instalações
de um estabelecimento avícola despovoada, após ocorrência de um foco,
tendo sido eliminadas as aves e realizada a lavagem e a desinfecção do
galpão;
1.40. SACRIFÍCIO SANITÁRIO: é o sacrifício de todas as aves enfermas,
suspeitas de contaminação ou relacionadas por questão de biossegurança,
seus contatos diretos e indiretos;
1.41. DESTRUIÇÃO: eliminação de aves, seus produtos, subprodutos, carne ou
carcaças, por meio de qualquer método físico ou químico que assegure total
inativação dos vírus da doença de newcastle e da influenza aviária;
1.42. VACINAÇÃO EMERGENCIAL: é a vacinação empregada como meio de
controle da doença, após ter sido registrado um ou mais focos ou quando a
situação epidemiológica ou sanitária assim indicar;
1.43. PROPRIETÁRIO: todo aquele que seja depositário ou que a qualquer título
mantenha em seu poder ou em sua guarda uma ou mais aves susceptíveis;
1.44. PROPRIEDADE: local onde se encontram alojadas aves de criação com
finalidade comercial ou não (Ex: estabelecimentos onde são alojadas aves
para lazer ou de criação doméstica e as lojas comerciais);
1.45. ESTABELECIMENTO AVÍCOLA: é o local onde são mantidas as aves para
qualquer finalidade, podendo ser constituído de um ou vários núcleos;
1.46. ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE CONTROLES PERMANENTES: são
as granjas de seleção genética de reprodutoras primárias (linhas puras),
granjas bisavoseiras, granjas avoseiras, granjas matrizeiras, granjas de
aves reprodutoras livres de patógenos específicos (SPF) e os incubatórios
destes estabelecimentos;
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1.47. ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE CONTROLES EVENTUAIS: são os
estabelecimentos avícolas produtores de ovos comerciais, de frango de
corte, de exploração de outras aves silvestres e/ou ornamentais, e/ou
exóticas ou não, e os incubatórios destes estabelecimentos;
1.48. GALPÃO: é a unidade física de produção avícola, caracterizada como
unidade de um núcleo, que aloja um grupo de reprodutores, aves para
produção de carne e/ou de ovos, da mesma idade (exceção das linhas puras
de seleção genética) e da mesma espécie;
1.49. NÚCLEO: é a unidade com área física adequadamente isolada, de manejo
comum, constituída de um ou mais galpões;
1.50. LOTE: grupo de aves de mesma finalidade, origem e idade, alojado em um
ou vários galpões;
1.51. BOXES: são divisões físicas dentro de um galpão.
Capítulo IV
Das exigências a serem cumpridas pelos estabelecimentos avícolas
1. Para atender ao PNSA, os estabelecimentos avícolas de controles permanentes
e eventuais deverão:
1.1. Estar registrados na DFA, ou cadastrados, nos casos definidos pelo MAPA,
no serviço oficial do estado em que se localizam;
1.2. Estar sob vigilância e controle do SSA/DFA ou da Secretaria Estadual de
Agricultura ou do órgão executor deste, do estado em que se localizam;
1.3. Nos casos definidos em legislação do MAPA, deverão ser assistidos por
médico veterinário responsável técnico, registrado junto à DFA, ou da
Secretaria Estadual de Agricultura ou do órgão executor destas, no estado
em que se localizam, quando delegada essa atividade;
1.4. Proceder à notificação imediata às autoridades sanitárias, de qualquer
suspeita de ocorrência da doença de newcastle e da influenza aviária;
1.5. Utilizar somente imunógenos, desinfetantes, antígenos, soros controles e "kits" registrados no MAPA, observados os números de partida,
nome do fabricante e os prazos de validade.
Capítulo V
Da notificação
1. Os médicos veterinários, proprietários ou qualquer outro cidadão, que tenham
conhecimento de ocorrência ou de suspeita da ocorrência da doença de newcastle e da influenza aviária, ficam obrigados a comunicar o fato imediatamente
ao serviço oficial (Decreto no 24.548, de 03/07/34, e Portaria Ministerial no
070/94, de 03/03/94).
1.1. A notificação poderá ser efetuada pessoalmente, por telefone, rádio, fax ,
correio eletrônico ou qualquer outro meio disponível.
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2. A infração ao disposto no item 1 será investigada pelo serviço oficial, que utilizará
os meios disponíveis para apuração de responsabilidades.
2.1. No caso de médico veterinário, além do citado ou disposto no item 2,
o serviço oficial deverá proceder de acordo com a legislação profissional
específica.
3. Deve ser realizada a notificação de suspeita ao serviço oficial, preferencialmente
por meio da unidade veterinária local, e enviada para laboratório oficial ou
credenciado pelo MAPA, para este fim, de qualquer material de lesão sugestiva
da doença encontrada na fiscalização, no abate ou na realização de necrópsia.
4. Nos matadouros, ocorrendo a constatação da(s) doença(s), deverão ser
suspensos os abates até a conclusão dos trabalhos de limpeza e desinfecção
recomendados segundo os critérios estabelecidos pelo DIPOA e realizada a
comunicação imediata ao serviço oficial.
Capítulo VI
Das estratégias de atuação
1. A vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária e o controle
e a erradicação da doença de newcastle serão executados em todos os
estados da federação.
1.1. A influenza aviária por ser considerada exótica nos plantéis industriais de
aves no Brasil, deverá ser avaliado o risco de introdução no país, e se
manter sob vigilância permanente.
1.2. Em função da importância econômica da avicultura e das características
epidemiológicas, será realizado o estudo de atividade viral, visando a
implantação de zona livre da doença de newcastle em área de produção
industrial, no país e a vigilância para doença de newcastle e influenza
aviária, nos estados do programa definidos como prioritários pelo PNSA/DDA/SDA/MAPA.
2. A profilaxia, o controle e a erradicação destas doenças consistem na aplicação
das seguintes medidas de defesa sanitária animal:
2.1. Notificação de suspeita de focos da doença de newcastle e da influenza
aviária;
2.2. Assistência aos focos;
2.3. Adoção de medidas de biossegurança;
2.4. Realização de medidas de desinfecção;
2.5. Sacrifício sanitário;
2.6. Vazio sanitário;
2.7. Análise epidemiológica;
2.8. Vacinação de rotina ou emergencial dos plantéis;
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2.9. Controle e fiscalização de animais susceptíveis;
2.10. Controle de trânsito;
2.11. Outras medidas sanitárias.
Capítulo VII
Da assistência aos focos
1. DA SUSPEITA:
1.1. Todas as notificações de suspeita ou de ocorrência da doença de
newcastle e da influenza aviária, esta segunda, considerada exótica
nos plantéis industriais de aves do país, deverão ser imediatamente
investigadas pelo serviço oficial, dentro das normas de segurança sanitária, com envio de amostras para laboratório oficial ou credenciado
pelo MAPA, para este fim.
1.2. A notificação de suspeita destas doenças implicará na adoção das
seguintes medidas sanitárias:
1.2.1. Interdição da propriedade ou do estabelecimento avícola, abertura de
FORM IN e adoção de medidas sanitárias específicas, com imediata
colheita de amostras para remessa ao laboratório da rede oficial ou
quando autorizado pelo MAPA para laboratório credenciado pelo MAPA,
para este fim, acompanhado de uma via do FORM IN;
1.2.2. Registro de todas as categorias de aves, indicando-se o número
de aves mortas, com e sem sinais clínicos da(s) doença(s) por
categoria;
1.2.3. Manutenção das aves nos locais de alojamento ou confinadas em
outros locais estabelecidos a critério do fiscal federal agropecuário ou
do médico veterinário oficial, onde possam permanecer isoladas, sendo
proibida a sua movimentação;
1.2.4. Controle pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário
oficial de qualquer movimento de pessoas, animais, veículos, carnes,
carcaças, detritos, dejetos, camas, fômites e estruturas que possam
propagar a(s) doença(s);
1.2.5. Utilização dos meios adequados de desinfecção nas entradas e saídas
de cada instalação do estabelecimento avícola, de acordo com as
recomendações do OIE;
1.2.6. Condução de inquérito epidemiológico com abertura de FORM IN e
posteriormente de FORM COM, para a determinação da origem da
infecção e de sua propagação;
1.2.7. Seqüestro da carne das aves produzidas e dos ovos no período de
incubação da doença.
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2. DA CONFIRMAÇÃO:
2.1. Confirmando-se o diagnóstico laboratorial da doença de newcastle ou
da influenza aviária, definidas no Capítulo II, dessa norma, por meio de
provas laboratoriais conclusivas, serão adotadas, na propriedade onde foi
identificado o foco, as seguintes medidas pelo fiscal federal agropecuário ou
pelo médico veterinário oficial:
2.1.1. Sacrifício imediato no local de todas as aves presentes no estabelecimento avícola;
2.1.2. Destruição de todas as aves que tenham morrido ou tenham sido
sacrificadas;
2.1.3. Destruição ou tratamento apropriado de todos os resíduos, tais
como: ração, cama e fezes, e dos fômites susceptíveis de estarem
contaminados;
2.1.3.1. O tratamento deverá ser efetuado em conformidade com as instruções
do fiscal federal agropecuário ou do médico veterinário oficial, de
forma que possa ser assegurada a destruição dos vírus da doença de
newcastle ou da influenza aviária.
2.1.4. Destruição da carne de todas as aves provenientes da granja e abatidas
durante o período de incubação da doença;
2.1.5. Destruição dos ovos e dos subprodutos produzidos durante o período
provável de incubação da doença;
2.1.6. Limpeza e desinfecção completa das instalações de criação;
2.1.7. Estabelecer o vazio sanitário de, no mínimo, 21 (vinte e um) dias antes
da reintrodução de aves no estabelecimento avícola, iniciado após a
realização dos processos de desinfecção;
2.1.8. A critério do serviço oficial, pela avaliação epidemiológica e de risco
sanitário, estas medidas poderão ter sua aplicação estendida a outros
estabelecimentos avícolas;
2.1.9. O serviço oficial procederá a investigação epidemiológica em todas as
propriedades com aves, estabelecimentos avícolas e dos demais locais
de alojamento de aves da área, zona de proteção, constituída num raio
de 3 (três) quilômetros e um raio de 7 (sete) quilômetros ao redor do
foco, a partir da zona de proteção (zona de vigilância), determinadas
com base em fatores de origem geográfica, administrativa, ecológica e
epizootiológica relacionados com a doença, registrando todas as visitas
e as ocorrências constatadas;
2.1.10. O serviço oficial estabelecerá a proibição de movimentação e retirada
de aves das propriedades e dos estabelecimentos avícolas, dentro da
zona de vigilância, no período mínimo de 21 (vinte e um) dias, exceto
as destinadas ao abate sanitário em matadouro, preferencialmente com
SIF, situado dentro da zona de vigilância, designado e acompanhado
pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial.
3. Nos locais onde estejam armazenados os materiais seqüestrados, será realizada
limpeza e desinfecção das instalações e destruição dos produtos e subprodutos.
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4. ZONA DE PROTEÇÃO:
4.1. Deverão ser adotadas medidas com relação à zona de proteção,
conforme segue:
4.1.1. Visita imediata pelo serviço oficial e de acompanhamento posterior a
todas as propriedades com aves, estabelecimentos avícolas e locais de
alojamento de aves, realizando avaliação clínica das aves alojadas e
tomada de amostras para exames laboratoriais, registrando todas as visitas
e as ocorrências constatadas;
4.1.2. Manutenção de todas as aves no seu alojamento ou em outro lugar que
permita isolamento, a critério do serviço oficial;
4.1.3. Utilização de sistemas de desinfecção apropriados, segundo critérios do
serviço oficial, nas entradas e saídas da propriedade ou do estabelecimento
avícola;
4.1.4. O serviço oficial procederá o controle de movimentação, dentro desta zona,
de pessoas, de materiais, de equipamentos e e veículos que representem
risco sanitário;
4.1.5. O serviço oficial adotará a proibição de movimentação e retirada de aves,
ovos, esterco, ração, subprodutos de aves, fômites da propriedade ou do
estabelecimento avícola em que se encontrem, salvo com autorização do
serviço oficial competente para o transporte, nas seguintes condições:
4.1.5.1. Aves para seu abate imediato, preferentemente em um matadouro com
SIF, situado na área infectada ou, se não for possível, a um situado fora
desta, quando avaliado, designado e acompanhado pelo fiscal federal
agropecuário ou pelo médico veterinário oficial;
4.1.5.2. Pintos de um dia ou aves para uma exploração situada dentro da zona de
vigilância e que não tenha outras aves alojadas;
4.1.5.3. Ovos para incubação e nascimento num incubatório dentro das zonas
de proteção ou de vigilância, designado pelo fiscal federal agropecuário
ou pelo médico veterinário oficial, controlados e realizados em máquinas
separadas.
4.1.5.3.1. Os ovos e suas embalagens deverão ser desinfectados antes do transporte
ao incubatório.
4.1.6. Os deslocamentos citados deverão ser realizados diretamente sob
controle do serviço oficial e autorizados após a inspeção sanitária
da propriedade ou do estabelecimento avícola, realizada pelo fiscal
federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial;
4.1.7. Os meios de transporte empregados deverão ser limpos e desinfectados antes e depois da sua utilização;
4.1.8. A retirada do esterco, da ração e dos subprodutos das aves fica
condicionada ao controle do transporte e destino pelo serviço oficial,
quando, após avaliação criteriosa, não representar risco de disseminação da(s) doença(s);
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4.1.9. O serviço oficial adotará a proibição de realização de feiras, mercados,
exposições e demais concentrações de aves de qualquer tipo;
4.1.10. O serviço oficial procederá a introdução de aves-sentinelas na propriedade
foco despovoada;
4.1.11. O serviço oficial estabelecerá a realização de controle sorológico, em
laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA para este fim, das avessentinelas a cada sete dias até completar o período de vazio sanitário
mínimo de 21 (vinte e um) dias;
4.1.12. As medidas aplicadas na zona de proteção se manterão até conclusão do
diagnóstico laboratorial e do inquérito epidemiológico, por pelo menos 21
(vinte e um) dias depois da realização, na propriedade ou no estabelecimento avícola infectado, das operações preliminares de limpeza e desinfecção
ou por determinação do serviço oficial. Após essas medidas, a zona de
proteção passará a fazer parte da zona de vigilância.
5. ZONA DE VIGILÂNCIA
5.1. Deverão ser adotadas medidas com relação à zona de vigilância, conforme
segue:
5.1.1. Investigação em todas as propriedades com aves, estabelecimentos
avícolas e locais de alojamento de aves, num raio de 10 (dez) quilômetros,
registrando todas as visitas e as ocorrências constatadas;
5.1.2. Proibição pelo serviço oficial de movimentação de aves e ovos dentro da
zona, nos primeiros 15 (quinze) dias;
5.1.3. Manutenção de todas as aves no seu alojamento ou em outro lugar que
permita isolamento, a critério do serviço oficial;
5.1.4. Proibição pelo serviço oficial de movimentação e retirada de aves da
propriedade e do estabelecimento avícola dentro da zona de vigilância,
exceto as destinadas a abate sanitário em matadouro preferencialmente
com SIF, situado dentro da zona de vigilância ou próximo, quando avaliado e
designado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial;
5.1.5. Proibição pelo serviço oficial de retirada de ovos para fora da zona de
vigilância, salvo se enviados a um incubatório para incubação e nascimento,
avaliado e designado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico
veterinário oficial, sendo a incubação controlada e realizada em máquinas
separadas;
5.1.5.1. Estes ovos e as suas embalagens deverão ser desinfectados antes do
transporte ao incubatório.
5.1.6 Proibição de retirada e utilização do esterco, ração e subprodutos de aves
sem autorização do serviço oficial;
5.1.7. Proibição pelo serviço oficial de realização de feiras, mercados, exposições
e demais concentrações de aves de qualquer tipo;
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5.1.8. Controle pelo serviço oficial de movimentação, dentro desta zona, de
pessoas, de materiais, de equipamentos e de veículos que representem
risco sanitário.
5.2. As medidas aplicadas na zona de vigilância se manterão até conclusão do
diagnóstico laboratorial e do inquérito epidemiológico por pelo menos 30 (trinta)
dias, por determinação do serviço oficial, após realização, na exploração
infectada, das operações preliminares de limpeza e desinfecção.
6. As operações descritas neste capítulo poderão circunscrever-se àquelas áreas
do estabelecimento que formem uma unidade epidemiológica, desde que assegurada pelo serviço oficial a improbabilidade de propagação da(s) doença(s) às
demais unidades não-infectadas.
Capítulo VIII
Da colheita de amostras e do encaminhamento para realização de provas
laboratoriais.
1. Locais e eventos onde se realiza a colheita de material:
1.1. De aves procedentes de qualquer país, no ponto de ingresso (porto,
aeroporto ou fronteira) ou no quarentenário, por ocasião da inspeção
veterinária para o desembaraço de entrada;
1.2. Na suspeita de ocorrência de foco avaliada pelo serviço oficial;
1.3. Na realização do projeto de estudo de atividade viral, visando a implantação
de zona livre para doença de newcastle em área de produção industrial
no país e vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, para
o monitoramento plantéis avícolas nacionais pelo serviço oficial de defesa
sanitária animal e de inspeção de produtos de origem animal, dentro das
suas áreas de competência.
2. Amostras
2.1. Para isolamento e identificação do vírus, devem ser obtidas amostras de
aves vivas ou após necrópsia das aves sacrificadas, ou daquelas que
morreram com sintomas clínicos sugestivos da doença de newcastle ou da
influenza aviária.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.

Aves vivas:
Soro;
Suabe de cloaca;
Suabe de traquéia;
Fezes frescas.

2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

Aves necropsiadas (coletar assepticamente, isolado ou em "pool"):
Baço;
Cérebro;
Coração;
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2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.2.9.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.2.12.

Fezes;
Fígado;
Humor aquoso;
Intestino;
Proventrículo;
Pulmão / traquéia;
Sacos aéreos;
Suabe oro-nasal;
Tonsilas cecais.

2.2. Em caso de suspeita de foco, visando a reduzir o risco de disseminação e
difusão do(s) vírus da(s) doença(s) durante o transporte até o laboratório,
recomenda-se a realização de necrópsia no local, com colheita de material e
acondicionamento adequado, para envio ao laboratório oficial ou designado
pelo MAPA.
3. Colheita e acondicionamento das amostras
Antibióticos
(p/ml de PBS)
Penicilina
Estreptomicina
Gentamicina
Fungizona

Amostra
SUABES
Traquéia
2000 UI
2 mg
50 µ g
1000 UI

Cloaca
10000 UI
10 mg
250 µg
5000 UI

Fezes
10000 UI
10 mg
250 µg
5000 UI

Órgãos
2000 UI
2 mg
50 µg
1000 UI

3.2. Devidamente identificadas, refrigeradas, lacradas e acondicionadas em caixas
isotérmicas;
3.3. Acompanhadas de FORM IN ou de formulário de colheita padronizado pelo DDA,
devidamente preenchido;
3.4. Serão registradas nos laboratórios oficial ou credenciado pelo MAPA, para este
fim, em livro próprio, conforme modelo indicado pela CLA/DDA/SDA/MAPA;
3.5. Quando destinadas à sorologia, deverão estar resfriadas ou preferencialmente
congeladas. Não serão aceitas amostras de sangue total ou com presença de
coágulo;
3.6. Quando recebidas, deverão ser obrigatoriamente divididas em 2 (duas) alíquotas
e identificadas, uma como prova e outra como contraprova;
3.7. A targeta de identificação da contraprova, conforme modelo indicado pela
CLA/DDA/SDA/MAPA, será preenchida e lacrada juntamente com as amostras
para contraprova; o lacre será plástico, numerado e inviolável.
3.8. No ocaso específico do projeto de estudo de atividade viral da doença de
newcastle e vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, não se
aplicam os itens 3.6 e 3.7.
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4. Conservação e estocagem
4.1. As amostras destinadas a exames virológicos deverão ser mantidas sob
refrigeração, preferencialmente congeladas até seu processamento.
4.2. As amostras destinadas à sorologia deverão ser mantidas congeladas a
-20o C, até o seu processamento.
4.3. Após a emissão do resultado, as amostras deverão ser mantidas congeladas a -20o C, por um período mínimo de 30 (trinta) dias.
Capítulo IX
Do diagnóstico laboratorial.
1. Os procedimentos e as provas laboratoriais, para o diagnóstico da doença de
newcastle e da influenza aviária, são determinados por normas específicas da
SDA/MAPA, podendo ser realizadas algumas das seguintes provas:
1.1. Ensaio imunoenzimático (ELISA);
1.2. Teste de hemaglutinação (HA);
1.3. Teste de inibição da hemaglutinação (HI);
1.4. Tempo médio de morte embrionária (TMM);
1.5. Índice de patogenicidade intracerebral (IPIC);
1.6. Índice de patogenicidade intravenosa (IPIV);
1.7. Imunodifusão em agar gel (AGP);
1.8. Técnicas de biologia molecular.
2. Outras provas somente poderão ser utilizadas quando devidamente aprovadas
pela PNSA/CPS/DDA/SDA.
3. Somente serão aceitos resultados laboratoriais de exames relativos ao diagnóstico destas doenças padronizados pelo MAPA, realizados pelos laboratórios
oficiais ou credenciados pelo MAPA, para este fim, e confirmados pelo
Laboratório de Referência Nacional.
4. Todos os profissionais e os laboratórios que realizem o diagnóstico de doenças
aviárias ficam obrigados a procederem a notificação imediata de suspeita ou de
ocorrência da doença de newcastle ou da influenza aviária.
5. Todo material destinado a provas laboratoriais deverá estar, obrigatoriamente,
acompanhado de FORM IN ou de formulário de colheita padronizado pelo
DDA/SDA/MAPA, devidamente preenchido, assinado pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial, ou ainda pelo responsável pela colheita
endossado pelo serviço oficial.
5.1. No ponto de ingresso, será utilizado o formulário de material de importação,
padronizado pelo MAPA.
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5.2. No projeto de estudo de atividade viral da doença de newcastle e de
vigilância da doença de newcastle e da influenza aviária, será utilizado o
formulário de colheita padronizado pelo DDA/SDA/MAPA.
5.3. No caso de suspeita de foco destas doenças, será utilizado o FORM IN.
Capítulo X
Do encaminhamento dos resultados laboratoriais
1. Os resultados dos testes laboratoriais deverão ser emitidos em formulário
próprio, padronizado pelo MAPA e comunicados seguindo o fluxograma determinado:
1.1. Resultado negativo: enviar FAX ou outro tipo de comunicação imediata,
para o DDA/SDA/MAPA e para o SSA/DFA/MAPA do estado em que se
localiza o estabelecimento;
1.2. Resultado positivo: enviar FAX ou outro tipo de documentação imediata ao
DDA/SDA/MAPA, que notificará ao SSA/DFA/MAPA.
Capítulo XI
Do estudo de atividade viral para doença de newcastle e vigilância para doença de
newcastle e influenza aviária.
1. Serão realizadas atividades profiláticas visando o controle da introdução, em
território nacional, de possíveis agentes de doenças exóticas, como da influenza
aviária, na vigilância epidemiológica e sanitária permanente da doença de
newcastle:
1.1. No ponto de ingresso, no momento do desembarque, na fiscalização
sanitária do material genético (das aves ou dos ovos férteis), pelo serviço
de vigilância aeroportuária (SVA/DFA/MAPA);
1.2. Na quarentena oficial, das aves ou da incubação dos ovos férteis, pelo
serviço oficial.
2. A colheita de material de aves de um dia, ovos férteis ou suabes de cloaca e
traquéia, originários de qualquer país, terá seu encaminhamento ao laboratório
oficial, em embalagem lacrada pelo MAPA, para realização de exames laboratoriais, para identificação dos agentes das doenças, acompanhado de formulário
de colheita padronizado.
3. O projeto de estudo de atividade viral para doença de newcastle, e vigilância da
doença de newcastle e da influenza aviária para o monitoramento dos plantéis
avícolas nacionais, nos diferentes estados da federação, será implantado
pelo DDA/SDA/MAPA, observando a situação epidemiológica das doenças,
considerando a situação de doença exótica para influenza aviária nos plantéis
brasileiros, industriais de aves:
3.1. Será implantado inicialmente em área de produção industrial, podendo ser
expandido para outros sistemas de produção de acordo com a avaliação do
projeto e por determinação do DDA/SDA/MAPA.
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3.2. Os estados participantes do projeto serão definidos pelo DDA/SDA/MAPA.
3.3. As colheitas periódicas de soro sangüíneo, suabes de traquéia e suabes
de cloaca das mesmas aves, de um único lote realizadas em matadouros
com SIF, podendo ser feitas colheitas nos estabelecimentos de criação por
determinação do PNSA/CPS/DDA/SDA/MAPA, de acordo com o projeto em
pauta.
3.4. Os exames laboratoriais realizados serão testes sorológicos, isolamento e
caracterização viral;
3.5. As atividades relativas à colheita de amostras poderão ser realizadas pelos
SSA, SIF das DFA‘s/MAPA ou pelas Secretarias Estaduais de Agricultura
ou órgãos executores destas, quando delegada esta atividade, de acordo
com o projeto em pauta.
3.6. As provas sorológicas utilizadas neste projeto serão definidas no âmbito do
DDA/SDA/MAPA, observando a correlação entre as mesmas.
3.7. As colheitas para o monitoramento e o diagnóstico somente serão aceitas
quando executadas pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico
veterinário oficial ou sob sua fiscalização e supervisão.
3.8. A amostragem, a periodicidade de colheita, os testes sorológicos, os
critérios de análise relativos a aves vacinadas e não-vacinadas e a
interpretação dos resultados serão definidas no referido projeto.
4. As provas laboratoriais serão realizadas pelo laboratório oficial do MAPA,
de referência nacional para estas doenças e poderão ser realizadas nos
laboratórios de instituições federais ou estaduais quando indicados pelo
CLA/DDA/SDA/MAPA.
5. As análises epidemiológicas serão realizadas a partir de um sistema de
informações estabelecido pelo DDA/SDA/MAPA.
6. As avaliações dos resultados serão realizadas no DDA/SDA/MAPA em nível
nacional.
Capítulo XII
Das medidas de limpeza e desinfecção
1. As medidas de limpeza e desinfecção adotadas no controle dos focos seguirão
os critérios estabelecidos pelo manual do OIE e em manuais específicos do
PNSA/ CPS/ DDA/ SDA/ MAPA.
Capítulo XIII
Da vacinação
1. A vacinação sistemática contra a doença de newcastle é facultativa
nos estados da federação, observando-se a situação epidemiológica
local.
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2. De acordo com a situação epidemiológica de cada região, após
avaliação do serviço oficial, a vacinação das aves contra a doença de
newcastle poderá ser obrigatória em propriedades e nos estabelecimentos avícolas de controles permanentes e de controles eventuais,
podendo ser regularmente efetuada.
3. Caberá ao serviço oficial federal, em situações emergenciais das
doenças, estabelecer esquemas de vacinação por área.
4. A vacinação contra estas doenças somente poderá ser realizada com
vacinas registradas e aprovadas pelo MAPA (Decreto no 1.662, de 06/10/95,
e Portaria Ministerial no 186, de 13/05/97), seja como medida de ordem
profilática ou de controle da doença.
5. No caso da influenza aviária, por se tratar de doença exótica no país, a
vacinação somente poderá ser realizada quando autorizada pelo DDA/SDA,
após comprovação da ocorrência da doença, avaliação de risco e análise
da situação epidemiológica.
Capítulo XIV
Do trânsito
1. No intuito de evitar a introdução e a propagação dessas doenças, por
ocasião da expedição da GTA para aves susceptíveis ou para o trânsito
interestadual de aves destinadas ao abate nos matadouros, deverão ser
exigidas pelo emitente, entre outras, as seguintes condições:
1.1. Nos estabelecimentos de produção abastecedores de mercados internacionais:
1.1.1. As aves devem ser provenientes de propriedade ou de estabelecimento
avícola, no qual 90 (noventa) dias anteriores não tenha sido constatado
nenhum foco da doença de newcastle e da influenza aviária, e que
nas proximidades do mesmo, num raio de 10 (dez) km, não tenha sido
constatado nenhum caso destas doenças nos últimos 30 (trinta) dias;
1.1.2. Observada a situação epidemiológica local e o Capítulo XIII, desta
norma, os requerentes pelo trânsito de aves susceptíveis em áreas
consideradas de risco deverão comprovar que as mesmas não foram
vacinadas contra a doença de newcastle, no mínimo 30 (trinta) dias
antes do abate.
2. As aves susceptíveis serão impedidas de transitar quando desacompanhadas da GTA, expedida em conformidade com estas normas, devendo
a autoridade competente lavrar o respectivo Termo de Ocorrência e
determinar o retorno à origem, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
3. Para realização do trânsito interestadual, é obrigatória a utilização de GTA.
Para o trânsito intraestadual, é obrigatória a utilização de GTA, podendo ser
utilizada, em casos excepcionais justificados, a aceitação do documento
similar de trânsito estabelecido no âmbito estadual.
4. Os veículos transportadores de aves susceptíveis deverão ser lavados e
desinfectados, de acordo com orientação do serviço oficial.
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5. O transporte de resíduos e subprodutos de aviários deverá ser realizado em
veículos protegidos ou fechados.
Capítulo XV
Do controle na incubação
1. Das medidas de biossegurança na incubação, quando determinada pelo
serviço oficial:
1.1. A incubação dos ovos deverá atender ao disposto no Capítulo VII, desta
norma, respeitando o estabelecido no controle das zonas de proteção
e de vigilância;
1.2. Fica proibida a incubação de ovos férteis de bisavós, avós e matrizes
na mesma máquina e no mesmo período, devendo ser atendidos os
critérios sanitários da linhagem superior.
Capítulo XVI
Das disposições gerais
1. O SSA/DFA/MAPA do estado em que se localiza o estabelecimento avícola
e as Secretarias Estaduais de Agricultura ou os órgãos executores destas,
são os organismos responsáveis, na sua área de atuação e competência,
pela definição das medidas apropriadas para a solução dos problemas de
natureza sanitária, observando o estabelecido no Regulamento de Defesa
Sanitária Animal e no PNSA.
2. Em razão da característica de emergência sanitária da ocorrência de
foco da doença de newcastle ou da influenza aviária e a necessidade
de adoção pelo serviço oficial de medidas de erradicação imediatas, os
estabelecimentos produtores de aves livres de patógenos específicos (SPF)
deverão fornecer dez aves a partir da solicitação oficial, aves estas, que
serão utilizadas como sentinelas para avaliação e encerramento do foco.
3. No caso de influenza aviária, por se tratar de doença exótica no
plantel avícola industrial nacional, deverão ser observadas, investigadas
e avaliadas laboratorialmente e epidemiologicamente pelo serviço oficial,
adicionalmente ao descrito no item 2, do Capítulo II, destas normas, as
seguintes situações:
3.1. Qualquer vírus influenza que seja letal para 6, 7, e 8 aves susceptíveis
de 4-6 semanas em até 10 dias após inoculação endovenosa com
0,2 ml de líquido cório-alantóide diluído a 1:10, livre de contaminação
bacteriana;
3.2. Qualquer vírus de influenza H5 ou H7 que não atenda ao critério do item
anterior, mas que tenha uma seqüência de aminoácidos (no sítio de
clivagem da hemaglutinina), que seja compatível com vírus de influenza
altamente patogênica;
3.3. Qualquer vírus da influenza que não seja H5 ou H7, que mate 1 a
5 vezes (patogenicidade) e cresça em cultivo celular na ausência de
tripsina.
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3.4. Após criteriosa avaliação do serviço oficial e do PNSA/CPS/DDA/SDA/MAPA
serão adotadas as medidas sanitárias pertinentes ao caso.
4. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta norma e em
atos complementares serão dirimidos pelo DDA/SDA/MAPA.
ANEXO IV
RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA E ENVIO DE
MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO
LABORATÓRIO REGIONAL DE APOIO ANIMAL LARA/CAMPINAS-SP
A/C DR. LUCIANO DORETTO JR e DRA. MARIA ÂNGELA ORSI
Rodovia Heitor Penteado Km 3,5
Caixa Postal 5538
CEP 13094-430 - Campinas/SP
Fone: (xx19) 3252 0155
FAX (xx19) 3252 4835
doretto@mpc.com.br e/ou giulia96@yahoo.com
DFA/AC - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DO ACRE
SSA/SEDAG-AC - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
RODOVIA AC-40, KM 5 - SEGUNDO DISTRITO
69901-180 Rio Branco/AC
068-221.3815 - FAX 221.3812
ssa-ac@agricultura.gov.br
DFA/AL - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE ALAGOAS
SSA/SEDAG-AL - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
AVENIDA FERNANDES LIMA, 72 - BAIRRO FAROL
57050-900 Maceió/AL
082-221.5020 R.207 - FAX 221.7047
ssa-al@agricultura.gov.br
DFA/AP - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO AMAPÁ
SSA/SEDAG-AP - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
RUA TIRADENTES, 469 - BAIRRO CENTRAL
68906-380 Macapá/AP
096-223.3067 R.323 - FAX 222.4467
ssa-ap@agricultura.gov.br
DFA/AM - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS
SSA/SEDAG-AM - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
RUA MACEIÓ, 460 - ADRIANÓPOLIS
69057-010 Manaus/AM
092-232.8073 - FAX 232.8073
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ssa-am@agricultura.gov.br
DFA/BA - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DA BAHIA
SSA/SEDAG-BA - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
LARGO DOS AFLITOS, S/N - ED. CERES
40060-030 Salvador/BA
071-320.7417 - FAX 320.7417
ssa-ba@agricultura.gov.br
DFA/CE - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO CEARÁ
SSA/SEDAG-CE - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
RUA JORGE DUMAR, 1703 MONTEZE
60410-300 Fortaleza/CE
085-494.1955 - FAX 494.1955
ssa-ce@agricultura.gov.br
DFA/DF - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO FEDERAL
SSA/SEDAG-DF - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
SBN Q.01, BL.D - 5o .Andar - ED. PALÁCIO DESENVOLV.
10057-900 Brasília/DF
061-326.3562 - FAX 326.2565
ssa-df@agricultura.gov.br

DFA/ES - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO SSA/SEDAG-ES - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
AV.N.SRA. DOS NAVEGANTES, 495, 8o .AND-PRAIA DO SUÁ
29050-420 Vitória/ES
027-381.2720 - FAX 381.2204
ssa-es@agricultura.gov.br
DFA/GO - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE GOIÁS
SSA/DDA-GO - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
PRAÇA CÍVICA 100, 4o . Andar - CX. POSTAL 149
74003-010 Goiânia/GO
062-221.7249 / 221.7256 /221.7241- FAX 221.7254
ssa-go@agricultura.gov.br
DFA/MA - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA
DO MARANHÃO
SSA/SEDAG-MA - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
PRAÇA DA REPÚBLICA, 147 - BAIRRO DIAMANTE
65020-150 São Luís/MA
098-221.2457 - FAX 231.4766
ssa-ma@agricultura.gov.br
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DFA/MT - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE MATO
GROSSO
SSA/SEDAG-MT - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
ALAMEDA DR. ANNIBAL MOLINA, S/N - PONTE NOVA
78115-901 Várzea Grande/MT
065-685.1952 - FAX 685.1156
ssa-mt@agricultura.gov.br
DFA/MS - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO G.
DO SUL
SSA/SEDAG-MS - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
RUA DOM AQUINO, 2696 - CENTRO
79002-970 Campo Grande/MS
067-725.7100 R.2003 - FAX 725.7666
ssa-ms@agricultura.gov.br
DFA/MG - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE MINAS
GERAIS
SSA/DDA-MG - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
AV. RAJA GABAGLIA, 245 - CIDADE JARDIM
30380-090 Belo Horizonte/MG
031-3250.0416 - FAX 3250.0418 / 3250.0420
ssa-mg@agricultura.gov.br
DFA/PA - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO PARÁ
SSA/SEDAG-PA - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
AV. ALMIRANTE BARROSO, 5384 - S0UZA
66030-000 Belém/PA
091-243.3355 R.247 - FAX 243.3887
ssa-pa@agricultura.gov.br
DFA/PB - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA
SSA/SEDAG-PB - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
BR-230 KM 14, ESTRADA JOÃO PESSOA/Cabedelo
58310-000 Cabedelo/PB
083-246.1235 R/203 - FAX 246.2008
ssa-pb@agricultura.gov.br
DFA/PR - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO PARANÁ
SSA/DDA-PR - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
RUA JOSÉ VERÍSSIMO, 420 - TARUMÃ
82820-000 Curitiba/PR
041-366.3236 R/258 - FAX 366.3260
ssa-pr@agricultura.gov.br
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DFA/PE - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
SSA/SEDAG-PE - SEÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
AV. GENERAL SAN MARTIN, 1000 - BONGI
50630-060 Recife/PE
081-3227.3911 R.204 - FAX 3227.0309
ssa-pe@agricultura.gov.br
DFA/PI - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO PIAUI
SSA/SEDAG-PI - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO, 2315
64001-340 Teresina/PI
086-222.4545 R/222 / 222.4321 FAX 222.4545
ssa-pi@agricultura.gov.br
DFA/RN - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
SSA/SEDAG-RN - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
AV. HIDELBRANDO DE GOÍS, 150 - RIBEIRA
59010-700 Natal/RN
084-221.1741 R/222 - FAX 221.1740
ssa-rn@agricultura.gov.br
DFA/RS - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
SSA/DDA-RS - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
AV. LOUREIRO DA SILVA, 515, 5o . Andar, S/507
90010-420 Porto Alegre/RS
051-221.2925 - FAX 225.2732
ssa-rs@agricultura.gov.br
DFA/RJ - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
SSA/DDA-RJ - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
AV. RODRIGUES ALVES, 129, 8o . Andar
20081-250 Rio de Janeiro/RJ
021-253.7507 - FAX 253.7507
ssa-rj@agricultura.gov.br
DFA/RO - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA
SSA/SEDAG-RO - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
BR-364, KM 5,5 - SENTIDO A CUIABÁ - CP 35
78900-970 Porto Velho/RO
069-216.5609 - FAX 222.2460
ssa-ro@agricultura.gov.br
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DFA/RR - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE RORAIMA
SSA/SEDAG-RR - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
AV. SANTOS DUMONT, 582 - CP.132 - BAIRRO DE S. PEDRO
69305-340 Boa Vista/RR
095-623.9605 R. 28 - FAX 623.9364
ssa-rr@agricultura.gov.br
DFA/SC - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
SSA/DDA-SC - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
RUA FELIPE SCHMIDT, 755 - ED. EMBAIXADOR, 8o ANDAR - CP
150288010-002 Florianópolis/SC
048-225.4267 - FAX 225.4512
ssa-sc@agricultura .gov.br
DFA/SE - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SERGIPE
SSA/SEDAG-SE - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
AV. JOÃO RIBEIRO, 428
49065-000 Aracajú/SE
079-215.4646 R/340 - FAX 215.4871/215.4669
ssa-se@agricultura.gov.br
DFA/SP - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
SSA/DDA-SP - SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL
AV. 13 DE MAIO, N. 1558 - 9o .Andar - BELA VISTA
01327-002 São Paulo/SP
011-251.0400 / 251.5742 - FAX 251.5742
ssa-sp@agricultura.gov.br
DFA/TO - DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO ESTADO DE TOCANTINS
SSA/SEDAG-TO - SETOR DE SAÚDE ANIMAL
ARNE 13, QI-C, LOTE 01 - CENTRO
77065-520 Palmas/TO
063-213.1618 / 213.1636 R/217
ssa-to@agricultura.gov.br
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ENTERITES EM FRANGOS DE CORTE
Nair Massako Katayama Ito
PhD Professora Titular da Universidade Santo Amaro
SPAVE - Consultoria em Produção e Saúde Animal Ltda.
Rua Alvarenga Peixoto, 466, Lapa
São Paulo - SP CEP 05095 - 010
Fone/Fax: (011) 3831-2984/ 3836-6398
e-mail: spave@uol.com.br

Introdução
Na indústria de frangos de corte, na prática, as razões que levam o técnico a pensar
em um quadro de enterite são ordenadas de acordo com a relevância que ele dá a
algumas observações, tais como:
• Porque encontrou fezes com sangue ou fétidas, aves prostradas e aumento de
mortalidade.
• Porque os lotes estão desuniformes ou as aves estão com mau desenvolvimento
corporal e encontrou-se paredes intestinais adelgaçadas ou transparentes.
• Porque o desempenho geral não está bom (baixo ganho de peso e/ou aumento
da conversão alimentar.
• Porque observou-se trânsito rápido (fezes mais liquefeitas e ração não digerida).
• E quase nunca porque as aves estão com as penas e cloaca sujas de fezes.
Na realidade nem todos estes processos, exceto o primeiro e o último, são
primariamente determinadas por enterites clínicas. Na maioria dos casos ou
hipóteses aventadas, a principal causa é enterite subclínica e enteropatias.
Ainda é comum pensarmos, quando diante das hipóteses aventadas, que
teremos sempre como agente primário ou principal, um micróbio ou microorganismo
patogênico causando o problema no intestino. Podemos estar equivocados. Não
podemos negligenciar um fato que é real na vida do frango de corte:
"O frango de corte vive para comer..." porque se assim não fizer não poderia ter
um ganho de peso acima de 50g por dia. Então, qualquer fator que o leve a não comer
não somente será causa de baixo ganho de peso e de enteropatias, como também
fator predisponente para ocorrência de enterites por quebra de resistência local ou
geral. No caso do frango de corte convencional, que recebe ração com anticoccidianos
e promotores de crescimento, a redução ou desuniformidade de consumo de alimento
pode ser um fator determinante para ocorrência de enterites por coccídeas.
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O que é enterite?
Enterite refere-se ao encontro de inflamação do intestino. A inflamação no intestino
é caracterizada pela infiltração de células inflamatórias (monócitos e heterófilos) na
muscular mucosa, decorrente da presença de uma injúria nas células epiteliais ou na
lâmina própria ou na muscular mucosa da mucosa intestinal.
Do ponto de vista prático e também acadêmico, nenhum ser vivo, inclusive o
frango de corte, possui um intestino isento de inflamações. Diz-se que o intestino,
equivalente à gengiva dos humanos, apresenta uma "inflamação perene", que pode
ser considerada fisiológicamente normal desde que seja discreta e não esteja
associada a uma perda significativa das células epiteliais e de sustentação. De todo o
segmento intestinal, do duodeno ao reto, a região que se destaca por apresentar uma
"inflamação perene" com maior freqüência é a região do divertículo de Meckel (hoje
denominado de divertículo vitelínico), das tonsilas cecais e a mucosa do ceco.
De acordo com a intensidade do processo inflamatório e, principalmente, do grau
de injúria epitelial e segmento do intestino que está injuriado, os sinais, sintomas
clínicos e o comprometimento do desempenho zootécnico serão mais severos ou
graves. De modo geral, processos localizados no intestino delgado comprometem
mais o desempenho de um lote de frangos de corte que aqueles localizados no ceco
(tiflite).

O que ocorre durante e após um episódio de enterite
De acordo com o grau de injúria do intestino, região comprometida e do número
de vezes que ela incide em um frango de corte, mais significativas serão as perdas de
desempenho zootécnico. Isto acontece porque a cada episódio mórbido temos uma
série de eventos que ocorrem paralela ou subseqüentemente, por exemplo:
• Infecções oportunistas ou secundárias;
• Mobilização de nutrientes para reparação e regeneração tissular;
• Alguns parasitas competem por nutrientes quando se multiplicam no hospedeiro;
• Gasto de nutrientes para excluir o patógeno via resposta do hospedeiro
(imunidade).
Na dependência da região do intestino que foi lesado, extensão ou tipo celular
injuriado e idade em que ocorreu a enterite, os sintomas são persistentes e severos.
Por exemplo, enterites que ocorrem na fase inicial da criação interferem mais
significativamente no crescimento dos frangos de corte que aqueles que incidem no
lote em fase mais tardia. Isto ocorre porque é perdida uma maior quantidade de
células indiferenciadas ou em diferenciação, portanto, comprometimento mais severo
da regeneração e da repopulação com células intestinais capazes de sustentar um
ganho compensatório.
Toda vez ocorre uma injúria no intestino ou quando por algum motivo, por
exemplo, deficiência nutricional, não ocorre a reparação e regeneração de células
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especializadas, surgem alterações funcionais que comprometem a digestão de
nutrientes. A este fenômeno denomina-se enteropatia.
Podemos, portanto, entender que a capacidade de um frango de corte manter a
produtividade, ou seja, a resiliência, durante e após um episódio de enterite, vai
depender de:
• Intensidade, tipo e extensão da injúria;
• Local injuriado;
• Número ou episódios de enterites ou processos secundários;
• Grau de regeneração ou taxa de perda de células funcionais (enteropatias).
• Adoção de medidas preventivas e/ou curativas contra agentes patogênicos
primários e.g. coccídeas, clostrídios ou imunossupressores, e.g. Gumboro,
Marek e CIAV.
• Adoção de medidas suplementares ou paliativas, via nutrição para melhorar a
resistência e a resiliência através de:
– favorecimento da reparação e regeneração celular (e.g. aminoácidos
essenciais, vitamina A).
– favorecimento da proteção luminal via ação do muco através do uso de
ingredientes de boa digestibilidade ou sem substâncias antinutritivas (e.g.
micotoxinas, polissacárides, sementes tóxicas, urease, aminas biogênicas,
etc).
• Adoção de um programa adequado de promotores de crescimento ou de
probióticos visando manutenção de um equilíbrio da microflora intestinal.
• Evitando uso de drogas com efeitos colaterais indesejáveis ou que sobrecarregam o metabolismo ou compitam com nutrientes.
• etc...

Por quê ocorre a enterite?
A enterite é o resultado de uma relação hospedeiro versus parasita que é
desencadeada sempre que ocorre um estímulo ou injúria nociva. Ela pode ser
desencadeada por vários tipos de agentes. Em frangos de corte podemos ordenar
como sendo os mais freqüentes:
1. Protozoários: Eimeria sp, Cryptosporidium sp e, mais raramente , como agente
secundário, Trichomonas sp, Histomonas sp.
2. Substâncias antinutritivas:
fusariomicotoxina, ingredientes degradados
(peróxidos, produtos rancificados, etc), sementes tóxicas (corda de viola,
fedegoso).
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3. Toxinas bacterianas: exotoxinas de bactérias Gram positivas e.g. Clostridium
sp, Enterococcus sp, Staphylococcus sp, etc.
4. Bactérias: Serpulina sp e Salmonella sp como agentes primários e com muita
freqüência Clostridium sp, Enterococcus sp, Staphylococcus sp como agentes
secundários.
5. Vermes: cestóides e nematóides.
6. Fungos e leveduras: geralmente são agentes secundários, sendo importante,
em função de sua patogenicidade, a Candida sp.
7. Vírus entéricos: Astrovírus (ELP), parvovírus, adenovírus, reovírus, rotavírus,
calicivírus, togavírus, etc infectam os enterócitos e podem causar enterites
severas, principalmente quando infectam pintos recém nascidos ou frangos com
imunodeficiência ou imunossuprimidos. Outros vírus, tais como da doença de
Newcastle, da bronquite infecciosa, da influenza, da bouba aviária, da doença
de Gumboro, etc. que se caracterizam por induzir efeitos sistêmicos em outros
tecidos, também podem causar quadro de enterites.
De acordo com o mecanismo de injúria que o parasita utiliza, teremos um tipo de
resposta do hospedeiro que resultará em sinais e sintomas mais ou menos graves
ou alterações microscópicas compatíveis com inflamação e/ou necrose da mucosa
intestinal. Entre os patógenos enumerados, podemos ordenar como sendo os mais
patogênicos:
1. Eimeria sp, porque infecta as células epiteliais e invade tecidos mais profundos
da vilosidade intestinal.
2. Substâncias antinutritivas, toxinas bacterianas, Candida sp e vermes, porque
irritam a mucosa intestinal e podem expressar efeitos toxigênicos locais ou
sistêmicos. As bactérias Gram negativas assim como as Gram positivas
competem por nutrientes essenciais quando elas se multiplicam na luz intestinal.
As bactérias Gram positivas são as mais enterotoxigênicas porque ao se
aderirem ao muco, multiplicam-se e liberam exotoxinas, enquanto que as Gram
negativas produzem endotoxinas que só são liberadas quando ocorre sua lise ou
morte.
3. Vírus: infectam e lisam enterócitos.
4. Serpulina sp, Clostridium botulinum, fungos: aderem no enterócito no muco e
expressam efeitos citolíticos ou enterocitotoxigênicos.
Quando o intestino é "invadido" por um patógeno, o hospedeiro sempre responde
da mesma forma:
1. Secreção: secretando muco para proteger as células da ação do patógeno. Se
a ave tiver tido contato prévio e estiver imunizado, o muco conterá anticorpos
do tipo IgA. O acúmulo de muco e de células descamadas na luz do intestino é
denominado de enterite muco-catarral. Às vezes encontramos apenas perda da
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bordadura em escova. A secreção de muco ocorre quando o intestino é exposto
a uma substância ou agente ao qual se tornou imunotolerante e.g. muitas
bactérias ambientais ou da flora bacteriana normal, substâncias alimentares e
também quando sofre uma infecção por algum agente patogênico.
2. Resposta Vascular: O primeiro sinal da inflamação é a vasodilatação e
hiperemia local devido a liberação de mediadores vasoativos (histamina e
serotonina): este fenômeno visa sustar a invasão do patógeno, porque através
desta resposta, que é imediata, ocorre o afluxo de células inflamatórias, primeiro
monócitos e depois granulócitos (heterófilo). Neste estágio, observamos que na
parede serosa os vasos estão congestos e a mucosa avermelhada.
Paralelamente ocorre o aumento da motilidade intestinal - é uma tentativa para
"excretar" o patógeno através das fezes. Se o frango de corte falasse ele diria
que está com "dor de barriga" e, então, defecaria fezes mais fluídas ou um maior
número de vezes.
3. Resposta imune: na maioria dos casos de enterite em frangos de corte, exceto
nos casos de coccidiose, e desde que tenha cessado a injúria, o processo se
resolve nesta etapa com renovação das células epiteliais lesadas e a proliferação
e/ou infiltração de células do MALT (Mucosae Associated Lymphoid Tissue) e do
GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue).
Esta resposta ocorre nas aves tão rapidamente quanto 6 horas após a ocorrência
do estímulo primário. Quando ocorre a persistência do estímulo, por exemplo,
quando o agente nocivo está na ração, de um modo geral ocorre uma redução
do consumo e a persistência das alterações microscópicas e favorecimento de
infecções secundárias.
Neste estágio, além de notarmos placas de Peyer visíveis na mucosa, na serosa
e na mucosa observamos máculas avermelhadas ou parede espessada.
4. Necrose da vilosidade intestinal: a necrose da vilosidade ou da parede
intestinal só é vista nos casos de coccidiose, enterite necrótica (Clostridium
perfringens), enterite ulcerativa (Clostridium colinum, Histomonas meleagridis) e
tiflite erosiva (Serpulina sp). Nesta condições observamos alterações nas fezes.
Exceto nos casos de tiflite ocorre a modificação no comportamento (prostração)
e morte da ave infectada. Durante a vigência da injúria e fase de reparação
observamos uma parede intestinal adelgaçada ou descamação excessiva com
perda de sangue ou cáseo no lúmem ou trânsito rápido.

O que é enteropatia?
Em frangos de corte é muito comum observarmos um quadro de enteropatia,
ou seja, um comprometimento funcional na ausência de lesão macroscópica ou
inflamação ou processo lesivo na camada epitelial ou na vilosidade intestinal. A
enteropatia em frangos de corte pode ser induzida por alguns fatores que podem
ser ordenados de acordo com a sua repercussão no desempenho zootécnico e sua
prevalência:
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• Desenvolvimento embrionário e nutrição pré-natal.
• Problemas sanitários ou infecções que competem por nutrientes ou nutricionais
ou erros de manejo (desidratação precoce) na primeira semana de vida.
• Stress calórico ou ração quente ou fermentada ou água morna.
• Enterites sucessivas, principalmente durante a fase inicial da criação, de
resiliência não suprida.
• Fome ou redução de consumo (jejuno e íleo com conteúdo amarelo ou
alaranjado).
Num lote de frangos de corte em que predominam os quadros de enteropatias,
geralmente observamos desuniformidade de crescimento e de ganho de peso,
consumo anormal e aumento da predisposição para problemas esqueléticos. Em aves
com enteropatias podem apresentar sinais de "trânsito rápido", diurese, fezes mais
fluídas e volumosas com ou sem alimento não digerido e cloaca suja ou empastada
com fezes.
À necropsia podemos observar:
• Intestino muito longo ou encurtado ou duodeno torcido.
• Parede do intestino delgada, fina e transparente.
• Ceco sem conteúdo ou com cor alterada ou com gases (flatulência) e íleo com
conteúdo alaranjado.
Ao exame microscópico observamos vilosidades encurtadas ou fundidas e poucas
ou ausência de figuras de mitose na cripta de Lieberkühn; criptas alongadas e com
distensão luminal e ausência de descamação epitelial no ápice da vilosidade. Este
quadro denota que não existe injúria local e que está havendo perda da "competência"
do intestino porque:
• Há redução da quantidade de células absorptivas que são responsáveis pela
digestão e absorção (de nutrientes, minerais e água).
• Pode haver redução de células secretoras, tais como enterocromafins (enteroendócrinas), caliciformes (secretoras de muco), células de Paneth (secretora de
proteína e.g. lisosimas) que modulam as funções intestinais.
• A redução de células indiferenciadas na cripta de Lieberkühn pode ser causa
primária da falta de figuras de mitose capaz de sustentar o alongamento
normal da vilosidade, portanto, isto implica que haverá redução a absorção
de água e gases, da secreção de anticorpos e da formação de enterócitos
absortivos e aumento da perda de íons cloro, aparecendo como conseqüência
uma "síndrome da má absorção e da digestão". Com o aumento da perda
de ions cloro, ocorre uma inibição da absorção de cloreto de sódio, como
conseqüência, há uma perda do equilíbrio entre o nível de absorção e de
secreção de água e eletrólitos e um acúmulo de fluidos na luz do intestino. Por
esta razão, geralmente encontramos um intestino distendido com acúmulo de
água.
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O que é "trânsito rápido" ou diarréia...?
"Trânsito rápido" foi uma denominação dada para a ocorrência de "fezes liqüefeitas
com alimento não digerido" em frangos de corte, associada a perda de desempenho
zootécnico.
No período de 2000 a 2002, discutiu-se a possibilidade de ocorrência de uma
nova doença com a participação de vírus enterocitopatogênicos, vírus variantes da
bronquite infecciosa, fitotoxinas, etc... Na verdade, "trânsito rápido", na forma
descrita, pode referir-se à somatória de um quadro de enterite muco catarral e
aumento do peristaltismo intestinal para fins de eliminação de um agente nocivo ou
de agentes nocivos complexados com IgA (anticorpos) ou simplesmente porque houve
perda da homeostasia luminal. A homeostasia luminal pode ser alterada porque
não houve diferenciação e proliferação de células da mucosa intestinal, portanto,
absorção de fluídos e íons (enteropatia) ou porque está ocorrendo uma modificação
do peristaltismo intestinal devido à modificação do tônus muscular. O stress calórico,
o calor propriamente dito, ração ou água quente são fatores que podem modificar
a tonicidade muscular e favorecer a ocorrência de descarga intestinal ou de trânsito
rápido. Dietas ricas em carboidratos ou fibra podem induzir aumento do peristaltismo.
Quando ocorre um aumento abrupto do peristaltismo intestinal, observamos a parede
intestinal balonada e, nos casos mais severos, intussuscepção (raro em frangos de
corte).

O que favorece a complicação secundária no intestino?
Ou a ocorrência de vários tipos de enterites?
Sabemos que enterites causadas por coccídeas são autolimitantes em relação
à ocorrência da mesma espécie, mas durante o ciclo de vida do frango de corte
podemos observar coccidioses causadas por diferentes espécies. A coccidiose
causada por uma mesma espécie de Eimeria sp não ocorre na mesma ave
porque se implanta uma resposta imune. De uma outra forma, as enterites
causadas por Cryptosporidium sp e vírus, são tipicamente encontradas em animais
imunodeficientes. Portanto, podemos concluir que a doença de Gumboro e de
Marek, a anemia das galinhas, as micotoxinas e outros agentes imunossupressores
favorecem a ocorrência e a recidiva de enterites. São fatores a considerar:

A intensidade da lesão induzida na mucosa
É comum, após a coccidiose, ocorrer um quadro de enterite necrótica clínica
ou subclínica (enterotoxemia clostridiana) ou uma proliferação anormal de outras
bactérias na luz do intestino. A coccidiose favorece a ocorrência deste fenômeno
porque:
• Na dependência da espécie causa lesões muito profundas (E. maxima =
E.necatrix [raro em frangos de corte] ≥ E.tenella > E. acervulina) que favorecem
a invasão bacteriana.
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• O aumento de células mortas ou descamadas favorece a aderência e colonização bacteriana. A presença de sangue é um fator favorável para multiplicação
de bactérias Gram negativas e, principalmente, Gram positivas.
Por outro lado, a multiplicação intensa de bactérias aeróbicas e o grau de injúria
tissular causam uma redução da tensão de oxigênio luminal suficiente para favorecer
o crescimento de bactérias anaeróbicas, por exemplo, Clostridium sp.

A imaturidade
Pintos são mais susceptíveis a infecções deletérias por vírus e bactérias do tipo
Serpulina sp e Campylobacter sp que causam tiflite, e por salmonelas paratifóides.
Basicamente isto ocorre em função da imaturidade do sistema imune e/ou porque
a imunidade passiva tem pouco efeito no bloqueio da colonização intestinal. Como
sabemos, o principal tipo de anticorpos transferido para a progênie é do tipo IgG e não
do tipo IgA, que confere proteção das mucosas.
De um modo geral, quando pintos são mal manejados ou alimentados com dietas
marginais ou criados em ambientes úmidos, com elevada contaminação ou que
recebem água de bebida com elevada contaminação podem apresentar enterites por
vírus, bactérias, fungos e leveduras.
Um intestino lesado prematuramente ou com problema na formação da parede
também tem aumento de predisposição para enterites sucessivas.

A perda de tonus muscular ou do peristaltismo
Como já comentamos, quando na luz do intestino temos substâncias irritantes,
tóxinas, bactérias, excesso de muco, restos celulares, enzimas, etc. ocorre um
aumento do peristaltismo intestinal para dar descarga a estes materiais lesivos ou
tóxicos. Quando isto não ocorre, não somente temos a persistência do estímulo
lesivo, como também favorecemos infecções e/ou proliferação microbiana oportunista
ou a ocorrência de síndromes entéricas. São fatores que podem comprometer o
peristaltismo intestinal:
• Miodegeneração causada pela deficiência de selênio/vitamina E ou por intoxicação por ionóforos.
• Infiltrações linfóides ou de células reticuloendoteliais na parede muscular do
intestino: encefalomielite aviária, pulorose, neoplasia (Marek).
• Agentes que atuam no sistema simpático, parassimpático ou na neurotransmissão e.g. toxina botulínica.
• Lesões profundas na muscular mucosa da parede intestinal: visto em caso de
E.tenella no ceco e no íleo, devido E.necatrix (raro em frangos de corte).
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Redução do consumo
Em frangos de corte que recebem deitas com anticoccidianos e promotores de
crescimento, qualquer fator que cause uma redução de consumo é fator predisponente
para "escape" de coccidias, e como conseguinte, aumento de predisposição para
agentes secundários.
O baixo consumo de promotores de crescimento também pode contribuir com a
ocorrência de uma multiplicação anormal de microorganismos oportunistas bacterianos e fúngicos.

Desequilíbrio da flora bacteriana
O uso excessivo de substâncias terapêuticas ou a seleção incorreta de promotores
de crescimento pode favorecer a multiplicação de bactérias consideradas patogênicas
no intestino e/ou destruir bactérias consideradas importantes no processo de exclusão
por competição de sítios ou de liberação de substâncias (e.g. orgânicos) que impedem
a multiplicação de bactérias patogênicas.
De uma outra forma, uma proliferação exagerada de bactérias consideradas
normais do tubo digestivo ou mesmo não patogênicas ou benéficas, principalmente
quando presente em uma ave jovem, pode causar enteropatias e ser causa de baixo
ganho de peso relacionados com:
• Aumento do peristaltismo.
• Competição por nutrientes essenciais para a formação da célula da mucosa.
• Formação excessiva de gases (metabolismo bacteriano).
• Fecaloma ou estase do bolo alimentar no reto causando autointoxicação.
• Redução da reabsorção ou do reaproveitamento de água e íons perdidos na
urina via reto e ceco.

Enterites e enteropatias em frangos de corte: distribuição topográfica e idade de ocorrência
Enterites em frangos de corte serão causas de perda de desempenho zootécnico
mais ou menos severo, como já discutido, na dependência de sua intensidade,
localização, persistência ou recidiva, idade de ocorrência, etc. No entanto, é
indiscutível que a enterite causada por Eimeria sp é a mais importante porque ela
sempre está presente em uma criação de frangos de corte. Mas é importante
lembrar que a sua ocorrência, de acordo com a idade, pode variar conforme programa
anticoccidiano utilizado.
Em termos práticos, deve-se analisar as enterites de acordo com a região em
que incidem nas diferentes regiões do intestino delgado e do ceco para podermos
compreender melhor as suas conseqüências clínicas.

111

III Simpósio de Sanidade Avícola da UFSM
08 e 09 de agosto de 2002 — Santa Maria, RS – Brasil

Duodeno e jejuno:
Duodeno torcido ou entortado: pode ser visto já no primeiro dia de vida e ela
também pode ser induzida nas primeiras semanas devido a uma má formação dos
lobos pancreáticos. Não se nota nenhuma alteração na mucosa e serosa do duodeno.
Sabemos, no entanto, que a sua ocorrência predispõe a ave em idade mais avançada
a apresentar hiperemia ou congestão difusa catarral devido à redução da secreção
de enzimas pancreáticas. Conseqüente à má digestão, principalmente, de proteínas,
a ave com duodeno torcido geralmente apresenta um menor desenvolvimento de
carcaça.
Duodenite com hiperemia ou congestão difusa catarral e aumento de
secreção de muco (catarro): é muito comum e pode estar presente em qualquer
idade e estar relacionada com a liberação de substâncias vasoativas (histamina e
serotonina) devido a ocorrência de um estímulo local por inúmeros fatores:
• escape de trofozoítos de E.acervulina, geralmente vistos na fase inicial da
criação ou quando ocorre redução de consumo por qualquer fator. Discute-se
a possibilidade de infecção por E.praecox, que não induz lesões macroscópicas,
mas induz aumento da secreção de muco.
• consumo de ração degradada, ou aminas biogênicas (gizerozina, cadaverina,
etc.) ou micotoxinas.
• consumo de substâncias antinutricionais (betaglucanos, arabinoxilanos, glucosinolatos, pectina, tanino, etc.)
• presença de enterotoxinas verminóticas na luz intestinal devido a infestação (fase
final da criação) por Ascaridia galli e cestóides.
• quando associado ao aumento da motilidade e peristaltismo pode-se suspeitar
de enterotoxemia bacteriana. Este quadro geralmente tem maior incidência em
frangos com mais de 28 a 35 dias de idade devido a multiplicação exuberante
de bactérias na luz intestinal por pré-existência de algum fator predisponente (de
modo geral coccidiases). De acordo com a literatura podemos encontrar:
– E.coli enterotoxigênica (ETEC) - não comprovado e aparentemente raro.
– Clostridium perfringens (tipo A e C) com síntese de toxina a causando forma
subclínica da enterite necrótica.
– Disbacteriose ou mudança da flora bacteriana local na ausência de
Clostridium sp: ocorre aumento de Gram positivos (Staphylococcus sp,
Streptococcus sp, Enterococcus sp e liberação de enzimas proleolíticas que
podem irritar a mucosa.
• pode ser visto em qualquer idade e, geralmente, associado com quadros
septicêmicos bacterianos (E.coli). Casos esporádicos podem ser associados
com cólera aviária (Pasteurella multocida) e paratifo (Salmonella sp).
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Máculas vermelhas ou sufusões visíveis pela serosa e mucosa: geralmente
são vistas após 30 dias de idade e com maior freqüência e intensidade na fase
pré abate. Do ponto de vista microscópico, podemos observar necrose da cripta de
Lieberkühn, afluxo de granulócitos, diapedese de eritrócitos e hiperplasia de células
do MALT e GALT. Não sabemos exatamente o que poderia causar esta lesão, mas
observamos correlação com:
• Fase pós desafio com IBDV ou infecções virais do tipo IBV.
• Vasculite por vírus da doença de Newcastle ou da Influenza aviária e Pasteurella
multocida.
• Fusariomicotoxinas
• Enterotoxemias.
• Infecções subclínicas por E.maxima.
E.acervulina é a mais comumente diagnosticada no campo. Lesões macroscópicas
(estrias ou pontos brancos) na mucosa do duodeno são comumente vistas em frangos
de corte que recebem dietas com anticoccidianos, no período de 19 a 26 dias de idade
(podemos ter alguma variação de acordo com o tipo de anticoccidiano). Como estas
lesões estão relacionadas com a fase gametocítica ou sexuada da E.acervulina, isto
significa que o início da infecção (trofozoítos) ocorreu aproximadamente 97 horas ou 4
dias (período mínimo de pré patência) antes , ou seja, na fase inicial da criação. A E.
mivati (E.acervulina pequena) pode induzir lesões semelhantes à da E.acervulina no
duodeno e por contiguidade no íleo e ceco(fase tardia da infecção) - de modo geral,
no campo não é efetuada a diferenciação.
Petéquias ou hemorragias puntiformes visíveis na mucosa e serosa do jejuno
+ enterite mucóide: pode ser viso em casos de E.maxima que infecta, principalmente
o jejuno e íleo e pode-se discutir E.hagani que é um eimerideo ainda não validado.
Espessamento da parede (camada mucosa e muscular) e manchas ou
máculas brancas visíveis pela serosa: são raramente vistos em frangos de corte
criados sob condições industriais e sob vigilância sanitária. Este tipo de lesão, quando
observado em pintos de 1 a 3 semanas de idade leva à suspeita de encefalomielite
aviária ou de pulorose. Quando observado em frangos com mais de 40 dias pode ter
relação com tumores induzidos pelo vírus da doença de Marek.

Jejuno e íleo
Nesta região do intestino dos frangos de corte, geralmente notificamos com relativa
freqüência dois tipos de enterite - aquela causada pela E.maxima e pelo Clostridium sp
(enterite necrótica). Apesar de não darmos a devida relevância prática, nesta região
do intestino delgado predominam enteropatias e as infecções subclínicas que mais
afetam o desempenho do frango de corte. Isto se deve ao fato desta região estar
relacionada com a absorção da maioria dos nutrientes encontrados no ingesta.
E. maxima: é o parasita mais importante e que mais está presente como causa
de enterite no jejuno e íleo causando, de acordo com a intensidade da colonização
do mais suave para o mais grave, petéquias visíveis pela serosa ou mucosa,
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espessamento da parede com acúmulo de células descamadas e hemorragia ou
sangue na luz, parede adelgaçada, aumento do peristaltismo e morte da ave. Enterites
por E.maxima são vistas com muita freqüência na fase inicial da criação em lotes
desuniformes e pintos refugos mas, de modo geral, num lote normal seu escape
ocorre na fase de crescimento e final. A lesão causada pela E.maxima sempre é muito
severa porque ela ocorre devido à presença de gametócitos na camada subepitelial e,
geralmente, do terço médio ao ápice da vilosidade intestinal, portanto, sempre que os
oocistos são eliminados, a lesão é profunda. Quando observamos lesões na parede
podemos presumir que o início da infecção foi desencadeada pelo menos 5 dias antes.
Não tem sido comum relatar a ocorrência de E.necatrix em frangos de corte, talvez
esteja subdiagnosticada ou esteja ocorrendo na forma subclínica. Durante a infecção
por E.necatrix no jejuno e íleo observamos pontos brancos e petéquias na parede do
intestino e uma perda muito mais severa e intensa da parede intestinal em um curto
período pós infecção (2 a 3 dias pós infecção). Neste caso associamos a presença de
lesões com esquizontes na muscular mucosa da base da vilosidade.
Enterite necrótica é uma patologia toxico-infecciosa causada pelo Clostridium
perfringens do tipo A e C, que na sua forma clínica geralmente sucede a um caso de
E.maxima ou a pré-existência de lesões na mucosa intestinal induzida por qualquer
outro fator. A ocorrência de multiplicação anormal de Clostridium sp pode ser
favorecida pelo stress, pelas dietas de má qualidade ou com excesso de carboidratos,
cama úmida, consumo aberrante (cama, inseto, etc). Fazem parte de um curso de
enterite necrótica:
• Aumento da multiplicação de Clostridium sp na luz intestinal pela presença de
algum fator predisponente.
• Síntese de exotoxinas enterotoxigênicas (toxina α) que lesam as células epiteliais
e as partes mais profundas das vilosidades. Ocorre a perda do vilo e a deposição
de um material fibrinoso na mucosa, às vezes formando uma pseudomembrana
de cor amarelo-esverdeada. O íleo e o jejuno apresentam parede espessada e
friável e lúmem distendido por acúmulo de gases.
• Absorção da toxina e invasão de Clostridium perfringens via ducto biliar,
causando respectivamente toxemia e colangiohepatite.
A Enterite ulcerativa, causada pela invasão e citotoxicidade do Clostridium
colinum é raramente vista em galinhas e praticamente ausente em frangos de
corte. Discute-se a possibilidade de ocorrência de botulismo tóxico-infeccioso ou
de entero-toxemia devido a ocorrência de uma proliferação anormal e intensa do
Clostridium botulinum na luz do intestino.
E.brunetti: geralmente não é diagnosticada e são raros os casos clínicos. Na
forma subclínica, nota-se hiperemia e excesso de muco no jejuno e terço inicial do
íleo e reto. Quando a infecção é mais intensa, nota-se petéquias, espessamento da
parede e descamação epitelial e até mesmo necrose com cáseo na superfície da
mucosa e fezes com fragmentos de mucosa e coágulos sangüíneos no terço final do
íleo. Estas lesões são devidas à presença de esquizontes de 1a a 2a geração na
camada subepitelial que migram do jejuno para a parte final do íleo. No reto e no ceco
as lesões não são severas e estão relacionadas com a presença de gametócitos nas
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células epiteliais, no entanto, nestes dois segmentos podemos observar sangue não
digerido (devido ao refluxo) e edema das pregas. Macroscópicamente a E.brunetti
pode ser confundida na sua forma subclínica ou fase inicial com E.maxima. Na sua
forma mais grave podemos confundir também com E.necatrix e E.tenella. Na fase
gametocítica, que ocorre no ceco, com E.necatrix e E.tenella.
Enterite verminótica: em frangos de corte ocorre, de modo geral, na fase de
engorda a final. De acordo com a região, os mais prevalentes são cestóides. Ascaridia
galli e Capillaria spp. são raros. As larvas dos vermes aderem, lesam a parede
mucosa e causam inflamação local, mas os adultos, além de serem competidores
luminais de nutrientes, quando em número significativo liberam toxinas que induzem
hiperemia e aumento do peristaltismo ou hipersecreção e ainda, enterite catarral e até
obstrução da luz intestinal.
Vírus: o jejuno, íleo e as tonsilas cecais, de modo geral, são as portas de entrada
de um grande número de vírus em função da presença do divertículo vitelínico, placas
de Peyer (MALT e GALT), que são ricas em células M, células linfóides e dendríticas.
Alguns vírus induzem:
• Necrose hemorrágica: porque lesam os vasos (vírus da doença de Newcastle e
da Influenza).
• Induzem hemorragia ou hiperemia do GALT e hiperplasia linfóide: Gumboro,
Coronavírus, vacinas, etc.
Os vírus enterotrópicos, que tem a sua multiplicação restrita ou predominante
no intestino, por exemplo, calicivírus, astrovírus (antigo ELP), parvovírus, rotavírus,
togavírus, enterovírus, etc. não induzem lesões macroscopicamente visíveis no
intestino. De acordo com o tipo de vírus e área infectada na vilosidade observamos:

Vírus

Local de replicação
na vilosidade

Enterovírus

Enterócitos apicais

Rotavírus
Arenavírus
Coronavírus
Astrovírus
Parvovírus
Astrovírus
Adenovírus (grupo I)
Rotavírus

Enterócitos da metade
apical e apical

Cripta de Lieberkühn

Alteração
funcional
ou
microscópica
Enterite catarral discreta devido ao
aumento da descamação
celular e perda da bordadura
em escova
Enterite catarral, trânsito rápido
ou aumento da motilidade e fezes
pastosas
Distensão luminal ou parede fina
Vilosidades encurtadas ou fundidas
Fluido e gases na luz

Vírus enterotrópicos causam lesões mais severas em perus. Em frangos de corte
têm-se associado as viroses intestinais com a ocorrência de "síndrome da má
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absorção" ou do "refugamento de pintos". Afortunadamente, vírus enterotrópicos
expressam mais patogenicidade quando infectam os frangos de corte na primeira
semana de vida e, ao que tudo indica, em idade mais avançada são habitantes
normais do tubo digestivo ou praticamente não são vistos.
Enterite secretória e enteropatias: terço final do jejuno e o íleo são os segmentos
do intestino que mais manifestam os efeitos fisiopatológicos causados por agentes
que lesam o duodeno ou que são devido a fatores relacionados com dietas, ambiência
água de bebida e efeitos colaterais de medicamentos. Estes efeitos fisiopatológicos
são representados pelo encontro de:
• Distensão luminal com excesso de fluidos.
• Conteúdo amarelado ou cinza esverdeado.
• Alimentos não digeridos ou efeito laxativo.
• Perda de tonicidade muscular.
• Fezes com perda de consistência e mais úmida ou volumosa devido enterite
secretória por inibição da absorção do cloreto de sódio e aumento da secreção
de cloro.
Fatores relacionados com enterite secretória:
• aumento da concentração de cAMP ou cGMP na célula absortiva ou na cripta de
Lieberkühn devido a qualquer tipo de estímulo no epitélio.
• Prostaglandinas ou stress estimulando a liberação de serotonina pelas células
enterocromafins (enteroendrócrinas) e ação no sistema nervoso entérico.
Na criação de frangos de corte podemos evidenciar a ocorrência de enteropatias:
• Nas duas primeiras semanas de vida como conseqüência de perda do equilíbrio
hídrico (desidratação), cama úmida, adensamento ou falta de espaço.
• Na fase final da criação, no período de 30 dias até abate, devido ao calor,
aumento do consumo de água e densidade.
• Em qualquer idade quando a causa é ração, drogas (ionóforo), excesso de sal
ou minerais, ração quente, água quente ou de má qualidade físico-química (altos
níveis de sólidos totais, sulfatos de hidrogênio, cloretos, magnésio, cloreto de
sódio, nitritos, nitratos, amônia, fosfatos).
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Reto:
De um modo geral, não se discutem patologias relacionadas com o reto. O reto não
é só importante para excretar as fezes, como também na ave tem a importante função
de permitir o fluxo de urina da cloaca para o ceco. Desta forma, o reto, juntamente
com o ceco, contribui com a reabsorção de água e eletrólitos perdidos via urina. Na
criação de frangos de corte podemos enumerar as seguintes patologias:
Fecaloma ou obstrução retal: geralmente visto em pintos com desidratação ou
cloaca empastada. A obstrução do reto é causa de autointoxicação e proliferação
anormal de bactérias Gram negativas e.g. Proteus sp, E.coli, Klebsiella sp, etc que
fermentam as fezes.
Prolapso retal: visto em caso de diarréias incoercíveis, enterite por coccidea ou
de perda de tonicidade muscular.
Síndrome diurética ou síndrome da diurese e cama molhada: geralmente é
vista em reprodutoras pesadas, eventualmente em alguns lotes de frangos de corte em
fase de crescimento a final. Nota-se eliminação de fezes aquosas ou mais volumosas
e aumento do consumo de água. Na maioria dos casos, relaciona-se este tipo de
problema com lesão renal induzida pelo vírus da bronquite infecciosa das galinhas. Em
frangos de corte deve-se considerar, além da possibilidade de bronquite, lesões renais
causadas por outros agentes (aflatoxinas, ocratoxinas, uso abusivo de medicamentos),
aumento do consumo de água para resfriamento corporal e, por último, lesões no
reto devido a E.brunetti, perda de tonicidade e irritações por toxinas bacterianas ou
excessiva colonização bacteriana.

Ceco:
Um ceco normal geralmente está repleto de um conteúdo, no início da criação, de
material pastoso acastanhado e ao final, de cor mais enegrecida. Toda vez que o ceco
se encontra sem conteúdo, podemos presumir que pode estar ocorrendo uma injúria
local desencadeando um processo inflamatório (tiflite) ou uma descarga anormal do
seu conteúdo (aumento do peristaltismo). O ceco ou o intestino grosso é um segmento
muito importante na manutenção do equilíbrio de água, eletrólitos e de alguns minerais
que são eliminados na urina. Ainda ela é importante para a ocorrência da digestão da
fibras e síntese microbiana de vitaminas.
Tiflite bacteriana: na fase inicial da criação de frangos de corte, duas bactérias
podem causar tiflite - Salmonella sp e Campylobacter sp. Enquanto a Salmonella
sp, de acordo com o serovar envolvido, pode causar acúmulo de caseo no lúmem;
o Campylobacter sp, geralmente só induz flatulência, perda de fluidos e aumento da
secreção de muco.
Em qualquer idade, mas de modo geral, na fase de crescimento e final, frangos
de corte apresentam "tiflite erosiva ou nodular" ou denominada de espiroquetose
intestinal aviária. De acordo com a literatura, a bactéria é um espiroqueta denominado
no passado de Spironena ceci-gallorum, e hoje, de Serpulina hyodisenteriae.
Tiflite histotóxica: de modo geral é devido à presença de toxinas bacterianas ou
de produtos de fermentação bacteriana por proliferação exagerada de bactérias na luz
do intestino. Num caso particular, do Clostridium colinun, que pode ser um habitante
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normal do ceco dos frangos de corte, podemos observar aderência bacteriana e
citotoxicidade com aumento da descamação epitelial.
Tiflite por protozoários: a mais importante é aquela causada pela E.tenella
que causa necrose epitelial no seu início e, nos casos mais graves, associado com
hemorragia e pontos brancos visíveis pela serosa e hemorragia na mucosa (fase
esquizogônica) e na fase tardia ou gametocítica, espessamento e focos brancos
visíveis na mucosa e material caseoso com sangue. Quando encontramos criptas
edemaciadas e somente gametócitos e oócitos na camada epitelial, deve-se efetuar
diagnóstico diferencial com fase sexuada da E.necatrix e E.brunetti.
Menos importante, do ponto de vista de efeito deletério local, observamos o
Cryptosporidium sp aderido às células epiteliais ou uma colonização luminal anormal
por Trichomonas sp e Histomonas sp causando hiperemia e aumento da eliminação
fecal. O Histomonas sp, quando associado a uma coccidiose, pode provocar ulceração
do ceco.
Tliflite verminótica: raramente observamos Heterakis gallinarum. Na sua fase
larvar e adulta causa hiperemia e irritação da mucosa. É uma condição predisponente
para ocorrência de Histomoniase hepática ou ulcerativa (Black head - mais comum
em perus).

Diagnóstico das enterites
De acordo com o exposto, se fossemos efetuar uma avaliação semanal do intestino
de um frango de corte, criado nas condições normalmente encontradas numa granja
comercial, chegaríamos à conclusão de que observaríamos pelo menos um tipo de
alteração intestinal a cada avaliação realizada. De todos os tipos de enterites, as
únicas que poderíamos concluir diagnóstico após necropsia seriam aquelas devido
a Eimeria sp, vermes, Serpulina sp e enterite necrótica clínica. A maioria das
outras enterites vistas no campo não tem diagnóstico concluído e os recursos são
limitados. Quando submetidos a exame histopatológico, muitos casos podem ser
concluídos ou terem diagnóstico presuntivo que podem ser complementados por
exames bacteriológico quantitativo, virológico, micológico e toxicológicos. Do ponto
de vista prático, o importante é reduzir o número de enterites, em particular aquelas
que manifestam efeitos fisiopatológicos mais severos.
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PRODUÇÃO DE FRANGOS ALTERNATIVOS COM
EXCLUSÃO COMPETITIVA
Rogério Petri
M.V., Bayer S.A
e.mail: rogerio.petri.rp@bayer.com.br

Introdução
A avicultura industrial, desenvolveu-se rapidamente, principalmente nos anos 70.
As modernas técnicas de produção, se por um lado trazem inúmeros benefícios,
por outro predispõe as aves à desafios patogênicos, trazendo dessa forma riscos
potenciais, não só à população avícola como também à própria população humana,
através da contaminação dos alimentos advindos das aves.
Um desses "efeitos indesejáveis", presentes na produção avícola industrial, se faz
através da ausência de uma formação rápida de uma microflora intestinal natural.
Essa ausência predispõe os pintinhos à contaminação por bactérias patogênicas.
Esta característica se dá pela ausência do contato direto pintinho-matriz e
pintinho-meio-ambiente, conforme ocorre na natureza. Hoje não há este contato.
Após a postura, os ovos são retirados das granjas de matriz e são incubados
em máquinas incubadoras. Após o nascimento estes são alojados em granjas
previamente desinfetadas. Desse modo a formação da microflora intestinal se dá de
forma lenta, e predispõe os pintinhos à contaminações enteropatogênicas.
Dentre estas contaminações, tem-se a Salmonella sp, que aqui não vamos entrar
em detalhes, por não ser o objetivo desta palestra, porém características como
susceptibilidade alta em pintinhos de 1 dia de idade, mostram a importância desta
colonização ao nascimento das aves.
Outro agente patogênico que tem ganhado importância nos últimos tempos, é
o Clostridium perfringens, o qual procuraremos detalhar um pouco mais, pois este
agente pode considerado oportunista quando se retira antibióticos promotores de
crescimento e isso ganha importância na produção de frangos alternativos.
Floras bacterianas benéficas, tem sido fornecidas aos pintinhos no 1o dia de vida,
com a finalidade de protegê-los, e isso se dá através de um mecanismo de "Exclusão
Competitiva".

Exclusão competitiva
O termo "Exclusão Competitiva", é usado para descrever a inabilidade de uma
população de microorganismos estabelecer-se no intestino devido à presença de outra
população. Este conceito foi comprovado à alguns anos, mais precisamente em
1973 por dois pesquisadores Nurmi & Rantala. Eles demostraram que ao fornecer
conteúdo intestinal diluído à pintinhos recém-nascidos, estes estavam protegidos
contra a contaminação de Salmonella infantis.
Mais tarde demonstraram que o fornecimento de culturas de microflora anaeróbias
produziam o mesmo efeito.
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Weinack e outros (1981), demostraram que o pré-tratamento dessas culturas (CE),
foi efetivo no controle de 6 cepas patogênicas de Escherichia coli.
Soerjadi e outros (1982), também demostraram os efeitos benéficos de um
pré-tratamento com EC, contra Campilobacter jejuni.
Trabalhos mais recentes como os de Hofacre e outros (1998), sugerem os
efeitos protetores de produtos de Exclusão Competitiva, contra Clostridium perfringens
associado à enterite necrótica. Isso ganha bastante importância quando falamos nas
tendências mercadológicas atuais, com a suspensão de antibióticos promotores de
crescimento.

Suspensão dos promotores de crescimento químicos - uma realidade
O uso de antibióticos utilizados como promotores de crescimento tem sido muito
criticado nos últimos anos.
Antibióticos promotores de crescimento começaram a ser utilizados ainda no anos
50. Só no final dos anos 90, a discussão da possível suspensão iniciou-se com o
aparecimento de resistências de antibióticos utilizados em humanos.
O debate se intensificou numa reunião da Organização Mundial de Saúde, ocorrida
em Berlin, em outubro de 97. Lá foi discutido as possíveis evidências destes casos
de resistência em antibióticos humanos, serem devido ao uso indiscriminado de
promotores de crescimento no mercado veterinário. A conclusão destas discussões
foi de que o uso de promotores de crescimento no mercado veterinário deveria ser
suspendido se a droga utilizada fosse também utilizada em humanos, ou que pudesse
ter uma resistência cruzada.
Como resultados destas pressões, a Comunidade Européia suspendeu o uso
de Avoparcina (1997), Tylosina, Virginiamicina, Bacitracina de Zinco e Espiramicina
(1999). Outras suspensões vieram como resultado destas pressões e hoje somente a
Flavomicina tem seu uso autorizado pela Comunidade Européia.

Frangos alternativos
No final dos anos 90, aliada à um apelo por mais qualidade de vida da população
mundial, surgiu um novo mercado promissor, que é a de produção de alimentos
orgânicos, muito mais voltada à produção de ortifrutigranjeiros.
Na seqüência surgiram os primeiros frangos orgânicos, com produção limitada e
sem condições de atingir todo o potencial de mercado crescente.
Devido às discussões da suspensão dos promotores de crescimento, as industrias
avícolas se sentiram obrigadas a aprender a produzir sem o uso de medicamentos. O
primeiro mercado a exigir isso, foi o mercado de exportação.
No mercado interno, as exigências dos consumidores também tem aumentado e
isso fez com que fosse criado uma norma ministerial para a produção de frangos
chamados naturais, que não seriam nem orgânicos e nem convencionais. Os frangos
naturais, são aqueles produzidos em condições industriais, onde a única diferença é
o fato de não possuírem agentes químicos na ração. Dessa forma estes frangos não
utilizam promotores de crescimento e nem anticoccidianos na ração.
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Temos o quadro abaixo, que especifica melhor estas definições:

AVICULTURA de CORTE
Uma comparação entre Frangos Convencionais, Naturais ou Especiais e Orgânicos Certificados

Frangos Orgânicos Certificados
precisam ter acesso à luz do dia

Frangos Orgânicos Certificados precisam
ter 2 sq/ft por ave de espaço disponível
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Parâmetros
Engorda
Iluminação

Área de Piso
Acesso Ar Livre
Alimentação

Higiene
Galpão

Inspeções

Aves
Convencionais
5-6 semanas
Recomenda-se
Galpão Escuro

.75sq/ft por ave
Não Requerido
Ração
Convencional
Medicada
Sem Restrições

Não Requerida

Medicamentos Sim

Aves Orgânicas
Certificadas
8-9 semanas
Disponibilidade de luz
solar nos galpões e
apenas 16 h/dia de luz
(natural + artificial)
2 sq/ft por ave
Precisa de passeios externos
Apenas ração orgânica
sem medicação ou aditivos
Somente sanitizantes
Aprovados
e
sem
Uso
de
Pesticida.
Doenças e Roedores
são controlados por
rotação do lote e Vazio
Sanitário
Certificadora Inspeciona (inspecionado 2 a 3
vezes por ano e registros de ocorrencias integrais)
Nenhuma Medicação

Aves Naturais
ou Especiais
Não Especificado
Disponibilidade de
luz solar nos galpões
1.25 sq/ft por ave
Não Requerido
Ração
Convencional
Sem Medicação
Sem Restrições

Não Requerido

Sim

Para se ter uma produção natural de frangos com parâmetros compatíveis de
índices zootécnicos, faz-se necessário a utilização de produtos que substituam a
suspensão dos promotores de crescimento e anticoccidianos. Para substituir os
promotores de crescimento, recomendamos a utilização de produtos de Exclusão
Competitiva, e para substituir os anticoccidianos recomendamos a utilização de
vacinas de coccidiose. O principio se baseia, num dos efeitos dos produtos de
Exclusão Competitiva que é o controle da enterite necrótica produzida por Clostridium
prefringens.
Para certificação destes frangos, foi criada a AVAL (Associação da Avicultura Alternativa), onde vários produtores e empresas fornecedoras de produtos, desenvolveram
normas para a produção destes frangos naturais. Estas normas foram apresentadas
ao Ministério da Agricultura e já está em fase de aprovação pelos órgãos competentes.
Hoje já temos no mercado algumas marcas conhecidas que são vendidas no
mercado de São Paulo, como a linha Premium Puris (Frango Sertanejo), a Korin e
a Nhô Bento, seguindo esta linha de frangos naturais.
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Cuidados na produção de frangos alternativos
Quando se fala na produção de frangos alternativos, não devemos esquecer que
estaremos produzindo de uma maneira diferente do que vem sendo feito nos últimos
anos.
Nunca a palavra prevenção esteve tão forte, e para isso não devemos esquecer
que a Biossegurança em todas as etapas de produção deve ser seguido à risca. Para
isso sugerimos que as granjas para serem aptas a produzir este tipo de frango deve
ter os seguintes controles muito bem seguidos:
1. Procedência das aves
2. Desinfecção dos galpões
3. Controle de roedores
4. Controle de insetos
5. Manejo adequado (educação pessoal)
6. Controle da água
7. Controle da ração
8. Controle de aves silvestres
9. E por fim uso de produtos de exclusão competitiva e vacinas de coccidiose
A Exclusão Competitiva desempenha papel fundamental na produção de frangos
alternativos, pois ao suspender o uso de promotores de crescimento à base de
antibióticos, aliado ao uso de vacinas de coccidiose, que pelo seu ciclo causa
lesões intestinais leves, abrem-se portas para a instalação de Clostridium perfringens
associados à enterite necrótica. Os produtos de Exclusão Competitiva tem a função
de proteger estas aves contra a instalação destas bactérias.
Isso se dá através dos seguintes mecanismos de ação:

Mecanismos de ação dos produtos de exclusão competitiva
Muitos são os fatores que contribuem para uma ação eficaz protetora de produtos
de Exclusão Competitiva.
Floras completas indefinidas, tem uma ação melhor que floras completas definidas,
por serem formadas por um conteúdo total de bactérias presentes no intestino de
aves SPF. Isso diferencia de floras definidas, como probióticos e prebióticos que
normalmente possuem uma ou duas bactérias.
Os produtos de Exclusão Competitiva são classificados como floras completas
indefinidas.
Como mecanismo de ação destes produtos podemos citar:
1. Efeito fisico (barreira): As bactérias de produtos de EC, fixam-se na parede
intestinal, formando uma barreira protetora.
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2. Efeito biológico: As bactérias anaeróbias de produtos de EC, promovem
um ambiente de baixa tensão de oxigênio desfavorecendo o crescimento de
bactérias enteropatogências.
3. Efeito químico: A produção de ácidos orgânicos (como ácido láctico e propiônico)
de algumas bactérias presentes nos produtos de EC, como por exemplo
lactobacilos, trazem uma redução no pH intestinal, inibindo alguns grupos de
bactérias enteropatogências.
4. Efeito bioquímico: Através da produção de bacteriocinas.
5. Efeito nutricional:
intestinal.

Competição por aminoácidos e açúcares no ambiente

Uso de exclusão competitiva
A aplicação de exclusão competitiva para a finalidade de produção de frangos
alternativos, deve ser feita no 1o dia de vida do frango, de preferência ainda no
incubatório através de máquinas aplicadoras via spray. Pode ser usado associado
à vacina de Bronquite Infecciosa.
Logo após a aplicação da flora de Exclusão Competitiva utiliza-se a mesma
máquina para a aplicação da vacina de coccidiose.

Experiências atuais com a utilização de exclusão competitiva para
a produção de frangos alternativos
Os resultados de trabalhos tanto científicos como práticos com a utilização de
Exclusão Competitiva para a produção de frangos alternativos tem sido promissores.
Os resultados de desempenho não difere muito dos resultados obtidos numa produção
convencional.
Froyman R., 2001, fez uma avaliação em frangos de corte tratados com Exclusão
Competitiva e conseguiu os seguintes resultados zootécnicos:

Ganho de peso (kg)
GPD (g)
Conversão Alimentar média
Mortalidade (%)
Viabilidade (%)

EC
2,171
51,7
1,848
2,2
97,8

Conv.
2,108
50,2
1,865
4,9
95,1

Logicamente os resultados de performance produtiva dependem muito das condições
sanitárias e de manejo de cada granja. Considerando todos os dados obtidos no
Brasil com esta produção alternativa temos tido resultados médios nos seguintes
parâmetros:
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Viabilidade
96,14
96,89
95,86
96,30

Peso
2.233
2.342
2.328
2301

GPD
43,78
48,79
47,51
46,69

Conversão
2,045
1,964
2,089
2,033

Conv. Cor.
2,067
1,95
2
2,032

IEP
205,84
240,7
218,01
221,52

Estes parâmetros sugerem que podemos concluir que este tipo de produção é
comercialmente e economicamente viável.

Conclusão
Não há dúvida, através de resultados científicos e práticos que o conceito de
"Exclusão Competitiva", é uma ótima ferramenta para substituirmos os promotores
de crescimento.
Estes produtos, além de trazer benefícios claros, são produtos naturais, que não
deixam resíduos, e promovem acima de tudo produção de alimentos sanitariamente
seguros.
Todos os profissionais envolvidos de alguma forma com a produção avícola, devem
estar preocupados com o tema de produzir com segurança, sem deixar resíduos nas
carcaças. As leis de mercado estão mudando rapidamente e só terá espaço, quem
tiver produtos de maior valor agregado. E o valor de um produto não se mede só por
preço, como também por qualidade, e quando falamos em qualidade de alimentos,
falamos também em segurança.
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TERAPÊUTICA NA CRIAÇÃO AVÍCOLA ALTERNATIVA EXIGÊNCIAS DO MERCADO EXTERNO
João Régis Miolo
UFSM – Santa Maria-RS

Uso de antimicrobianos na agricultura e pecuária
A presença de substâncias farmacológicas ativas, sejam elas princípios ativos,
excipientes ou produtos de decomposição e os respectivos metabólitos conhecidos
como resíduos, ocorrem pela utilização de medicamentos de uso veterinário em
animais produtores de alimentos para o consumo humano.
Os riscos que podem ocasionar para a saúde pública, são motivos de preocupação
à comunidade científica, autoridades sanitárias e consumidores, pois segundo dados
do FDA, mais de 300 fármacos são usados como aditivos na alimentação dos animais
e milhares de outros na terapêutica veterinária, além do uso de herbicidas e pesticidas,
que contribuem para a contaminação do meio ambiente.
O esforço para investigar a origem dos resíduos, avaliar a toxicidade e estabelecer
os limites máximos nos alimentos bem como métodos de controle adequados tem sido
cada vez maior e gerado muita polêmica entre os investigadores de diferentes áreas
de pesquisa.
A evolução genética, nutricional, sanitária e no manejo das aves nas últimas
décadas, são responsáveis pelos avanços na produção desses animais, tendo como
participante nestes avanços, os fármacos como os aminoácidos, vitaminas, minerais
e antibióticos.
Os antibióticos como as sulfas e a estreptomicina foram os primeiros utilizados
com a finalidade de acelerar o crescimento dos animais, e hoje, segundo o Dr. Dennis
P.Wages do Colégio de Medicina Veterinária da Universidade do Estado da Carolina
do Norte-EUA, a avicultura é um reservatório para cepas bacterianas resistentes
aos antibióticos, embora não há comprovação da ocorrência da resistência entre os
animais e o homem.
O uso excessivo dos antimicrobianos nos animais induz o desenvolvimento de
resistência microbiana no homem e também a transmissão de genes de resistência
das bactérias animais para as bactérias humanas. Cada vez mais utiliza-se os
antimicrobianos para tratar enfermidades de animais domésticos e silvestres, peixes e
plantas.
Alguns promotores de crescimento pertencem aos grupos de antimicrobianos
essenciais na medicina humana para o tratamento de enfermidades bacterianas
graves como staphylococcus ou enterococcus. Tratar as enfermidades provocadas
por essas bactérias resistentes nas pessoas representa um custo elevado e muitas
vezes o antibiótico disponível não é mais eficaz. A resistência às bactérias patógenas
como Salmonella, Campylobacter e Enterococcus, com frequência é tida como
consequência do uso de certos antimicrobianos na agropecuária.
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O efeito da ampla distribuição de antimicrobianos no esterco, efluentes, bem como
o tipo e quantidade desses fármacos na piscicultura e na indústria é desconhecido,
tornando-se necessário e urgente analisar as práticas atuais para identificar os
possíveis riscos do uso dessas substâncias.
A quantidade total de antimicrobianos utilizados na alimentação animal não é
conhecida com exatidão, embora se estime que aproximadamente metade dos
antimicrobianos produzidos no mundo, são empregados na agricultura e pecuária,
particularmente na produção de suínos e aves. Na Europa, todos os grupos
de antibióticos autorizados para o tratamento de enfermidades nas pessoas estão
também registrados para o uso em animais, fato que ocorre também em outras
regiões do mundo embora a obtenção de dados exatos de registros seja muito mais
difícil. Poucos países tem estatísticas oficiais sobre a quantidade e o tipo do uso de
antimicrobianos em medicina humana ou em outros setores.
Para a produção de 1 kg de carne destinada ao consumo humano, utiliza-se na
Europa, cerca de 100 mg de antimicrobiano na pecuária. Os dados de outras regiões
do mundo são escassos, porém o aumento da produção de carne em muitos países
em desenvolvimento deve-se a criação intensiva associada com o emprego cada
vez maior dos antibióticos para o tratamento das enfermidades e na promoção do
crescimento.

Fatores que contribuem para o uso excessivo
• Prescrição inadequada por pessoas com formação insuficiente, utilizando doses
e combinações inadequadas. Nos Estados Unidos, em 1987, verificou-se em um
estudo que mais de 90% dos medicamentos utilizados em animais eram administrados sem consulta veterinária. Por outro lado, os antimicrobianos oferecidos
aos animais pela alimentação, são administrados em doses inapropriadas com
o tratamento consequente de todos os animais qualquer que seja seu estado de
saúde.
• Predomínio do tratamento empírico devido a ausência de serviços de diagnóstico, pois é raro o envio de amostras de animais enfermos, devido ao custo, falta
de tempo e o número limitado de laboratórios.
• Venda excessiva em alguns países como fonte de renda para os veterinários
levando a prescrição desnecessária.
• Venda livre e aquisição sem receita em muitos países em desenvolvimento e
desenvolvidos.
• Regulamentação ineficaz ou mal aplicada, com ausência de garantia da
qualidade e comercialização de medicamentos inferiores ao exigido.
• Os antimicrobianos promotores de crescimento não são considerados como
medicamentos e estão autorizados como aditivos nos alimentos.
• Influência da publicidade para a comercialização de antimicrobianos pela
indústria farmacêutica sobre o profissional que prescreve e o produtor que utiliza.
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Poucos países possuem controle oficial para a propaganda de antimicrobianos
de uso humano e animal.
• Aumento significativo da produção pecuária intensiva em países com economia
em desenvolvimento, com os resultados econômicos sobrepondo-se aos riscos
da possível transferência de resistência às pessoas e dos danos potenciais a
saúde humana

Consequências do uso excessivo
A partir do uso das fluoroquinolonas nas aves, começou a ser mais frequente a
presença de cepas de Salmonella e Campylobacter resistentes as fluoroquinolonas
isoladas de animais e posteriormente de pessoas. Em vários países tem se registrado
estas ocorrências em populações comunitárias ou familiares e até mesmo casos
individuais. O FDA após análise do risco a respeito do uso das fluoroquinolonas,
concluiu que o uso veterinário de enrofloxacinas e sarafloxacina deveria ser suspenso.
O aparecimento de cepas de Staphylococcus e Enterococcus resistentes a
vancomicina em muitos hospitais do mundo foi relacionado com o emprego desses
agentes antimicrobianos na agricultura e contribuído para agravar um problema já
existente. Foram isolados de animais, alimentos e voluntários não tratados cepas de
enterococos resistentes a vancomicina, em países onde a vancomicina e a avorpacina
(aditivo de rações com estrutura semelhante à vancomicina) foi utilizada também
como promotor de crescimento em animais. Em 1997, todos os países europeus
proibiram a vancomicina, medida esta também adotada pelo Brasil, tendo diminuído
sensivelmente a prevalência de enterococos resistentes em animais e nos alimentos,
especialmente nas aves.
Existem portanto evidências de que o uso de antimicrobianos em medicina
humana e veterinária está relacionado ao aparecimento de cepas de microrganismos
resistentes a eles, sendo recomendado que os antimicrobianos usados como aditivos
em produção animal sejam diferentes daqueles empregados na terapêutica humana
ou animal.
A comunidade científica internacional como a OMS, a Organização Internacional
de Epizootias, o Codex Alimentarius, o FDA, buscam soluções para o problema da
resistência bacteriana relacionada com o uso de antimicrobianos como aditivos na
alimentação animal.

Medidas para resolução do problema
As organizações internacionais governamentais ou não, além das associações
profissionais tem buscado a elaboração de recomendações para reduzir o uso
excessivo e errado dos antimicrobianos na alimentação animal, com a finalidade de
proteger a saúde humana.
• Incrementar a farmacovigilância e a farmacoepidemiologia nos grupos de
antimicrobianos considerados mais importantes na medicina humana, fazendo a
reavaliação de todos os antimicrobianos usados em alimentos de origem animal
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em relação a possibilidade de causar resistência aos antimicrobianos usados em
bactérias que podem transmitir essa resistência aos seres humanos, priorizando
aqueles considerados mais importantes na medicina humana. Deste modo
pode-se detectar a tempo a resistência, podendo então adotar-se estratégias
corretivas que farão parte de uma revisão após a liberação do antimicrobiano
como aditivo alimentar. Da mesma forma deve ser buscado a obrigatoriedade
da receita para todos os antimicrobianos usados contra as enfermidades dos
animais.
• Assegurar o cumprimento das leis e regulamento sobre autorização, distribuição,
vendas e uso dos antimicrobianos, evitando a fabricação, importação e vendas
ilegais. Atenção especial deve ser dada a distribuição e venda de substâncias
veterinárias falsificadas, com atividade inferior as normas e de marca duvidosa.
• Eliminar rapidamente ou programar a suspensão do uso de antimicrobianos
como promotores de crescimento que pertençam aos grupos usados ou
submetidos a aprovação em seres humanos e animais, que não tenham
avaliações dos riscos.
• Estabelecer programa de vigilância para a resistência antimicrobiana em
microrganismos patógenos animais ou agentes responsáveis por zoonoses,
como Salmonella spp e Campylobacter, além de bactérias conhecidas como
indicadores da resistência aos antimicrobianos, como Escherichia coli e
Enterococcus faecium, em bactérias procedentes de animais, alimentos de
origem animal e pessoas.
• Publicar periodicamente informações sobre as quantidades de antimicrobianos
administradas aos animais destinados à alimentação, comparando-se com
dados procedentes de programas de vigilância sobre a resistência, organizando
os dados para análises epidemiológicas posteriores.
• Avaliar regularmente o uso profilático de antimicrobianos para determinar sua
eficácia, possibilidade de redução no uso ou interrupção no programa de controle
de enfermidade que está sendo utilizado o antimicrobiano. A justificativa no
uso profilático só é válida quando há probabilidade grande de ocorrência de
uma determinada enfermidade, nunca devendo substituir a prevenção da saúde
animal, que inclusive reduzem este uso profilático.
• Priorizar no ensino da graduação, pós-graduação e educação continuada dos
profissionais, a medicina veterinária preventiva, o uso racional e a questão
da resistência aos antimicrobianos, verificando a efetividade dessa formação.
Também deve-se elaborar e aplicar estratégias práticas que ressaltem a
importância e vantagens dos princípios do uso racional, proporcionando assim
informações importantes sobre a resistência aos antimicrobianos à produtores e
outros setores interessados. Os programas de prevenção das enfermidades e
práticas adequadas de conduta devem ser voltados para a otimização da saúde
animal. A população em geral deve ser informada das implicações na saúde pelo
uso de antimicrobianos nos animais destinados a sua alimentação, de maneira
que possa apoiar os esforços na luta contra a resistência aos antimicrobianos.
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Finalmente, os Governos, as Universidades, Centros de Investigação e a Indústria
devem ter alta prioridade no apoio a investigações para abordar as questões de saúde
pública da resistência aos antimicrobianos no uso dessas substâncias na agricultura
e pecuária.

Exigências do mercado externo
Consumir ovos não prejudica a saúde humana e nem aumenta as doenças
cardiovasculares são afirmativas comprovadas e reconhecidas através de estudos
pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que esclarecem muitos mitos relativos ao
consumo de ovos, um alimento rico em proteínas e de baixo custo. O consumo de
ovos no Brasil é de apenas 90 unidades por habitante ano, já na China que tem uma
média de vida da população maior, atinge 364 unidades por habitante ano ou seja
quatro vezes mais.
O desempenho dinâmico da produção de frangos de corte no Brasil é resultado de
intensas pesquisas na genética, nutrição e sanidade, e não pelo uso de hormônios
para acelerar o crescimento dos frangos, pois caso isso ocorresse o Brasil não seria
o segundo produtor mundial de carne de frangos e um dos principais exportadores,
porque os países importadores não aceitariam este tipo de carne, frente as legislações
específicas que controlam e impedem a utilização dos hormônios e outros aditivos,
como os antimicrobianos.
A alimentação de uma ave é composta pelo somatório de inúmeros pacotes
nutricionais, sobrepostos entre si, cujo fornecimento é variado e feito por terceiros,
podendo assim algum desses pacotes conter eventualmente substâncias proibidas.
A tendência mundial é que a avicultura assim como já vem ocorrendo na pecuária,
passe a desenvolver a rastreabilidade plena, rastreando as matérias primas, exigindo
garantias do fornecedor e deste aos seus fornecedores, multiplicando o processo até
a origem de toda e qualquer matéria prima.
Na União Européia estão sendo criados vários programas para rastrear toda a
vida da ave até a venda da carne ou dos ovos ao consumidor, priorizando assim a
qualidade e a segurança dos alimentos.
Os importadores europeus estão comprando produtos de origem animal somente
de fornecedores que como eles, não usam determinados antibióticos promotores
de crescimento na alimentação das aves, por causarem aumento na resistência
bacteriana. Até 2006 os dois últimos antibióticos ainda permitidos na Europa serão
banidos, pois os resultados obtidos com métodos alternativos vêm melhorando, sem
contar que a resistência bacteriana está diminuíndo.
Por outro lado modernas tecnologias ligadas à produção animal tem sido mais
utilizadas para o crescimento cada vez maior da industrialização e do mercado
globalizado. Estas modernas tecnologias estão cada vez mais dependentes do uso de
medicamentos veterinários ou aditivos nos animais de criação, tanto é que atualmente
existem cerca de 121 medicamentos usados em medicina veterinária que contém
antimicrobianos em suas formulações e no Brasil, atualmente, 15 antimicrobianos são
empregados como aditivos de ração animal.
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Como medicamentos veterinários autorizados para o uso terapêutico em medicina
veterinária no Brasil, temos o ácido nalidíxico, ácido oxolínico, ciprofloxacina, danofloxacina, enrofloxacina, flumequina e a norfloxacina do grupo das fluoroquinolonas;
a amoxicilina, ampicilina, benzilpenicilina benzatina, potássica e procaína além da
colistina do grupo das penicilinas; clortetraciclina, doxiciclina, oxitetraciclina e tetraciclina do grupo das tetraciclinas; diidroestreptomicina, estreptomicina, gentamicina e
a neomicina do grupo dos aminoglicosídeos; florfenicol e tianfenicol dos grupo dos
cloranfenicóis; além do grupo das sulfonamidas, o dimerazol, etobapato (exclusivo em
aves), tiamulin e a josamicina dentre outros.
Como aditivos são autorizados a avilamicina, bacitracina de zinco, enramicina
(ciclodepsipeptídeo), eritromicina, espiramicina, sulfato de tilosina e virginiamicina
(macrolídeos), flavomicina (barnbermicina), lasalacida, monensina e salinomicina
(ionóforos), lincomicina (lincosamidas), nitrovin, olanquindox, sulfato de colistina
(polimixina).
Os produtores avícolas usam os antibióticos de várias maneiras e o uso como
promotor de crescimento deve ser revisto, pois utilizar para o controle da enterite
necrótica por exemplo, é perfeitamente justificável, porém usar para que o frango tenha
um pouco mais de carne no peito deve ser melhor avaliado.
O que deve ser questionado é o tipo e as concentrações de antimicrobianos nos
alimentos. As modernas tecnologias analíticas têm permitido a detecção de partes
por milhão (ppm) ou até mesmo de partes por trilhão (ppt) de substâncias químicas
componentes ou metabólitos de medicamentos de uso veterinário em alimentos.
Nessas quantidades, dificilmente representam perigo à saúde dos consumidores
finais.
A FAO/OMS criou a Comissão do Codex alimentaris com a finalidade de facilitar
as relações de comércio internacional, por meio do desenvolvimento de padrões
alimentares de referência. Esta comissão é encarregada de analisar a toxicidade dos
resíduos deste medicamentos de uso veterinário, fixando para os mesmos, apenas
quando não são genotóxicos, as IDAs (doses diárias aceitáveis) e LMRs (limites
máximos aceitáveis), estabelecendo a esses valores margens de segurança grandes,
o suficiente para que se garanta a segurança do produto de origem animal, do ponto
de vista toxicológico ao ser humano que o ingere. Também é necessário fixar o
intervalo de tempo necessário, após a remoção do medicamento para que os níveis
de seus resíduos nos tecidos dos animais tratados com eles sejam menores (período
de carência) que os valores de LMR fixados pelo Codex para os mesmos.
Outros órgãos internacionais como o CVMP da União Européia, o FDA dos Estados
Unidos e os Ministérios da Agricultura e da Saúde no Brasil também analisam os
resíduos de medicamentos veterinários em alimentos, referendando ou estabelecendo
outros valores de LMR e os períodos de carência fixados pelo Codex.

Conceitos gerais de segurança de resíduos
Estes conceitos foram estabelecidos pelo Comitê de Medicamentos Veterinários
do Conselhos das Comunidades Européias.
O valor de LMR (concentração máxima de resíduos resultante da utilização de
um medicamento veterinário (expresso em mg/kg ou ug/kg de peso fresco) que
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pode ser aceita como legalmente autorizada ou reconhecida como aceitável à
superfície ou no interior do alimento) não deve exceder 100 ug/kg e devem existir
estudos constituídos por uma unidade mínima que tenha obrigatoriamente testes de
mutagenicidade curtos (testes de genotoxicidade) e/ou testes de ingestão oral de 90
dias (testes de ingestão oral em mamífero roedor e não roedor). Devem existir também
métodos analíticos.
Um dos Estados membros é nomeado para desempenhar as funções de relator e
elaborar uma monografia de uma substância ativa, que inclui as propostas de LMR
para ser debatida pelo Grupo de Segurança de Resíduos e aprovada.
A avaliação da segurança dos resíduos é desenvolvida de acordo com os
critérios internacionais estabelecidos pela OMS/FAO, em primeiro lugar quanto as
características toxicológicas (efeitos teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos),
além das características farmacológicas e ao seu potencial alergorgênico. Em relação
ao antibióticos e similares deverá ter-se atenção ao eventual risco microbiológico
sobre a flora intestinal humana. Em segundo lugar, os resíduos a que o consumidor
está exposto não são necessariamente os da molécula inicial, mas sim o dos seus
metabólitos.
Na análise da monografia, que inclui testes farmacológicos e toxicológicos,
procede-se a determinação de um conjunto de fatores fundamentais no estudo de
resíduos, quais sejam a DDA ou ADI (dose diária aceitável); NOEL (dose sem efeito
observável); FS (fator de segurança) e o LMR (limite máximo de resíduos).
A DDA constitui uma estimativa da quantidade de resíduo, expressa em microgramas ou miligramas por quilo de peso, suscetível de ser ingerida diariamente, e
durante toda a vida, sem desenvolver riscos significativos para a saúde humana. Este
valor expressa-se num intervalo entre zero (0) e um valor máximo. Baseia-se na
determinação do NOEL, em estudos de natureza fármaco-toxicológicas (normalmente
nos estudos de 90 dias). Em casos excepcionais, este valor pode derivar de estudos
efetuados no homem, mas como é efetuado em mamíferos roedores ou não roedores,
há necessidade de extrapolar o NOEL para o homem, sendo então aplicado a este
um fator de segurança (FS). Presume-se deste FS, que o ser humano é dez vezes
mais suscetível que o animal de ensaio e que a sensibilidade da espécie humana
varia em um fator de dez. Aplica-se então geralmente um FS=100, embora ele possa
ser modificado em função de parâmetros relacionados com o risco e a periculosidade,
assim como os dados existentes para as espécies laboratoriais e para o homem.
Para determinar o LMR, devem ser associados os dados existentes na área
pecuária e área agrícola, sempre que as substâncias sejam utilizadas nestes dois
setores, levando-se em conta também os resíduos presentes nos alimentos de origem
vegetal e ou ambiente. Considera-se um ser humano estereotipado com 60 kg de peso
corporal e tendo uma alimentação diária particular (presumida internacionalmente em
um consumo diário de 500g de carne, constituída por 300g de músculo, 100g de
fígado, 50g de rim e 50g de gordura, além de 1,5 litros de leite e 100 de ovos). Em
função destas variáveis e da farmacocinética (estimando-se os resíduos totais, resíduo
extratível e não-extratível, biodisponível e marcador) são atribuídos LMR aos diversos
gêneros alimentares para a molécula estudada. Como o metabolismo no local da
injeção é específico, é muito importante o estudo dos resíduos neste local.
Uma vez atribuído o LMR para cada substância é importante calcular o IS (intervalo
de segurança), que irá depender da preparação farmacêutica específica, sendo
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estabelecido por cada Estado-Membro (comissões técnicas de medicamentos para
uso veterinário).

O futuro dos antibióticos na avicultura
A Comissão das Comunidades Européias ampliou a lista de proibição de
antibióticos e cocidiostáticos utilizados na produção animal e cujo uso vinha sendo
autorizado provisoriamente desde abril de 1998, por falta de dados que identificavam
as substâncias e informações toxicológicas, quais sejam o meticlorpindol, meticlorpindol/metilbenzoquato, amprólio, amprólio/etopabato, dimetridazol e nicarbazina.
No Brasil, foi proibida recentemente a fabricação, importação e a comercialização
do cloranfenicol e nitrofuranos (furazolidona, nitrofurazona, furaltadona e furamisol)
para o uso em preparação de insumos utilizados na pecuária nacional, por serem
considerados capazes de constituir risco à saúde pública e por terem outros fármacos
capazes de substituí-los. Também as notícias de retenção pelos centros europeus de
controle, de 230 toneladas de carne de frango brasileiro com resquícios de nitrofurano,
embora segundo o Ministério da Agricultura, a metodologia utilizada e aprovada pela
EU, detecta até 5 microgramas por quilo, serviram de estímulo para a proibição por
parte do governo brasileiro.
A resistência ao antibiótico virginiamicina, pode produzir resistência a outros dessa
classe, como a um novo e poderoso antibiótico, o synercid, usado para tratar graves
infecções com risco de vida producidas pelo enterococcus faecium, bactéria resistente
a vancomicina. Os estudos publicados sobre a resistência da virginiamicina indicam
uma migração bacteriana, porém não há nenhuma evidência de colonização em
humanos ou de transmissão de genes de resistência. No entanto se aparecer um gen
resistente ao homem, provavelmente se culpará a indústria avícola de sua introdução.
Embora seja improvável que a resistência bacteriana na avicultura possa induzir o
desenvolvimento de resistência no homem, é impossível descartar algum grau de
relação.
O FDA nos Estados Unidos tem proposto a retirada de vários antibióticos
terapêuticos usados na avicultura. O sarafloxacin, derivado fluoroquinolona, foi
voluntariamente retirado do mercado pelo fabricante e outro similar, a enrofloxacina
está sob avaliação.
A retirada e a proibição das fluoroquinolonas pode levar a retirada de outras
categorias de antibióticos, desestimulando a investigação, o desenvolvimento e a
aprovação de novos fármacos. Como outra consequência poderá ocorrer o retorno de
enfermidades graves, perdas na produção, aumento da inatividade, menor densidade
populacional, problemas ambientais e um maior sofrimento para o animal. A
perda dos antibióticos terapêuticos pode pressionar mais a indústria avícola para
desenvolver formas de prevenção em lugar do tratamento de enfermidade e estimular
o desenvolvimento de melhores vacinas e um aumento do uso destas. Outra
possibilidade é a perda dos antibióticos profiláticos, especialmente os injetáveis,
embora seja pouco provável, assim como a perda dos ionóforos que controlam a
coccidiose e a proibição de todos ao antibióticos e outros agentes químicos na
produção avícola.
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As consequências a longo prazo podem incluir mais problemas sanitários nas
aves e outros efeitos menos evidentes a primeira vista como a redução da taxa de
conversão alimentar e outras mudanças que levariam a uma elevação dos custos de
produção.
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IMPORTÂNCIA TÉCNICO/ECONÔMICA DO
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE INTESTINAL NA
EMPRESA AVÍCOLA
Júlio Cesar Barbosa ACosta
M.V, Schering Plough Coopers

Para falarmos de um assunto tão complexo como o Gerenciamento da Qualidade
Intestinal das aves precisamos necessariamente ser seletivos. Nesta revisão primeiramente consideraremos alguns aspectos sobre a importância da qualidade intestinal,
quais os principais fatores que desencadeiam lesões na mucosa gastrointestinal,
e principalmente apresentaremos um programa de gerenciamento sobre como,
quando e porque devemos monitorar a integridade das aves, bem como os fatores
endógenos e exógenos que desencadeiam lesões na mucosa gastrointestinal e
consequentemente perdas em produtividade zootécnica, enfatizando desta maneira
a importância econômica da implementação de um programa de gerenciamento.
Aceitando que o custo da ração representa 65% do custo total de produção do frango, R$0,487 do custo de cada quilo de frango produzido dependem fundamentalmente
da boa utilização desta ração pelo aparelho digestivo. Uma máquina de transformar
grãos em proteína animal, ganhando diariamente 47-55 gramas de peso corporal, o
frango precisa ter uma perfeita integração funcional do sistema digestivo para poder
manifestar todo o seu potencial genético.
Do ponto de vista da produção de frango de corte, a manutenção da sanidade dos
lotes, em especial, à doença ou agentes que atuam no trato gastrointestinal é fundamental, pois esta é a via de entrada dos nutrientes para o melhor desenvolvimento da
ave. Como comentado anteriormente devido ao alto percentual de representação da
ração nos custos de produção, a integridade dos mecanismos digestivos e absortivos
dos nutrientes no trato digestivo, isto é, a integridade das células epiteliais da mucosa
gastrointestinal, assegura o bom desempenho e produtividade dos lotes.
O tempo necessário para renovação das células intestinais é de 90 a 96 horas (4
dias), o que representa aproximadamente 10% do tempo de vida de um frango de
corte, o que sem dúvida alguma justifica a importância de manutenção da integridade
intestinal.
A função básica do trato gastrointestinal é converter o alimento ingerido em
nutrientes necessários para as diversas reações químicas e metabólicas envolvidas no
crescimento, manutenção, produção e reprodução. No desempenho dessa função, o
trato gastrointestinal é contínua e intensamente exposto à ação de agentes exógenos,
que são ingeridos com os alimentos, ou pela ação dos microrganismos componentes
da microflora intestinal.
A maioria dos problemas sanitários das aves jovens se originam ou acabam
pôr comprometer o aparelho digestivo. E mesmo que grande parte não seja de
ordem infecciosa, esses problemas podem acabar se complicando pelo ataque de
microrganismos oportunistas.
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Sempre que uma enterite se estabelece, existe um aumento na perda celular
normal. E quando isso ocorre, o mecanismo de proliferação celular tende compensar,
através da aceleração na produção de células epiteliais, o que leva a um aumento
da espessura da mucosa intestinal e consequentemente mais muco é produzido,
levando a um acréscimo na velocidade do trânsito intestinal dos nutrientes e uma
equivalente diminuição em sua absorção pelo organismo, resultando assim em um
maior número de evacuações e presença de água nas fezes. Esse comprometimento
do sistema digestivo, normalmente é desencadeado pela influência de vários fatores
ou indiretamente envolvidos.
• A utilização de alimentos alternativos.
• A qualidade das matérias-primas.
• A qualidade da água de bebida.
• As deficiências nutricionais.
• A correlação com agentes virais, bacterianos, protozoários e alguns helmintos.
• A restrição de uso aos antibióticos promotores de crescimento.
• A resistência dos microrganismos às drogas.
Condiciona o segmento de avicultura a buscar oportunidade/respostas para a
maioria desses problemas que ameaçam a produtividade, dentre as quais podemos
destacar:
• A busca por alternativas para o controle da coccidiose.
• A utilização de promotores de crescimento moderados.
• A busca por produtos de exclusão competitiva (probióticos, prebióticos, simbióticos.)
Como comentado anteriormente, a influência de inúmeros fatores relacionados
direta ou indiretamente com as alterações na função gastrointestinal, acabam pôr
apresentar quadros de campo com sintomatologia tão complexas quanto a diversidade
desses fatores etiológicos.
A maioria dos problemas entéricos podem estar caracterizados pôr manifestações
diretamente relacionadas com a disfunção intestinal como diarréia ou diminuição ou
ganho de peso, porém muitos quadros que hoje vemos no campo com diversos sinais
clínicos se originam no mau funcionamento do trato gastrointestinal, como problemas
locomotores, empenamento deficiente ou quadros de avitaminose.
Dentro de tais circunstâncias o principal objetivo dos profissionais nutricionistas,
patologistas e técnicos de campo envolvidos com a produção avícola é manter o
trato intestinal das aves sempre em condições íntegras, ideais para absorção dos
nutrientes, através da utilização de produtos biológicos e aditivos de ação efetiva,
duradoura e que atendam todas as exigências mercadológicas e/ou técnicas de
restrições de uso.
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Para isso utiliza-se sistemas de monitoramento e/ou avaliações que permitam a
esses profissionais a possibilidade de interpretação e domínio sobre os diferentes
programas de controle das patologias envolvidas com o trato gastrointestinal.
A dificuldade de interpretação, seja pela complexidade dos fatores etiológicos
envolvidos ou principalmente pela ausência de critérios técnicos padronizados de
interpretação, dificulta a obtenção de um diagnóstico preciso da situação.
Existem diferentes graus de percepção por parte dos técnicos de campo quando
enfrentam uma mesma situação. Encontrou-se uma variação de 10 a 80% na
interpretação visual do aspecto e consistência das fezes realizadas por oito técnicos
experientes em um mesmo galpão de frangos de corte. Entre os técnicos havia
nutricionistas, veterinários de campo, patologistas e profissionais do laboratório de
controle de qualidade.
Muitas empresas tem sugerido diferentes métodos de monitoramento da qualidade
intestinal das aves. Porém, a complexidade dos fatores envolvidos no comprometimento do sistema digestivo dificultam o delineamento sobre o momento ideal de
monitoramento.
Assim precisamos lançar mão de um programa de gerenciamento criterioso para
as patologias gastrointestinais envolvidas na empresa. Um programa que inicie pelo
treinamento da equipe técnica de campo, afim de reciclar seus conhecimentos sobre
a importância do sistema digestivo; padronizar as informações ou conceitos das
patologias envolvidas com as alterações intestinais e principalmente discutir e elaborar
os melhores programas de controle. Esse programa, aliado aos manejos preventivos,
induzirá a melhoria na qualidade intestinal e no rendimento final das aves, garantindo
assim os melhores resultados zooeconômicos, proporcionando assim uma melhor
relação custo/benefício na criação de frangos de corte.
A evolução da qualidade intestinal e a melhora zootécnica das aves passam então
a ser periodicamente avaliadas, no intuito de certificar-se da real eficácia da estratégia
adotada.
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Sistema de Monitoramento da Qualidade Intestinal das Aves:
Avaliação Individual - Escores de Coccidiose, conforme Johnson &Reid, 1970.
Eiméria acervulina grau 1 Lesões brancas (menos de 5/cm2 ), transversais, visíveis da serosa ou na mucosa.
Eiméria acervulina grau 2 Maior concentração das lesões, que podem parecer
degraus de uma escada.
Eiméria acervulina grau 3 Lesões em maior concentração e descendo em direção
ao intestino médio. Há diarréia e espessamento da
parede intestinal.
Eiméria acervulina grau 4 Lesões totalmente aglutinadas, forte espessamento da
parede intestinal, com diarréia aquosa.
Eiméria máxima grau 1
Poucas alterações visíveis, exceto conteúdo mucoso
alaranjado e algumas petéquias do 6o ao 7o dia após a
infecção.
Eiméria máxima grau 2
Petéquias da serosa ou da mucosa. Conteúdo mais
alaranjado.
Eiméria máxima grau 3
Espessamento da parede intestinal, e pode ocorrer típico "embalonamento". Petéquias e conteúdo mucoso
alaranjado mais evidentes.
Eiméria máxima grau 4
Conteúdo torna-se sanguinolento com um "embalonamento" e o número de petéquias mais acentuado.
Eiméria tenella grau 1
Discretas petéquias vistas na serosa ou na mucosa. O
conteúdo pode estar discretamente avermelhado.
Eiméria tenella grau 2
Petéquias mais numerosas, com algum espessamento
da parede cecal, conteúdo nitidamente sanguinolento
na mucosa.
Eimária tenella grau 3
Sangramento severo, com endurecimento do conteúdo
cecal, forte espessamento da mucosa e ausência de
conteúdo normal.
Eiméria tenella grau 4
Sangramento muito severo, áreas de necrose na
parede cecal.
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Avaliação Individual - Escores de Enterites:
Enterite mucóide grau 1
Conteúdo mucoso na porção superior do intestino.
Enterite mucóide grau 2
Conteúdo mucoso mais intenso na porção superior do
intestino, descendo até o intestino médio. Pode haver
leve duodenite. Serosa levemente pálida.
Enterite mucóide grau 3
Conteúdo mucoso intenso nas porções superior e
mediana do intestino com intensa duodenite. Serosa
normalmente pálida no intestino superior e médio.
Enterite mucóide grau 4
Conteúdo mucoso intenso envolvendo todas as
porções do intestino com intensa duodenite e palidez
total do intestino.
Enterite necrótica grau 1
Necrose focal ou multifocal na porção média do
intestino delgado. Conteúdo líquido acastanhado.
Enterite necrótica grau 2
Necrose focal ou multifocal na porção média do
intestino delgado. Conteúdo líquido acastanhado mais
intenso.
Enterite necrótica grau 3
Intestino delgado intensamente dilatado, friável, com
necrose generalizada e conteúdo líquido acastanhado
generalizado.
Enterite necrótica grau 4
Conteúdo intestinal líquido acastanhado de odor desagradável. Necrose intensa generalizada.
Enterite aquosa grau 1
Intestino médio pálido com conteúdo aquoso.
Enterite aquosa grau 2
Intestinos médio e inferior pálidos e com conteúdo
aquoso, levemente transparente.
Enterite aquosa grau 3
Palidez generalizada de todo intestino delgado com
conteúdo líquido. Intestino fino, transparente e friável.
Podem aparecer algumas bolhas de gás.
Enterite aquosa grau 4
Palidez generalizada de todo intestino delgado com
conteúdo líquido. Intestino extremamente fino, transparente, friável, com presença de muitas bolhas de gás.
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Avaliação Individual - outros achados:
Erosão de moela grau 1 Erosões superficiais.
Erosão de moela grau 2 Erosões mais intensas envolvendo o epitélio.
Erosão de moela grau 3 Erosões intensas envolvendo a camada muscular.
Úlceras cecais
Contagem quantitativa.
Necrose cabeça de Necrose unilateral de cabeça de fêmur.
fêmur grau 1
Necrose cabeça de Necrose bilateral de cabeça de fêmur.
fêmur grau 2
Hemorragia muscular Lesões hemorrágicas envolvendo o músculo íleotigrau 1
bial cranial.
Hemorragia muscular Intensa hemorragia na gordura aderida ao músculo
grau 2
íleotibial cranial, podendo aparecer leves hemorragias na face interna da sobrecoxa da ave.
Hemorragia muscular Lesões hemorrágicas no músculo íleotibial cranial,
grau 3
face interna da coxa e músculo peitoral superficial.
Avaliação do lote:
Peso médio baixo
Peso médio padrão
Peso médio alto
Mortalidade média baixa
Mortalidade média padrão
Mortalidade média alta
Fezes normais
Fezes líquidas
Fezes com resíduos de
ração
Descarga cecal normal
Decarga cecal espumosa
Descarga cecal sanguinolenta

Abaixo do esperado para a idade das aves.
Dentro do esperado para a idade das aves.
Acima do esperado para a idade das aves.
Abaixo do esperado para a idade das aves.
Dentro do esperado para a idade das aves.
Acima do esperado para a idade das aves.
99% das aves apresentam fezes de boa consistência, sólidas, com urátos e sem resíduos de ração.
Acima de 1% das aves apresentam fezes líquidas.
Acima de 1% das aves apresentam fezes com
resíduo de ração.
99% das aves apresentam descarga cecal normal.
Acima de 1% das aves apresentam descarga cecal
espumosa.
Acima de 1% das aves apresentam descarga cecal
sanguinolenta.

A análise técnica destas lesões são de fundamental importância para o monitoramento rotineiro das empresas, pois podem analisar melhor seus programas
implantados, avaliar sua eficácia, determinar o momento correto das mudanças
e principalmente gerar um acúmulo de dados, que podem ser transformados em
informações para garantir o perfeito funcionamento do trato gastrointestinal.
Por outro lado, a comunidade européia está restringindo o uso de antibióticos
em dietas para animais e com isso as empresas Brasileiras de olho neste mercado
promissor estão buscando alternativas aos promotores de crescimento.
Uma das principais características dos mercados no mundo atual é o respeito à
vontade do consumidor. Não mais as empresas devem optar pelo que lhes é mais fácil
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produzir e sim pelo que seus clientes em potencial desejam consumir. A pressão dos
mercados consumidores, principalmente da Europa, e mais recentemente de todos
os países emergentes, por alimentos mais saudáveis, com menor resíduo químico
e disponibilizando cada vez menos opções de drogas para tratamentos preventivos
e curativos, faz com que o modelo tradicional de produção de frangos, onde a
produtividade é garantida com o uso de drogas tenha um futuro incerto. Também
o bem estar dos animais de produção de alimentos está sendo questionado, como
também a questão da poluição ambiental pelos dejetos destes animais de produção
de alimentos e principalmente pela decomposição de carcaças.
A comunidade médica levantou a preocupação de que o uso de antibióticos na
alimentação animal poderia causar o desenvolvimento de variedades de bactéria
resistentes aos antibióticos utilizados na terapêutica humana. Enquanto a verdadeira
relação, entre o uso de antibióticos em animais e bactérias resistentes ao antibiótico
em humanos, ainda estiver totalmente elucidada, tem existido uma forte pressão, ou
protesto, por parte de muitos consumidores nacionais e internacionais para eliminar o
uso de antibióticos na produção de alimentos de origem animal.
A comunidade européia, proibiu em julho de 1999, o uso de rações a base de
antibióticos, compreendendo-se por antibiótico toda substância pura ou semi-sintética
derivada de um microorganismo que é capaz de diluir uma solução para inibir ou matar
outro microorganismo. Eles não entenderam a proibição a ponto de proibir o uso de
anticoccidiano ionóforos, porém muitas empresas americanas que produzem rações
sem antibióticos, entenderam a proibição e incluíram os anticoccidianos ionóforos
neste contexto, substituindo os mesmos pela utilização de vacinas para o controle
de coccidiose aviária.
Toda esta discussão sobre o uso ou restrição ao uso de antibióticos fez surgir no
mercado um crescimento significativo na utilização de alimentos alternativos, além da
limitação do número de aditivos permitidos para uso. Isso contribuiu para o aumento
das lesões entéricas de manifestações subclínicas, desencadeando assim perdas
significativas em Conversão Alimentar principalmente.
Desta maneira são muitos os fatores que caracterizam a nova tendência de criação
de frangos. Na maioria delas o uso de antibióticos, promotores e anticoccidianos
está descartada e o mercado nos indica esta alternativa como futuro bem real e nada
mais do que estas considerações para nos atermos ao Gerenciamento da qualidade
intestinal.
Os programas de vacinações habituais permanecerão os mesmos, o que será
incorporado é a vacina para controle da coccidiose substituindo os anticoccidianos.
Os promotores são substituídos por pré e probióticos e acidificantes.
A principal mudança realmente está nas alterações comportamentais do trato
gastroentérico que requer monitorias constantes e principalmente a interpretação
técnica dos achados desta monitoria.

Considerações finais
O sistema de produção intensivo de aves contribui de maneira indispensável para
o suprimento de proteínas, atendendo satisfatoriamente à demanda do mercado
consumidor. No entanto, uma parcela desse mercado tem demonstrado interesse em
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consumir alimentos com características diferenciadas, e como pesquisadores, técnicos, produtores, somos responsáveis pela busca, pela pesquisa e pela apresentação
de alternativas viáveis para nossos consumidores.
Há necessidade de um programa de gerenciamento da qualidade do trato
gastrointestinal pela importância do valor da alimentação no custo final de produção,
bem como avaliação de medidas a serem adotadas para melhoria de sua qualidade.
É importante ressaltar que as duas formas de produção, a intensiva e a alternativa,
devem estar igualmente comprometidas com a sanidade do setor produtivo, visto que
problemas graves na saúde das aves podem comprometer a comercialização dos
produtos avícolas tanto em âmbito nacional como internacional.
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